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În colecția Documente privind istoria Brăilei 
apărea în 2015 la Editura Istros a Muzeului Brăilei 
„Carol I”, într-o ediție masivă, îngrijită de Ionel 
Cândea și Costin Croitoru, o carte excepțională 
pentru cunoașterea istoriei acestor locuri: 
Răspunsurile la chestionarele Odobescu și Hasdeu 
pentru județul Brăila. În 1871 Al. I. Odobescu 
formula un Chestionar arheologic, un set de 6 
ample întrebări pentru primăriile din 22 de sate 
din județul Brăila.

Răspunsurile date de învățători și preoți din 
satele brăilene au stat, alături de răspunsurile din 
celelalte județe, la temelia 
unei cărți rămasă și azi de 
referință: Istoria arheologiei, 
apărută în 1877. Al. I. 
Odobescu este considerat 
unul din întemeietorii acestei 
științe în România.

În 1884 – 1885, B. P. 
Hasdeu adresează primarilor 
din țară un chestionar amplu, 
format din 206 întrebări care 
vizau cunoașterea limbii 
române (pronunție, accent, 
cuvinte populare, 
regionalisme) dar și a 
elementelor de civilizație 
folclorică, etnografică, 
muzicală, religioasă din satele 
noastre. În județul Brăila 
chestionarul este adresat 
primarilor din 16 sate. Din 
Ceacâru (Tufești) și Slujitorii 
Albotești (Zăvoaia) sunt 
trimise câte două răspunsuri. 
Documentele scrise de 
învățătorii sau preoții 
localităților vor fi folosite de 
savantul B. P. Hasdeu pentru lucrarea 
enciclopedică Etymologicum Magnum Romaniae. 
Din această lucrare demnă de titanii Renașterii au 
fost publicate primele patru volume (1887 – 1898). 
Ultimul cuvânt analizat, în ordinea alfabetică 
specifică dicționarului este „bărbat”. Împreună cu 
proiectul Bibliotecii universale propus de Heliade, 
acestea sunt cele mai mari proiecte ale Academiei 
Române, până la Primul Război Mondial. Sunt 
proiecte grandioase, peste puterile de realizare 
într-o viață de om. Sunt, de asemenea, proiecte 
recuperatoare, ale unui neam care se trezea „din 
somnul cel de moarte” la conștiința istorică. În 
subsidiar era de demonstrat că marele eveniment 
din 24 Ianuarie 1859, „unirea esențială” cum i se 
spune azi, nu numai că nu a fost o întâmplare, ci 

Viorel Coman

DESCRIPTIO BARAGANI (I)

justifică prin aceste proiecte unitatea de limbă și 
cultură a neamului românesc.

Pentru finalizarea marelui proiect, Hasdeu a 
propus... 150 de ani. Regele Carol I s-a mâhnit, – 
dorea ca proiectul să fie realizat în anii săi de 
domnie – îi retrage lui Hasdeu încrederea 
academică și îl numește, în 1890, pe lingvistul Al. 
Philippide responsabil de proiect. Pentru noi, 
Chestionarul e un document de o importanță 
excepțională pentru ceea ce însemna județul 
Brăila în ultimele trei decenii ale secolului al 
XIX-lea. Cele 18 chestionare, fiecare cu 206 

întrebări, formează cam 
3000 de răspunsuri – 
adesea, la unele întrebări 
nu se dă răspuns – care, 
prin însumare, dau 
imaginea românului din 
Bărăganul Brăilei „așa 
cum e dânsul în toate ale 
lui”. (Hasdeu) Sunt 
răspunsuri redactate de 
învățători sau de preoți, 
după ce s-au sfătuit cu 
bătrânii satelor, din 
nordul județului, din 
preajma Siretului – Cotu-
Lung, Latinu, Vădeni, 
Nazâru (Siliștea), Cazasu 
– la sate din inima
județului – Tichilești, 
Viziru, Șuțești, Stăncuța, 
Ceacâru (Tufești) – până 
la satele din sud, Lacu 
Rezi, Slujitorii Albotești 
(Zăvoaia), Filipești, 
Rușețu, Tătaru.

Pentru un județ 
considerat pe nedrept ca 

lipsit de individualitate și originalitate – în 
comparație cu Vrancea și Buzău – pentru un 
județ văzut ca un gol mitologic, spațiu mai ales al 
interferențelor folclorice, etnografice și muzicale, 
această carte document, masivă,  600 de pagini, 
este o mană cerească.

După lecturi legumite în dulci zăboveli, 
cartea aceasta ne scoate din salba de prejudecăți 
care au alterat în timp chipul nostru cel adevărat 
și ne așază pe temeiul adevărului. Unii învățători 
sau preoți au har, dezvoltă locvacitate, sunt 
cunoscători profunzi ai lumii satelor. Alții, 
probabil mai tineri, nu cunosc prea bine lumea 
satului, de aceea sunt laconici. Mai înainte de a 
menționa răspunsurile, au consultat bătrânii, 
deținătorii memoriei localității. În sens modern, 
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rezultă un mare roman polifonic, pe mai multe 
voci. În 1884 – 1885 satele din Bărăganul Brăilei 
formau o pată albă. Erau nevăzute, necunoscute, 
necercetate. Doar câteva erau situate de-a lungul 
celor cinci căi care legau Brăila de drumurile 
comerciale ale Țării Românești, pe mai vechile 
drumuri de poștă, spre Focșani, spre Galați, spre 
Râmnic și Buzău și, în sud, spre Călărași (Silistra). 
Cele cinci căi care străbăteau Bărăganul erau ca 
niște spițe ale unei uriașe roți care se înfigeau în 
portul Brăilei ca într-un mare butuc. După Pacea 
de la Adrianopole, dar mai ales după obținerea 
statutului de porto-franco, în 1836, în această 
parte de țară nu a contat decât Brăila, portul 
maritim, relațiile cu Orientul și Occidentul, viața 
economică, lumea afacerilor, cu negustori, agenții 
comerciale, cu activitate bancară. În câteva decenii 
Brăila devine oraș cosmopolit, dinamic, modern. 
Dintr-un târg de pescari în fosta kaza, Brăila 
devine al doilea oraș al Țării Românești.

Dar satele Bărăganului Brăilei?
Ele par încremenite în timp, trăind după alte 

legi decât brăilenii.  În secolul al XIX-lea scriitorii 
au ocolit Bărăganul. Câmpia nesfârșită nu le 
spunea nimic. Încă nu aveau organ să o înțeleagă.

În Peregrinul transilvan Ion Codru 
Drăgușanu evocă Bărăganul ca pe un spațiu al 
sărăciei. În povestirea de tinerețe Balta Albă, 
Vasile Alecsandri descrie Bărăganul, de la Brăila 
până la Balta Albă ca pe o călătorie stranie, prin 
locuri rele. În unul din ultimele pasteluri, 
Bărăganul, Alecsandri surprinde fiorul spațiilor 
surde, necuprinse. O poezie aspră a câmpiei oferă 
Duiliu Zamfirescu în primul roman, Viața la țară. 
Doar Al. I. Odobescu, în Pseudokynegheticos 
(1874) descrie un spațiu paradiziac, aruncând 
buzduganul peste un veac și ceva, până la 
povestirea Pe ceair de Fănuș Neagu, în prima 
parte, odobesciană prin excelență.

Dacă ar fi să ne luăm după literatura scrisă în 
secolul al XIX-lea despre Bărăgan, ar reieși că de 
la Siret la Călmățui și Dunăre se întindea un gol 
istoric. Așa să fie? Cele aproape 3000 de 
răspunsuri – citite pe orizontală fiecare întrebare 
are mica ei monografie – formează o continuare a 
Descrierii Moldovei de D. Cantemir, scrisă cu mai 
bine de un veac și jumătate în urmă. Chestionarul 
lui Hașdeu – căci despre el ne ocupăm deocamdată 
– contrazice tot ce s-a scris până acum despre
Bărăgan: nu e un loc pustiu, nu e o zonă săracă și 
nesigură, nu dă fiorii singurătății. Citite ca un 
roman polifonic, rezultă o lume cu o anumită 
filosofie a existenței, o lume în care cuvântul e 
bătrân, păstrat în formele vechi.

În mod normal te-ai fi așteptat ca această 
realitate să împingă prin legile încă necunoscute 
ale imersiei, din adâncuri, din tăceri milenare, o 
voce care să rezume acest mod de a fi, așa cum s-a 
întâmplat în ținutul Neamțului cu Ion Creangă, în 
ținutul Năsăudului cu 
G. Coșbuc și Liviu Rebreanu, în Moldova de Sus cu 
M. Eminescu și M. Sadoveanu.

Nu a fost să fie, ca de atâtea ori! Căci în toate 
aceste răspunsuri din Chestionar se întrevede o 
operă încă neîntrupată în cuvânt. Chestionarul, să 
nu uităm, e dat în satele fostei kazale. Ce viață 

românească mai era în aceste localități care 
fuseseră vreme de trei veacuri sub turci? Ai fi zis 
că nu a mai rămas nimic din identitatea 
românească. Nimic mai fals. Satele din Bărăganul 
Brăilei au rămas neatinse, sate vechi, trăind după 
legi nescrise, dar sub semnul unor rânduieli de o 
mie de ani. Un Bărăgan al plugarilor – marea 
mândrie a oricărui țăran de aici era să fie plugar. 
După trei veacuri de raia, satele au ieșit neatinse 
de semnele și obiceiurile otomane. Aici s-au 
păstrat, s-au conservat semnele vieții românești 
mai bine decât în orașul Brăila.

Între satele din Bărăgan și portul Brăilei a 
rămas o distanță mare, mai ales în timp decât în 
spațiu. Chiar dacă, în plan material era o civilizație 
„de dus pe coama calului”, cum spune 
G. Călinescu în Bietul Ioanide, în domeniul vieții 
spirituale totul este spectaculos.

Pentru prima dată omului din Bărăgan i se 
menționează opinia. Pentru prima dată e scos din 
tăceri milenare. Răspunsurile la chestionar, prin 
asamblare, formează o enormă fotogramă a vieții 
omului bărăganic: mituri, obiceiuri, cuvinte – o 
adevărată demonstrație de bogăție și frumusețe. 

Dar ceea ce interesează cel mai mult este viața 
spirituală. Este și azi aproape o curiozitate: cum 
(mai) vorbesc românii într-un spațiu care a fost 
aproape trei veacuri teritoriu otoman. Spre 
mirarea oricui, conform răspunsurilor la 
întrebările din Chestionar, în satele din raia se 
vorbea o limbă română la fel de curată ca și în 
satele din zona Vrancei, Covurluiului sau 
Buzăului. După jumătate de veac de la eliberare, 
deci în perioada aplicării Chestionarului, nu mai 
rămăsese nici urmă, nici teamă, nici nostalgie, nici 
teroare otomană.

E aproape greu de imaginat cum aceste sate 
și-au păstrat identitatea cu o mândrie care azi ar 
trebui să fie pilduitoare. În Bărăgan s-a trăit cu un 
acut sentiment de singurătate, de izolare. 
Comunitățile rurale au imaginat cultura de care 
aveau nevoie ca să înțeleagă rosturile lumii. În 
satele din zona Dunării străinul se pripășea greu. 
La o lectură atentă a răspunsurilor la întrebări, 
coroborate cu o atentă studiere a situării 
geografice, rezultă că satele erau lumi închise. Se 
intra doar prin nuntire ‒ mireasă sau mire din alt 
sat ‒ și cel venit avea ani mulți sentimentul 
înstrăinării și nostalgia obârșiei. Rareori se 
pomeneau vânzări de pământ străinilor de sat. 
Nimic nu era întâmplător. Lumea era alcătuită 
dintr-o rețea de semne. Toate aveau un rost precis. 
Altfel lumea și-ar pierde ceva din frumusețe. Omul 
se vedea pe sine în armonie cu lumea, primea și 
oferea semne. Zilnic, oriunde, semne: când cânta 
cucuveaua..., când îți iese în cale un om cu un vas 
gol..., când vezi o barză singură..., în anul în care 
sunt lăcuste multe..., când cântă ciocârlia... Pentru 
ei lumea e un alfabet de semne vizuale, sonore, 
olfactive. Natura e o ființă vie, ea spune ceva; 
numai surzii și orbii nu înțeleg. Nu credeau că 
omul e singur pe pământ. Când se naște un om, i 
se naște în cer o stea, care îl urmează până la 
moarte. Când vedeau noaptea o stea căzând, 
spuneau „S-a prăpădit vreunul, săracul!”. Între cer 
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și pământ, o țesătură de semne, o lume de 
corespondențe miraculoase: Carul Mic, Carul 
Mare, Calea Robilor (aici răspunsurile nuanțează: 
„robi duși la turci”).

În fond, o lume veche, care trăiește cu 
fantasma „uriașilor”, a „căpcăunilor”, a vrăjilor”, o 
lume care crede în „iarba fiarelor”. Albina, barza, 
păianjenul, racul, rândunica, broasca au fiecare 
legenda proprie. Niciuna nu e doar gâză, doar 
pasăre sau doar animal. Toate sunt purtătoare de 
poveste și povestea reglează atitudinea omului față 
de fiecare. Și mai e ceva foarte important: 
majoritatea legendelor au în structura lor protecția 
Maicii Domnului.

Totul era sub semnul „rânduielii”, ca la 
oamenii vechi ai pământului. Viața în Bărăgan se 
scurgea „fără conflicte mari”. Credeau în munca 
cinstită. Nimănui viața nu i se părea o corvoadă. 
Pretutindeni, comunități de oameni senini și 
împăcați. Nimeni nu părea că-și dorește mai mult.

Au sărbători, clăci, nunți, botezuri. Spun 
basme, legende. Când vin lăutarii, ascultă balade. 
Joacă brâul, sârba, floricica, șchioapa, mușamaua, 
pandelașul, hora lui Cuza, hora lui Carol. Sunt 
siguri că Sf. Petru, Sf. Ilie, Sf. Vasile, Sf. Gheorghe, 
Iisus Hristos sau chiar Dumnezeu au trecut cândva 
pe ulița lor, au vorbit cu unul din strămoși, au spus 
ceva ce se ține minte și se pomenește din neam în 
neam.

De asemenea, cred în iad și în rai, în judecata 
de apoi.

Numesc frumosul ca „lucrul bine făcut”. Cred 
mai mult în cuvânt decât în legi scrise.  „Vorba-i 
vorbă!”, spuneau apăsat și era suficient pentru a 
menține rânduiala.

Prin însumare, e aici o radiografie a 
Bărăganului. Chestionarul scoate la lumină o lume 
scufundată în apa uitării, o civilizație la Dunărea 
brăileană. Din răspunsuri Chestionar, date după 
jumătate de veac de la eliberarea de sub turci, au 
rămas în Bărăgan doar numele unor sate: Viziru, 
Nazâru, Muftiu, Șuțești. În rest, nimic. E ceva de 
învățat din povestea asta? Desigur. Ei au strâns în 
suflet amarul, au învățat pe propria piele arta 
disimulării și au așteptat momentul prielnic. Astfel 
nu ai cum să explici furia teribilă cu care au 
dărâmat toate semnele kazalei: Cetatea, 
meterezele, turnurile de pază, zidurile. 

Ceea ce turcii  ridicaseră și întăriseră în 
aproape trei veacuri, brăilenii cu o furie teribilă,  
au dărâmat în două luni. Kazalei nu i-a mai rămas 
decât numele și amintirea.

Aparent supuși, aparent cuceriți, în realitate 
erau îndârjiți și nesupuși ‒ câmpia se construiește 
în oameni! ‒ zgârciți la vorbă, ‒ca-n limbile vechi, 
tonul era mai important decât cuvântul ‒ fără să 
joace vreo comedie bizantină. E atâta libertate în 
firea acestor oameni care au trăit de multe 
generații doar în bucuria brazdei plugului, cu caii 
și ciocârliile încât, când unul din fiii lor schimba 
„sapa-n condei și brazda-n călimară”, această 
ipostază nu dezvolta decât firi anarhice. Și Panait 
Istrati, și Fănuș Neagu, și Nicolae Grigore 
Mărășanu ‒ fie individual, fie împreună, ‒ 
ilustrează, la o analiză atentă, ipostaze ale 
anarhismului românesc.

Dacă se acceptă cu o anumită mândrie 
existența unui „român verde, de tip carpatin, 
dintre aceia care, trăind în preajma munților, 
cresc mai vânjoși și mai viguroși și mai aprigi”, 
cum scria G. Călinescu în finalul Vieții lui Mihai 
Eminescu, e bine să acceptăm și imaginea acestui 
român de la câmpie care, după trei veacuri de 
existență în raiaua otomană, dând ce e de dat 
stăpânului, păstrând cu îndârjire ceea ce îl 
reprezintă ‒ limba, credința ‒ a ieșit la momentul 
potrivit mai puternic și a răspuns vicleniilor 
istoriei care a urmat cu viclenii și mai mari.

ARTICOL DE FOND
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Apariția antologiei În văpaia lunii (editura 
Minerva, colecția „Biblioteca pentru toți”, 1971) 
reprezintă unul dintre cele mai importante 
momente din biografia lui Fănuș Neagu. Întrucât 
colecția Bpt era consacrată exclusiv autorilor 
intrați în patrimoniul literar național, ea 
corespunde „clasicizării” prozatorului, ale cărui 
povestiri, ca și romanul-capodoperă Îngerul a 
strigat (1968)¹, deveniseră obiect de studiu în 
manualele școlare de gimnaziu și liceu. Faptul 
fusese posibil datorită relaxării intervenite în plan 
ideologic, pe fondul căruia fenomenul „dezghețului 
în cultură”, a permis reintroducerea autonomiei 
esteticului și eliberarea literaturii de sub povara 
subiectelor impuse de realismul socialist.

 În contextual celor mai înainte afirmate, 
prefața semnată de Nicolae Balotă, capătă 
semnificații aparte. Deținând rolul unui text critic 
de însoțire, ea propune o autentică reorientare 
(exegetică) în câmpul operei, cu atât mai 
binevenită cu cât toate povestirile din antologie 
fuseseră publicate, așadar aparțineau trecutului și 
nu aduceau nimic nou. Dar, tocmai acest amânunt 
scoate în evidență valoarea estetică a operei lui 
Fănuș Neagu punând în umbră, prin forța ei, 
greaua moștenire a subiectelor, unele tratând teme 
din perioada realismului socialist.  

Antologia prefațată de Nicolae Balotă are 
meritul de a deschide cea de a 
doua etapă, din cele trei, care 
au sigilat receptarea creației 
literare a foarte productivului 
scriitor. De altfel, criticul o 
premeditase cu ceva timp mai 
înainte, dacă ținem cont de  
faptul că ideile din Prefață, 
înainte de a fi dezvoltate, 
fuseseră subiect al articolului 
Un spațiu imaginar, din 
„România literară”, III (1970), 
nr. 15/ 9 april., p. 8., care 
conținea in nuce prefața sa. 
Trebuie menționat că, în  
articolul la care ne referim,  
Nicolae Balotă făcute câteva 
scurte acroșări la Îngerul a 
strigat, articol semnat cu nouă 
luni în urmă în „Familia”, V 
(1969), nr. 1 (Ian.), p. 3, 
apropieri foarte evidente pe 
care le punem pe seama 
memoriei, încă proaspete a textului din „Familia”. 
De altfel, majoritatea intervențiilor critice la 
volumul antologic includ noul roman în corpusul 
interpretativ, cu toate că este vorba despre un 
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Fănuș Neagu în două antologii: 
În văpaia lunii (1971) și Fântâna (1974)

Lucian Chișu   

roman. Explicația pe care o dăm acestui fapt, ține 
de stil, resimițit ca element forte al prozatorului.

 Ideea spațiului imaginar este preluată și 
dezvoltată prin adăugarea a numeroase alte 
considerații, atât de ample încât iau turnura și 
consistența unui studiu temeinic asupra operei 
prozatorului. Importanța acestuia constă în 
distanțarea de interpretările critice de până atunci 
și, pe de altă parte, în schimbarea majoră de „ton”. 
În paginile prefeței se fac bine simțite influențele 
„noii critici” franceze, prin reprezentanții ei mai 
cunoscuți Lacan, Doubrowsky, Barthes și în 
special Gaston Bachelard, care propunea o teorie a 
imaginației bazată pe cele patru elemente 
fundamentale: focul, apa, aerul și pământul. 
Viziunii critice avansate de Nicolae Balotă asupra 
operei lui Fănuș Neagu, i se vor alătura și alți 
exegeți care optaseră pentru instrumentele 
moderne în investigațiile lor. Poate și din acest 
considerent, trebuie spus că însoțirea volumului 
cu prefața lui Nicolae Balotă a poziționat foarte 
vizibil opera literară a lui Fănuș Neagu pe radarele 
literare ale anului 1971. 

Așa cum s-a spus, consecințele editării 
volumului în Bpt corespund clasicizării autorului, 
iar faptul nu scapă observației criticilor valoroși ai 
momentului. Doi dintre aceștia sunt tinerii (pe 
atunci) Mircea Iorgulescu și Mihai Ungheanu. 

Primul salută prezența lui 
Fănuș Neagu în prestigioasa 
editură ca semn al spargerii 
zidului de indiferență pe care 
redactorii de la Minerva îl 
ridicaseră între ei și autorii 
tineri contemporani: „Pentru 
afirmarea literaturii 
naționale politica editorială 
are un rol de primă 
însemnătate și în apariția 
cărții lui Fănuș Neagu sub 
emblema acestei colecții de 
recunoscută autoritate ne 
place să vedem începutul 
unei mai decise orientări 
către valorile autentice ale 
actualității literare 
românești.” Cel de-al doilea 
pune, cum se zice, degetul pe 
rană  folosind în cronica sa 
vocabula clasicizare: 
„Desigur, că există diferite 

trepte de consacrare și întrebuințarea cuvântului o 
arată. [...] Clasicizarea e una din căi. Altfel spus, 
introducerea scriitorilor în manuale, studierea lor 
ca autori recomandabili, exemplari. [...]. O cale a 
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consacrării este și colecția Biblioteca pentru toți 
care, prin programul și vechimea ei, și-a asigurat 
un prestigiu inconcurabil în fața cititorilor”

Cum Prefața lui Nicolae Balotă devine un 
reper esențial, rezumarea celor douăzeci de pagini 
ale ei se impune. Redăm, folosindu-ne de citate, 
câteva dintre ideile nou intrate în circuitul 
receptării critice a operei sale în 1971. Afilieri: „Ar 
fi interesant de studiat orizonturile, coordonatele 
acestui spațiu, de urmărit itinerariile peregrinilor 
prin câmpul imaginar al Dunării de Jos, prin 
întinderile cu balta apăsătoare..., strivind 
destinele, de la Alexandru Odobescu, prin Panait 
Istrati, la Fănuș Neagu. […] Asemenea secvențe 
din novelierul lui Fănuș Neagu amintesc gesturile  
cultice  din  povestirile lui V. Voiculescu. Dar 
povestitorul brăilean este el însuși, pe de-a-
ntregul, în proiecțiile acestor acte magice.” […] „În 
Masa cu oglinzi, nuvela lui Ștefan Bănulescu, 
orașul din Bărăgan «nu se vede și nu se aude», ... 
pentru ca, deodată, după «câțiva pași bine făcuți» 
să se arate în intregime. Totul se arată  sau piere 
brusc în acest spațiu. În Vară buimacă a lui Fănuș 
Neagu, noaptea cade dintr-o dată «și în aceeași 
clipă câmpia fără margini dispăru...”; Spațiu și 
Timp: „În universul imaginar al scriitorului, 
acestui spațiu al ascunzișurilor și aparițiilor bizare, 
ca și al diverselor avataruri ale apei, îi corespunde 
un timp care se scurge încet, ca un râu de câmpie, 
leneș, cu meandre. Un timp al rodirilor ca și al 
corupțiilor lente, un timp care pe toate le îngăduie 
[...] Deasupra timpului, izvor de îngăduință este, 
însă, o implacabilă putere care pe toate le surpă, 
putere sângeroasă prezidând crima”. Personaje: „ 
Nu avem eroi tragici, deși 
catastrofele abundă, ci 
avem victime. Univers 
patetic prin excelență, 
Fănuș Neagu a intuit 
perfect patosul secret al 
unei umanități trăind sub o 
zodie inclementă, dar 
neavând energia revoltei... 
O asemenea conștiință nu 
implică, însă, pasivitatea, 
abulia orientală, ci, 
dimpotrivă, o anumită 
frenezie. [...] Omul în 
spațiul ficțiunilor lui Fănuș 
Neagu este redus 
necontenit la elementar. 
[...] Dar nu avem aici o 
lume primitivă - cum spun 
uneori comentatorii acestei 
proze - ci, mai curând, o 
lume arhaică. O umanitate 
bătrână, deși nu istovită, 
trăind printre lucruri vechi 
[...] Bărbații, chiar și 
despoții propriilor familii 
sunt dominați, îndeobște, 
de femei [...] În acest 
univers imaginar, violența 
însăși este o fatalitate. [...] 
Violenței i se opune o proaspătă candoare”. 
Simțuri, Senzații, Pulsiuni: „O frenezie a 

simțurilor, înainte de toate. Eliberată (sau 
niciodată încătușată) de o lege morală, existența se 
desfășoară printre ispite și repulsii senzoriale. 
Mirosurile sunt aspre, pătrunzătoare, voluptățile 
pe care le caută simțurile sunt întotdeauna 
excesive' [...] Totul, în acest spațiu imaginar naște 
taine. Iar nașterea este taina tainelor”.  Zei 
tutelari:  „În spațiul imaginar al acestui scriitor, 
arhaice zeități htonice, subpământene sunt 
adevăratele divinități ale locului. [...] Istoria a 
intrat în sat și anistoricul (rituri, arhetipuri mitice, 
simboluri, credințe, obiceiuri etc) este agonic. 
Scriitorul a sesizat cu finețe însemnătatea epică a 
modificării structurilor, a crizei Satului arhaic. [...] 
Limbaj : De un asemenea univers al tainei 
aparține un limbaj gnomic, sentențios, al zicalelor 
exprimând experiențe arhaice, o întreagă Ordine 
revolută și totuși dăinuind în cuvinte [...] Dacă îi 
găsesc lui Fănuș Neagu o virtute specială, pe lângă 
darurile povestitorului, pe lângă palatul lingvistic 
rafinat, aceasta e cea mai autentică sete de adevăr 
din proza actuală. Romancierul caută adevărul 
(sau poate dreptatea) fiecăruia din făpturile sale. 
Chiar și a ultimului mânz lovit în creștet”.

*

 Înainte de textele cronicarilor, „România 
literară”², anunță antologia printr-o notă-semnal: 
„Apariția substanțialului volum selectiv al lui 
Fănuș Neagu (sub titlul În văpaia lunii) în 
Biblioteca pentru toți, înseamnă o semnificativă 
recunoaștere; este pentru prima dată, 
într-adevăr, că un reprezentant al generației tinere 

e publicat într-o 
colecție de prestigiu, 
dar și de mare tiraj. 
Inițiativa ni se pare 
fericită și, în cazul lui 
Fănuș Neagu, pe deplin 
justificată. Volumul, 
însumând 400 de 
pagini, ne pune în fața 
unui număr 
impresionant de texte 
definitive ale acestui 
prozator excepțional, 
creator al unui univers 
atât de original, dar și 
al unui limbaj 
concentrat, de un 
rafinament observat cu 
rigoare”. 

 După scurta 
consemnare, cel dintâi 
care își pune semnătura 
pe o cronică la 
antologie este Mircea 
Iorgulescu³. Secondând 
Prefața lui Nicolae 
Balotă, criticul pune în 
pagină, în mare, 
aceleași lucruri, dar cu 
alte cuvinte, ale lui și 

nu lipsite de nuanțări: „Geografia în care scriitorul 
își plasează personajele este o prelungire firească a 
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ființei lor, cadru necesar cu obligativitate [...] 
esențial lirice, povestirile sale își trag substanța din 
investigarea datelor unui fond sufletesc unic, de 
mare vechime și rezistență, din moment ce este 
același ... [...] Mulțimea personajelor lui Fănuș 
Neagu se reduce, în fond, la două-trei tipuri care 
pot fi identificate în nenumărate ipostaze și care 
circulă de la o proză la alta, inclusiv în romanul 
Îngerul a strigat, unde Che Andrei, de pildă, este o 
nouă variantă a lui Papa Leon, Iova falitul și Alf 
din cutare povestiri.[...] În proza lui Fănuș Neagu 
mirosurile și senzațiile tactile își pierd funcția 
originară, transformându-se în podoabe rare și 
sclipitoare; [...] Patima arzătoare, exaltarea, 
vitalitatea frenetică, respectarea unui ritual de 
viață străvechi, comuniunea cu universul, 
rezistența la vicisitudini ... sunt atribute care 
aparțin fondului sufletesc sugerat prin proiecții 
individuale. [...] Vizionar de profunde intuiții și 
artist capabil de mari performanțe, Fănuș Neagu 
este azi unul dintre cei mai importanți prozatori 
români”.

 Și Mihai Ungheanu⁴ ține foarte aproape de 
Prefața lui Nicolae Balotă, chiar mai mult decât 
Mircea Iorgulescu. Textul acestuia, din care 
reproducem câteva pasaje, este în realitate o 
cronică la Prefața lui Nicolae Balotă, nu la 
conținutul volumului, despre care abia dacă  
amintește: „Fericita însoțire dintre nuvelele lui 
Fănuș Neagu și excelentul comentariu critic al lui 
Nicolae Balotă este cu atât mai bine venit într-o 
carte ce-l prezintă pe prozator în veșmintele 
consacrării, cu cât până nu de mult literatura lui 
era privită exclusiv prin prisma pitorescului. 
Noutatea încercării lui Nicolae Balotă vine din 
intuirea universului povestirilor și a înțelegerii lui 
integrale. Dificultatea pe care primii comentatori 
ai prozatorului fatal n-o puteau depăși era 
fragmentaritatea unui univers insolit. [...] 
Priceperea și intuiția critică a lui Nicolae Balotă ni-
l arată însă pe Fănuș Neagu nu ca pe un scriitor-
anexă, epigon al unei vechi direcții, ci ca pe un 
posesor de propriu și singular univers. [...] Mediul 
nu e primitiv și pitoresc cum s-a spus, ci arhaic. 
[...] Tenta de modernitate, pe care criticul o 
subliniază, este pasiunea de a zugrăvi paroxismul 
care anticipează și însoțește sfârșitul unei lumi. 
Fănuș Neagu ar fi, în perspectiva pe care ne-o 
deschide Nicolae Balotă, celebratorul unui sfârșit, 
atitudine care-l apropie de eroii săi, singularizați 
tocmai prin frenezia cu care-și trăiesc apropiatul 
sfârșit”. 

Al treilea în ordinea receptării critice este 
Nicolae Manolescu⁵, autorul cronicii din 
,,Contemporanul”. Interpretarea literară îmbracă 
un aspect aparte, putând fi considerată, înainte de 
toate, un spectacol de personalitate, având doar ca 
pretext ceea ce scriseseră alții despre Fănuș Neagu. 
Consecvent cu sine, Nicolae Manolescu readuce în 
prim plan și opinii exprimate anterior, dar 
înfășurate și (apoi) desfășurate într-o manieră sui 
generis. Apreciind, într-o primă fază, elementele 
de noutate ale prefeței lui Nicolae Balotă, pe care 
M. Iorgulescu și Mihai Ungheanu le amintiseră cu 
entuziasm, N. Manolescu pare la fel de încântat: 
,,Discuția devine cu atât mai interesantă cu cât, în 

apărarea povestirilor se ridică vocea lui Nicolae 
Balotă: prefața este o analiză exhaustivă și subtilă, 
și, în plus, bogată în referințe inedite. Puțini autori 
au avut norocul unui comentariu atât de 
înțelegător”. Numai că acest captatio 
benevolentiae este un ,,dar otrăvit”, trei cuvinte 
având rolul de a anula aproape instantaneu totul. 
Acestea sunt: apărarea (pe care Nicolae Balotă ar 
lua-o acestor proze, deci incriminabile); se ridică 
(indicând o atitudine de o anume vehemență) și 
înțelegător, care capătă aici sensul de 
,,binevoitor”. Ceea ce urmează este o dantelărie de 
idei argumentate inteligent, unele paradoxal, ale 
unui expert în arta de a fi în primul rând de acord 
cu sine și numai după aceea cu alții, fiindcă, se 
observă cu relativă ușurință, ceea ce afirma N. 
Manolescu nu era tocmai nou: ,,Fănuș Neagu este, 
neîndoielnic, unul din prozatorii cei mai talentați 
ai generației care se apropie acum de patruzeci de 
ani; dar și unul dintre cei mai puțin chibzuiți. Rar 
scriitor mai risipitor cu darurile sale decât autorul 
acestor aproape treizeci de povestiri adunate de 
curând sub titlul celei mai facile dintre ele. Este, 
de altfel, cam tot ce a scris Fănuș Neagu până la 
Îngerul a strigat . [...] Nuvelele lui Fănuș Neagu 
sunt opera unui poet, care are, ca nimeni altul, 
instinctul vieții în formele ei cele mai pure și mai 
fascinante, la nivelul la care fatalitatea biologică și 
destinul se mai confundă încă, al pasiunilor ce se 
dezlănțuie și se consumă, al violenței senzoriale, în 
care se exprimă, fără echivoc contopirea omului cu 
natura. [...] Dar ce rămâne între aceste extreme? 
…Violența, cruzimea, dragostea și ura au caracter
biologic mai degrabă decât moral; definesc o 
natură mai degrabă decât o conștiință. [...] 
Dificultatea survine când înzestrarea de poet a 
autorului trebuie să facă față exigențelor prozei: 
intrigă, psihologie etc... Dincolo de paginile de 
atmosferă sau care evocă pasiuni elementare și 
suflete necomplicate, dincolo de capacitatea 
plastică a limbajului, povestirile lui Fănuș Neagu 
se sprijină pe subiecte aparent naive”. 

 Nemulțumiri sau mai degrabă neclarități, de 
data aceasta mai directe și nu atât  împotriva 
autorului cât și împotriva editorului, are Ilie 
Constantin⁶: ,,La capătul acestui masiv volum-
retrospectivă cuprinzând majoritatea povestirilor 
scrise de Fănuș Neagu, printre alte constatări se 
impune și una (mai puțin importantă, firește) 
privind alegerea titlului culegerii. [...] Scriitor 
adevărat al cărui nume îți vine în minte printre 
cele dintâi atunci când te gândești la literatura 
actuală, Fănuș Neagu nu are în cele douăzeci și opt 
de povești ale culegerii În văpaia lunii texte total 
neizbutite. [...] Ne vom spune gândul până la 
capăt: aceste povestiri pot fi judecate cu severitate 
numai în raport cu celelalte care alcătuiesc 
împreună cu Îngerul a strigat, una dintre operele 
de primă importanță ale actualului moment literar 
românesc.

Tentativa de a stabili coordonatele literare 
între care se poziționează opera lui Fănuș Neagu 
este lesne observabilă și în cazul lui Alex. 
Ștefănescu⁷: ,,Nuvelele apărute de curând în 
colecția Biblioteca pentru toți a Editurii Minerva 
oferă publicului larg spectacolul acestei evoluții pe 
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care romanul Îngerul a strigat n-a făcut decât s-o 
fructifice. [...] Eroii evocați de Fănuș Neagu sunt 
foarte rar figuranții unei filosofii, și, în măsura în 
care există, această filosofie este rudimentară ... 
Prozatorul nu analizează necesitatea, ci descrie 
întâmplarea, atras mai mult de pitoresc decât de 
esențial. [...] Personajele lui Fănuș Neagu sunt 
previzibile în fiecare moment, dar imprevizibile în 
perspectivă. Întâmplarea este aceea care le decide 
destinul. [...] În contextul literaturii 
contemporane, această proză continuă o tradiție 
fertilă de la care se revendică, printre alții, Zaharia 
Stancu și Ștefan Bănulescu”.

 Tot astfel procedează Liviu Leonte⁸: „Intens 
lirică, localizată într-o primă perioadă în aria 
geografică și etnografică a Câmpiei Dunării, 
desprinzându-se prin ultimele contribuții de 
rigorile determinărilor unui mediu aproape 
invariabil, proza lui Fănuș Neagu oferă tabloul 
unei remarcabile unități structurale și tipologice ... 
Eroii simt nevoia de a-și cheltui un surplus 
energetic nicicând în declin, opunându-se violent 
obstacolelor care îi abat de la țelul propus. 
Suferința le îndoliază adesea existența, duhul unei 
fatalități pare a-i urmări  răsturnându-le cele mai 
bune intenții și aspirațiile spre puritate. [...] O 
natură aprigă, supusă aceleiași tensiuni le 
însoțește frământările, într-un paralelism cu 
multiple valențe simbolice. [...] Dacă, stilistic 
vorbind, scrisul lui Fănuș Neagu e pândit de o 
primejdie, aceasta nu ține de unele relatări 
depersonalizate, părăsite o dată cu producțiile 
începutului, ci de tendința contrară, excesul 
literaturii, alunecările, cum s-a spus, calofile, 
propensiunea spre gongorism”.

Deși 
specializat în 
istorie literară, 
Fănuș 
Băileșteanu⁹ 
atribuie Prefeței 
altă sursă 
adăugând totuși 
corect informația 
privitoare la 
fructificarea ei 
într-o carte de 
autor: „ ... 
Volumul are o 
bună prefață 
semnată de 
Nicolae Balotă – 
în parte apărută în 
revista 
,,Luceafărul“ și în 
volumul Labirint 
– prefață care
propune pentru exegeza scriitorului un nou 
concept critic: buimăceala, și reușește să 
contureze geografia spirituală a creației lui Fănuș 
Neagu”. 

  Pe o poziție mult diferită se sitează Ov. 
Ghidirmic¹⁰. Criticul craiovean se distanța de 
unule dintre punctele de vedere prezente de 
Nicolae Balotă, aducând în discuție și alte aspecte 
în legătură atât cu opera lui Fănuș Neagu, cât și cu 

zonele ei de contagiune literară. Textul său, Fănuș 
Neagu nuvelist, în aparență binevoitor, este 
înmănușat cu spini, opinia noastră fiind că la 
originea antologiei Fântâna se află, odată cu 
argumentele expuse, ideea de competiție: 
„[Nicolae Balotă] începe prin lansarea unei 
afirmații mai mult decât categorice, privind 
încadrarea acestui spațiu-matrice [...] Această 
afirmație trebuie amendată [...] În continuare, 
criticul propune, inspirat, un tentant «program» 
de istorie literară, ce se cere înfăptuit cu necesitate 
[...] Este exact ceea ce ne propunem în 
întreprinderea noastră, ambiționând a trasa 
coordonatele mari ale acestui spațiu literar”. În 
viziunea lui Ov. Ghidirmic șirul precursorilor este 
altul. Un prim exemplu îl constituie nominalizarea 
lui Const. Sandu Aldea, scriitor originar din 
aceeași zonă, Brăila, cu subiecte și eroi croiți din 
poveștile Câmpiei Bărăganului și ale Dunării: 
„Înainte de a-l integra pe Fănuș Neagu în linia 
ilustră a lui Panait Istrati și Sadoveanu, operație ce 
s-a făcut din abundență, fără diferențierile de 
rigoare, se cuvine amintit că prozatorul este un 
descendent – prin autorul Chirei Chiralina – al lui 
C. Sandu-Aldea, scriitorul sămănătorist, primul 
care introduce, în literatură, ținuturile Dunării de 
jos, zona bălților Brăilei, cu hoți de cai (nevinovat, 
aproape gratuit brigandaj valah în care cultul 
pentru frumos predomină culpa propriu-zisă), cu 
conflicte aprige și cântece de petrecere, cu eroi 
sangvini, pătimași, violenți și epicurei. [...] Ce 
impresionează, încă din primele nuvele, sunt 
metaforele șocante, de-a dreptul brutale, în 
concordanță cu stările sufletești ale oamenilor, în 
care prozatorul excelează: [...] Ca și Sadoveanu – 

păstrând, 
totuși, 
proporțiile – 
Fănuș Neagu 
este un 
«artizan», un 
cizelator al 
frazei 
frumoase, 
rafinate, în 
multe din 
aceste întâie 
nuvele. [...] 
Prozatorul 
excelează în 
crearea unor 
personaje, a 
unor tipuri, la 
care 
«candoarea», 
ingenuitatea, 
este asociată cu 

«violența». [...] Scriitorul pendulează, ca metodă, 
între «romantism» și «realism magic»”. 

La numai doi ani de la cronica apărută în 
„Ramuri”, iese de la tipar antologia Fântâna, 
editura Scrisul Românesc, Craiova, 1974¹¹. Ovidiu 
Ghidirmic, prefațatorul și îngrijitorul acesteia, o 
califică „ediție critică”, dar volumul este departe de 
aceste așteptări: „Prezenta ediţie îşi propune să fie 
o ediţie critică din nuvelistica lui Fănuş Neagu.
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Am tras, prin urmare, deoparte, cele mai bune 
nuvele (povestiri) –  după opinia noastră –  ale 
scriitorului,  și tot ceea ce ni se pare că rezistă unei 
confruntări, definitive, cu timpul din creaţia în 
genul scurt, operând o riguroasă selecţie din cele 
şase volume de nuvele apărute până acum sub 
semnătura lui Fănuş Neagu. […] Am renunţat, 
dintr-un început, la povestirile pentru copii (Caii 
albi din orașul București), care, deşi capodopere 
ale genului, ies din vederile noastre, apoi, la toate 
acele nuvele pe care le-am considerat mai puţin 
realizate (sau realizate numai parţial), precum şi la 
acelea pe care nu le socotim reprezentative pentru 
spiritul autorului, urmărind, prin actul critic al 
selecţiei (subl. mele, L. Ch.) şi prin studiul 
introductiv, să impunem profilul distinct şi 
original al unuia dintre cei mai însemnaţi scriitori 
contemporani. Actul critic… al selecției vizează 17 
povestiri. Însă, cu toate acestea, contribuția 
interpretărilor critice ale lui Ov. Ghidirmic, mai 
ales în ceea ce privește fascicolul de semnificații 
din spatele simbolurilor „fântânii” și al 
„fântânarului”, din nuvela care dă titlul antologiei,   
rămâne una remarcabilă.

Cele afirmate mai sus au rolul de a concentra și 
în același timp de a delimita „spațiul imaginar” 
propus de Nicolae Balotă. Nu excludem 
posibilitatea ca tocmai aceste dezacorduri cu 
prefața să fi stat la originea noii ediții, scoase la 
Craiova de Ov. Ghdirmic. O trădează câteva 
similitudini. Prima constă în faptul că amândoi 
includ în prefețe fragmente din articolele 
„antemergătoare”, ideile avansate fiind 
înveșmântate cu un număr apreciabil de 
exemplificări. O a doua se referă la amănuntul că, 
în mod asemănător, Ov. Ghidirmic își dezvoltă 
textul inițial la dimensiunea unui studiu. Cea de a 
treia indică, se pare, că asta nu este de ajuns: 
prefața scrisă de Ov. Ghmirdic o depășește, ca 
întindere, cu o pagină și jumătate pe aceea a lui 
Nicolae Balotă. Ne aflăm în fața unei provocări 
concurențiale, infiripată sub semnul mitului estetic 
pe care noi, românii, îl vedem simbolizat în 
cunoscuta baladă Meșterul Manole. Este de 
domeniul evidenței că Ov. Ghidirmic voia să 
realizeze o ediție superioară celei din Bpt, compusă 
din cele mai bune povestiri și din tot ceea ce rezista 
confruntării cu timpul, în urma propriei selecții, 
întocmite – ni se atrage atenția – critic. Rămâne(a) 
de văzut dacă ediția și prefața lui Ov. Ghidirmic s-
au bucurat de aceeași atenție. Rezultatul nu a fost 
pe măsura așteptărilor.

Primul care scrie despre noua ediție este Dan 
Vlad¹²: „Ediția grupează, în intenția îngrijitorului 
ei, acele opere ce caracterizează, într-o confruntare 
cu peisajul literar contemporan, în cel mai înalt 
grad, proza autorului romanului Îngerul a strigat. 
Într-o cronologie fericit aleasă, volumul invită la o 
,,redescoperire“ a unuia dintre cei mai importanți 
prozatori ai timpului nostru. [...] Indiferent 
epicului de formulă clasică, refuzând tiparele 
acțiunii și explicitării, Fănuș Neagu își creează 
zona sa specifică de mișcare, parcă în afara unui 
timp literar anume, într-un spațiu cu atât mai 
spectaculos, cu cât conține determinări 
necunoscute, dintr-o geografie fizică și umană 

existentă: câmpia Bărăganului, satele cu mori de 
apă și fântâni la răscruce, cu câmpuri arse de 
secetă, cu locuri părăsite, cu credințe în comori 
etc... și, nu întâmplător, dimensiunile acestei 
proze relevă zonele mitice, de totdeauna, ale unei 
spiritualități aparte, vrăjite de propria sa condiție, 
realizată între basm și realitate.  [...] Oamenii 
prozelor lui Fănuș Neagu sunt ai pământului 
Bărăganului, statornici ca acesta, aprigi ca 
strămoșii lor, dar și visători, în credințele lor 
aspre; ei își urmează destinele cu patimă, își trec 
viețile tulburate, într-o necontenită consecvență 
cu ei înșiși. Personajele care traversează lumea 
aceasta reprezintă un simbol al unei psihologii 
aparte. Ceea ce-i caracterizează este credința în 
legendă și nevoia de mișcare, picarescul, dorința 
de vagabondaj: [...] O altă dimensiune esențială a 
eroilor lui Fănuș Neagu este erosul pătimaș, 
dragostea fiind, ca și viața și moartea, mistuitoare, 
dar și trecătoare ca și timpul. Lirismul de 
substanță al autorului își găsește aici confirmarea 
deplină, expresia și imaginile creând o stare de 
excepție, amestec de suavitate și violență. Iubirea, 
pentru personajele lui Fănuș Neagu, este unică și 
irepetabilă, indiferentă față de mediul uman în 
care se desfășoară (Ningea în Bărăgan) sau unei 
finalități concrete (de remarcat și faptul că autorul 
refuză, în permanență, explicitarea acțiunii, 
rezolvarea motivului printr-o scenă lămuritoare), 
eliberând-o de prejudecăți; autorul închipuie un 
cuplu adamic, ca la începuturi. Cei doi parteneri, 
cu tandrețe, dar și cu brutalitate, participă la 
oficierea unui ritual, alăturat naturii 
înconjurătoare; ei își rezervă, în exclusivitate, 
putința cunoașterii miracolului: [...] Traiectoria 
destinelor personajelor lui Fănuș Neagu este 
tulburătoare, își trage sevele din universul 
geografic și mitic din care acestea fac parte, din 
determinări ale unui mod de viață special, 
traversat de evenimente diverse. [...] Ultima ediție 
a povestirilor lui Fănuș Neagu se structurează, în 
intenția criticului Ovidiu Ghidirmic, ca o ediție a 
bunului gust, conducând pe cititor către expresia 
exemplară a unui artist al cuvântului. Selecția, 
atentă, realizează un volum rotund, secvențele 
unindu-se, parcă, într-una singură, copleșitoare”.

Emil Manu își prezintă opinile în 
„Săptămâna”¹³, ceea ce explică prezența unui 
fragment în care se face lobby pentru proza lui 
Eugen Barbu: „Ediția de față intenționează să 
prezinte, după declarația editorului, piesele de 
rezistență, nuvelele prin care scriitorul se 
confruntă cu timpul. [...]. La asocierea numelor lui 
Sadoveanu și Panait Istrati, pe care-i consideră 
precursori, editorul adaugă pe acela al lui C. 
Sandu-Aldea, scriitor din același orizont spațial 
(deci brăilean). Trimiterile la Sandu Aldea au însă 
numai o rațiune de ordin tematic după opinia 
noastră. [...] Ceea ce aduce nou în interpretarea 
acestor povestiri editorul este descoperirea unui 
eminescianism, a unei beții lunare, și în paralel a 
unei mitomanii, a unei exaltări mitice, revelând 
un mythos danubian specific.[...] În definirea lui 
Fănuș Neagu prefațatorul îi intercalează opera 
între «lirismul implicat» al scrierilor lui Zaharia 
Stancu și «analismul profund» al lui Marin Preda, 
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uitând că acest scriitor de zonă și temperament 
balcanic nu poate fi înțeles, păstrând coordonatele 
comparative de mai sus, fără a-l plasa în 
apropierea lui Eugen Barbu. Într-o istorie a 
balcanismului estetic al literaturii române, 
implicând în acest concept și orientalismul ei 
interferent, autorul Cantonului părăsit ocupă un 
loc bine stabilit”. 

Cea de a treia (și utlima consemnare) a fost 
făcută în „Viața românescă”, iar autoarea, Ioana 
Crețulescu¹⁴ scrie adeseori a la maneiere de: 
„Fănuș Neagu este îndrăgostit de cuvânt ca de 
sunetul dintotdeauna al sufletului, este îndrăgostit 
de simbol ca de cea mai veche frunză a celui mai 
bătrân stejar al 
neamului pe care 
poate să și-l 
închipuie fără să-l fi 
văzut vreodată”. 
[...] Faptul că la 
mijlocul volumului 
stă nuvela Fântâna 
și la sfârșit Doi saci 
de poștă, nuvela 
cea mai plină de 
tăinuite simboluri, 
după părerea 
noastră, nu este de 
loc întâmplător. 
Această dispunere a 
lucrărilor sugerează 
existența unor 
punți de legătură 
între simbolurile și 
atmosfera unei 
lumi imaginare 
despre care s-a vorbit adesea cu remarcabilă 
intuiție. (Fie-ne îngăduit să amintim mai întâi 
studiul lui Nicolae Balotă care deschide volumul În 
văpaia lunii, B. p. t. 1971). [...] Apa (care de altfel a 
fost considerată simbol esențial pentru proza lui 
Fănuș Neagu) este întinderea silabelor între 
oameni, scufundarea accentelor în suflet, adevărul 
greu al dragostei, când o bei cu sete, când o cauți 
ca pe un adevăr miraculos, care nu este altul decât 
miraculosul cuvântului, izvor și însoțitor al vieții 
dincolo de timp. De aceea timpul își pierde 
importanța și universul poate părea arhaic pentru 
că vechi și dintotdeauna sunt legăturile cuvântului 
cu viața. Acest crez poetic, poate nemărturisit, ni 
se pare și mai închegat în nuvela Doi saci de poștă: 
aceștia sunt saci de cuvinte «furate» și păstrate ca 
un tezaur care a ținut în mrejele lui toată viața așa 
numitului «hoț»; ele, cuvintele au fost hrana 
sufletului său în ani, ele, când s-au isprăvit i-au  
pecetluit sfârșitul”. 

Încercând să concluzionăm, cel mai mare 
câștig al receptării critice referitoare la cele două 
antologii În văpaia lunii (1971) și Fântâna (1974) îl 
reprezintă despărțirea de poncifele teoretice ale 
realismului socialist. Am prezentat succint 
imaginile focalizate de ocheanul criticii. Apariția 
volumului în Bpt, corespunde, cum am mai spus, 
clasicizării autorului, eveniment care constituie în 
biografia lui Fănuș Neagu intrarea într-o etapă 
superioară a recunoașterii meritelor sale artistice. 

În plus, aceste cronici relevă un o mutație în 
spațiul analizei, consecință a atracției pe care 
proza sa o manifestă grație insolitului abordărilor 
tematice, tipologiei eroilor mai totdeauna buimaci 
și noutății/ expresivității limbajului. În viziunea 
exegezei literare, creația lui Fănuș Neagu, devine 
„univers”, termenul indicând etimologic 
expansiunea pe o singură dimensiune, din ce în ce 
mai vastă. Chiar și atunci când analiza critică are 
în față un subiect autonom, în marea majoritate a 
cazurilor cronicarii literari emit judecăți nu doar 
despre aceasta, ci despre „universul/ stilul 
fănușian” implicând prin exemple alte și alte 
creații. O sumedenie de articole despre creația lui 

Fănuș Neagu stau 
mărturie de-a 
lungul anilor că 
exegeții au simțit 
nevoia să apeleze și 
la povestiri mai 
vechi, din volumele 
deja publicate, spre 
a le integra în 
atmosfera celor nou 
intrate în circuitul 
literar. Chiar dacă 
este amintită, 
„noutatea” devine 
tot mai dificil de a fi 
scoasă în prim 
plan, pentru că e 
deturnată de 
atracția 
oximoronică 
(înainte de a fi o 
figură de stil, 

oximoronul este un paradox) exercitată de stilul 
catalogat manierist până la contopirea în baroc, în 
interiorul epicii căruia însă nimic nu se repetă, ci 
se  caracterizează printr-o extraordinară 
diversitate. Între pattern-ul acestui model 
reduplicativ și „forma internă” a expresei se naște 
o tensiune continuă, din care se ridică la suprafață
stilul. Odată cu trecerea timpului, acest stil 
(coabitare de manierism cu limbajul înalt artistic), 
salutat câteva decenii cu entuziasm, a început să-i 
obosească pe unii dintre comentatori, nu și pe 
autor, la care, dimpotrivă, dă continue semne de 
energizare. 

Integrarea literaturii pentru cei mici în 
antologia din 1971 (În văpaia lunii) reprezintă un 
aspect asupra căruia nu am stăruit până în 
momentul acesta. Avem în vedere, în primul rând, 
referințele la povestirile pentru copii ale lui Fănuș 
Neagu ignorate de criticii literari la momentul 
editării lor, aproape nesemnalate. Nu la fel se 
petrecuseră lucrurile cu volumele de proză scurtă, 
care beneficiaseră îndestulător de atenția 
cronicarilor, chiar și în cazul reluărilor acestora în 
antologii. Se regăsesc în comentariile făcute pe 
marginea antologiei și vin să completze un sapțiu 
aproape alb. La noi literatura pentru copii este în 
continuare considerată un gen minor, ca să nu mai 
amintim și de permanentele confuzii făcute între 
aceasta și literatura școlară pentru copii, care 
selectează ori adaptează texte apte de a fi incluse 
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în manualele de Limba și literatura română, după 
criterii preponderent pedagogice și apoi artistice. 
De-a abia de la antologia În văpaia lunii 
comentariile făcute pe marginea unora dintre 
aceste povestiri (pentru copii) devin elementele de 
concretizare ale unei adevărate receptări critice, 
ce-i drept tardive. În pofida acestui neajuns major, 
valoarea artistică a povestirilor pentru copii scrise 
de Fănuș Neagu atinge ștachetele cele mai înalte, 
ca și în cazul lui Creangă, Ionel Teodoreanu, Marin 
Sorescu sau Ana Blandiana.   

Însăși hotărârea pozatorului de a scrie 
literatură pentru cei mici îmbracă aspectul 
nonconformist al vieții și creației sale și datează de 
foarte mult timp. În cadrul anchetei intitulate 
Prozatorii despre critică și proză, din „Gazeta 
literară”¹⁵ (1961) fuseseră adresate 5 întrebări, 
referitoare la chestiuni precum (1) rolul criticii 
literare; (2) formele ei de manifestare în „sprijinul” 
acordat scriitorilor; (3) importanța documentării 
în scopul cunoașterii vieții, „sarcină fundamentală 
pentru scriitori”; (4) atitudinea prozatorilor noștri 
față de „sarcinile reflectării actualității socialiste” 
și (5) „cele mai izbutite dintre lucrările de gen din 
ultimii trei ani” (1959-1961). 

Unul dintre cei chestionați a fost Fănuș Neagu. 
Tânărul prozator n-a dat niciun răspuns la 
întrebările 3 și 4 (referitoare la angajarea 
scriitorului și la prerogativele realismului 
socialist), iar la ultima a schimbat cu de la sine 
putere sensul: în loc să-și exprime  opinia  cu 
privire la cele mai valoroase cărți, le 
nominalizează, prin ricoșeu, pe cele mai slabe: 
„Una dintre cele mai proaste cărți, chiar dac-o fi 
apărut în 1958, e Cartea cu ochi albaștri, de Octav 
Pancu-Iași, care tratează deformant psihologia 
copilului și a adolescentului. Scriitorii pentru copii 
au o mare răspundere în ceea ce privește educația 
copiilor, formarea tinerei generații - și de aceea 
trebuie să ne pună pe gânduri publicarea oricărei 
cărți proaste în acest domeniu. Ar fi de dorit ca, în 
acest caz, critica literară să fi demonstrat un punct 
de vedere mai ferm, mai ascuțit în arătarea 
lipsurilor cărții”. Acesta  a fost, la origine, impulsul 
de a scrie pentru cei mici.

 Revenind conclusiv la cele două antologii ar 
mai fi de adăugat recunoașterea efectului 
literaturii fănușiene, pe care l-am rezuma drept o 
formă estetică de kalokagathon  – am fi preferat 
calofilie, dacă termenul nu ar fi „arondat” 
literaturii religioase patristice, –  dăruită nativ 
scriitorului,  care i-a influențat extrem de mult pe 
cei care i-au analizat operele. Însăși critica literară 
(prin unii dintre reprezentanții ei) a început să 
scrie despre creația prozatorului în maniera 
proprie acestuia, apelând la serii de metafore 
pentru explicarea semnificațiilor ei interne. Cum 
criteriul silogistic este mai greu de aplicat în proza 
de atmosferă, unii dintre cronicari au folosit 
sinonimia ideatică, pe care actele de vorbire din 

textele scrise o relevă simbolic. Apelând, și ei, la 
metaforă, unii critici fac, în subsidiar, traduceri 
din limba artistică a lui Fănuș Neagu în limba 
...română (și ea) artistică. Această manieră de 
abordare indică o formă de fascinație/seducție în 
fața pledoariilor scriitorului, concretizate de-a 
lungul vremurilor prin rubricile ținute (Mult e 
dulce și frumoasă, Acasă), prin seria de volume 
din publicistica sportivă (în care apare bine 
conservat îndemnul arghezian de a explora zonele 
„obscure” ale limbajului) sau în Insomnii de 
mătase. Ele au făcut adepți și au creat un adevărat 
cult pentru expresivitatea limbii materne, pentru 
„frumoasa fără corp”, cum a spus undeva 
Eminescu. 

Exemplificările cu valoare generalizantă devin 
tot mai evidente odată cu apariția primelor sale 
romane (Îngerul a strigat și Frumoșii nebuni și 
marilor orașe), scrieri de largă respirație, adeseori 
asociate comentariilor despre proza scurtă. În 
cronicile care apar în acest interval, exegeții 
invocă tot mai insistent „palatul lingvistic rafinat” 
fănușian – sintagmă pecetluită de Nicolae Balotă, 
chiar dacă rafinamentul despre care vorbește 
Nicolae Balotă, „se manifestă de facto de la 
primele sale cărți  și până la ultimele...”. 

1 Îngerul a strigat (1969) a fost încununat cu 
Premiul Uniunii Scriitorilor în 1969.
2 „România literară”, IV (1971), nr. 29/ 15 iul., 
p. 14.
3 „România literară”, IV (1971), nr. 31/ 22 iul., p. 9.
4 „România literară”, IV (1971), nr. 32 /5 aug., 
p. 14-15.
5 „România literară”, IV (1971), nr. 33/ 13 aug., 
p. 3.
6 „Luceafărul”, XIV (1971), nr. 38/ 18 sept. 1971, 
p. 2. 
7  „Tomis”, VI (1971), nr. 9 (Sept.), p. 5. 
8 „Cronica”, VI (1971), nr. 40 /2 oct., p. 8.
9 „Vatra”, I (1971), nr. 9 (Dec.), p. 4.
10 „Ramuri”, IX (1972), nr. 3 (15 Mart.), p. 17, 
articol urmat de Fănuș  Neagu romancier, nr. 4 
(15 april.), p. 7.
11 Bun de tipar: 26.II. 1974; Tiraj 7.140. Broșate 
7000 + 140.
12 „Ramuri”, XI (1974), nr. 3 (15 Mart.), p. 12.)
13 „Săptămâna” (1974), nr. 179/ 10 mai, p. 3.
14 Fănuș Neagu și tainele scrisului poematic, 
„Viața românească” 1974, nr. 8 (Aug.), p.41-42.
15 „Gazeta literară”, VIII (1961), nr. 47 /16 nov., p. 
3; Gazeta literară”, VIII (1961), nr. 48 / 23 nov., p. 
2. (Se pronunță Eusebiu Camilar, Domokoș Géza,
Al. I Ghilia, Dumitru Ignea, Fănuș Neagu, Șerban 
Nedelcu, Pop Simion, Ion Marin Sadoveanu, 
Mircea Șerbănescu, Nicolae Velea (16. noiembrie) 
Eugen Barbu, Ury Benador, Vladimir Colin, Radu 
Cosașu, Remus Luca, Vasile Nicorovici, Titus 
Popovici, Szemlér Ferenc, Ieronim Șerbu, Al. I. 
Ștefănescu, Nicolae Țic, Petru Vintilă).
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Analiza factuală a receptării critice din presa 
culturală („Luceafărul”, „România literară”, 
„Cronica”, „Contemporanul”, „Flacăra”, „Tribuna”, 
„Familia”, „Steaua”, „Viața românească”, „Viața 
studențească”, „Ateneu”) a anului 1969, dar și a 
cotidianelor de mare tiraj („Scânteia”, „Scânteia 
tineretului”), de clară direcționare și orientare 
politică, relevă detalii interesante despre modul 
cum se construiesc reputațiile scriitoricești și 
valorile culturale. Discuțiile, mai mult la unison 
decât polemice, au fost duse în jurul investirii 
anului 1968 cu forță de impact cultural și 
botezarea lui drept „anul romanuluiˮ. Anchetele, 
articolele și interviurile se coagulează, ca într-un  
câmp magnetic, în jurul tematicii stabilite de 
această sintagmă critică și își propun să stabilească 
ierahii valorice. Tașcu Gheorghiu scrie articolul cu 
turnură dubitativ- interogativă 1968 – un an al 
romanului? („Tribuna” nr. 9), distingând două 
direcții în proza momentului: una atașată 
concepției tradiționale a genului, alta care vizează 
scriitura în sine și o discuție despre personajele 
cele mai memorabile: Călin Surupăceanu și Ion 
Mohreanu. Asta înseamnă că există o pletoră de 
apariții editoriale în decursul anului 1968, 
semnificative și aducând numeroase elemente 
inovatoare, moderniste, cu intenția de a lăsa în 
urmă prozele și romanele de tristă amintire ale 
realismului socialist. Însă, nu atât cantitatea, 
masivitatea, romanelor excepționale și a prozelor 
foarte bune, contează cel mai mult, cât faptul că 
scriitorii își strunesc pana pe orientări estetice cu 
totul diferite față de indicațiile „regizoraleˮ de la 
centru. Pe lista celor mai des citate și citite romane 
și proze ale anului 1969, dar apărute cu un an în 
urmă, sunt Intrusul de Marin Preda, Animale 
bolnave de Nicolae Breban, Îngerul a strigat de 
Fănuș Neagu, F de D.R. Popescu, Iarna bărbaților 
de Șt. Bănulescu, Interval de Al. Ivasiuc, Ce mult 
te-am iubit și Șatra de Zaharia Stancu. Din 
enumerarea anterioară, cel mai des menționați 
scriitori într-o ierarhie valorică sunt primii trei (M. 
Preda, N. Breban și Fănuș Neagu), indiferent că 
citim o cronică de N. Manolescu (în 
„Contemporanul” nr. 1/ 3 ianuarie), un studiu de 
Dumitru Micu (în „Lupta de clasă” nr. 6), un 
răspuns la ancheta revistei ”România literară” (nr. 
1/ (13)/ 2 ianuarie) a lui G. Dimisianu, un interviu 
al Ninei Cassian luat de Laurențiu Ulici 
(„Contemporanul” nr. 4), clarificările estetice ale 
lui N. Balotă (în „Familia” nr. 1/ 41), 
recomandările de carte ale lui Eugen Simon și 
Traian Șelmaru (în „Viața studențească” nr. 6/ 5 
februarie), cronica literară a lui Valeriu Râpeanu 
(în „Scânteia” nr. 7976), ancheta redacției asupra 
celor mai importante cărți din literatura 

contemporană momentului (din „Luceafărul” nr. 
29/ iulie), eventualele planuri de reeditare ale 
unor „lucrări noi sau ale scriitorilor noștri de 
frunteˮ stabilite de redactorul șef al revistei 
„Contemporanul” (nr. 30/ 18 iulie), George Ivașcu, 
„fragmentele criticeˮ ale lui E. Simion (în 
„România literară” nr. 29/ iulie), o prezentare a lui 
Ov. S. Crohmălniceanu (Trei romane, în „Viața 
românească” nr. 3) Astfel, cei trei tineri prozatori 
apar mereu citați în prima linie și se impun prin 
forța talentului, recunoscut imediat de critica de 
întâmpinare, „ieri debutanți, azi cunoscuțiˮ și, 
dacă nu consacrați deja, cel puțin primind girul 
consacrării și recunoașterii valorice de către critică 
și de către publicul cititor.

Nu trebuie să uităm că un rol esențial, de 
trambulină,  în consacrarea unui scri itor, 
recunoașterea lui publică și critică, îl are premierea 
de către Uniunea Scriitorilor, dar nu este suficient, 
date fiind diferitele suspiciuni care planează asupra 
unui astfel de premiu. Pentru volumele publicate în 
1968, Uniunea Scriitorilor îi premiază, însă,  pe 
următorii scriitori, la proză: N. Breban, Animale 
bolnave, F. Neagu, Îngerul a strigat, Georg Scherg, 
Der Mantel das Darius; la dramaturgie: M. Sorescu, 
Iona; la critică: A. Marino, Introducere în critica 
literară („Luceafărul” nr. 8). Însă, pe cât se poate 
observa direct, din lectura cronicilor, recenziilor și 
exegezelor critice, nu toate volumele premiate au 
avut și succes de critică. 

Într-un an în care se vorbește destul de tare și 
des despre „inflația de premiiˮ, cum titrează, de 
exemplu, în revista „Echinocțiu” nr. 4,  Lia Neagu, 
e drept că ea vorbește despre inflația de premii din 
cadrul Festivalului studențesc de artă teatrală; 
într-un an în care, cum bine se știe, cea mai „egal 
împărtășită virtute”, menținută dintr-o perioadă 
anterioară, este exacerbarea capacității creatoare a 
tuturor categoriilor sociale (începând cu țăranii, 
muncitorii, studenții și, abia la urmă, scriitorii 
profesioniști), și într-un an în care cele mai 
însemnate reviste culturale ale vremii primesc 
dreptul de a-și premia proprii lor favoriți în cursa 
stabilirii ierarhiilor valorice, romanul lui Fănuș 
Neagu, Îngerul a strigat își face loc în prim planul 
avanscenei literare. Devenit un romancier de 
succes cu acest prim roman al său, practic un 
bestseller al timpului,  după ce publicase, într-un 
ritm trepidant,  o serie de volume de povestiri (și 
chiar prima sa piesă –„ un poem dramatic, Echipa 
de zgomote – 1967): Ningea în Bărăgan (1959   ),
Somnul de la amiază (1960), Dincolo de nisipuri 
(1962), Cantonul părăsit (1964), Vară buimacă 
(1967), e nevoie să dezvăluim despre prozator un 
amănunt biografic peste care se trece ușor: Fănuș 
Neagu este redactor șef adjunct, în perioada 

Cum a ajuns Ingerul a strigat 
să pună umărul la anul romanului (1968)

A.C. Cofan
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cercetată, și face parte din echipa redacțională a 
revistei „Luceafărul” (editată de Uniunea 
Scriitorilor din R.S.R.), alături de Gheorghe 
Tomozei, Cezar Baltag și Mihai Ungheanu, 
redactor-șef fiind prozatorul Ștefan Bănulescu, și 
el apreciat superlativ de critică pentru nuvelele din 
Iarna bărbaților (debut editorial în 1965). În 
general, fiecare revistă cultural-literară își 
premiază proprii ei favoriți (în mare, colaboratori 
și scriitori ai revistei respective), dar, semn de 
mare obiectivitate (?), revista „Luceafărul” (nr. 8) 
nu îi acordă lui Fănuș Neagu niciun premiu, nici 
măcar nu-l introduce în comitetul de jurizare din 
care, de fapt, fac parte colegii lui de redacție: 
Ștefan Bănulescu (președinte), Cezar Baltag, Ana 
Blandiana, Emil Giurgiuca, 
M. Preda, M. Sorescu, Gh. 
Tomozei, iar premiații sunt 
Virgil Mazilescu pentru 
volumul Versuri, Gabriela 
Melinescu pentru Interiorul 
legii (premiul de debut), 
Constantin Țoiu pentru 
nuvelele din Duminica 
morților. Dar acest lucru nu-l 
împiedică pe Fănuș Neagu să 
facă parte la rândul lui din 
juriul revistei „Familia” 
(publicație editată de 
Comitetul pentru cultură și 
artă  al  regiunii Crișana, cu 
sediul în orașul de pe Crișul 
Repede, Oradea), al cărui 
redactor-șef este Al. 
Andrițoiu; premiile revistei 
„Familia” sunt acordate lui 
Ion Negoițescu pentru ediția 
și studiul introductiv la Texte 
critice de E. Lovinescu și 
pentru Poezia lui Mihai 
Eminescu, și lui Cornel 
Regman pentru volumul de 
critică Cărți, autori, tendințe 
de către un juriu în care au 
fost membri N. Balotă, Ion 
Bănuță, Ovidiu Cotruș, Gh. 
Grigurcu, Traian Iancu, 
Mircea Malița, Mihai Șora și 
Fănuș Neagu, președinte Al. 
Andrițoiu. Revista „România” 
literară (nr. 9) îi premiază pe 
Leonid Dimov (poezie) și pe Al. Ivasiuc (proză). 
Revista „Viața românească” acordă premiile sale 
lui M. Preda pentru Intrusul, lui Virgil Gheorghiu 
pentru Curent continuu și lui N. Tertulian pentru 
Eseuri, în componența juriului aflându-se 
Demostene Botez (președinte), Radu Boureanu, 
Laurențiu Fulga, Paul Georgescu, Mihail 
Petroveanu, Radu Popescu, Cicerone Teodorescu. 
Cât privește activitatea de premiere a revistei 
„Secolul 20”, ea îi premiază pe scriitorii care aduc 
„lucrările literaturii universaleˮ în spațiul 
literaturii române, astfel Virgil Teodorescu este 
premiat pentru traducerea volumului de Poeme de 
Paul Eluard, Vl. Streinu pentru eseul despre In 
căutarea timpului pierdut de M. Proust, iar Radu 
Enescu pentru eseul despre Kafka, din juriul de 
premiere făcând parte contributorii și scriptorii 

revistei: Dan Hăulică (președinte, care este și 
redactorul șef al revistei), Zoe Dumitrescu-
Bușulenga, Șt. Aug. Doinaș, Tașcu Gheorghiu, 
Georgeta Horodincă, Vasile Nicolescu. 

Ce doresc să arăt cu enumerarea acestor 
comitete și comiții de premiere, cât și a scriitorilor 
listați și care au fost recunoscuți oficial pentru 
activitatea lor? Ei, bine, nimic mai mult decât 
faptul că Fănuș Neagu și-a croit drum într-un 
context cultural și literar de mare efervescență, 
abundență și competitivitate, iar despre romanul 
Îngerul a strigat, critica de întâmpinare a discutat 
cel mai des, comentariile critice fiind, în mare 
parte,  pozitive și elogioase. Să urmărim mai 
îndeaproape aceste luări de poziție, care sunt, în 

prima jumătate (din 
ianuarie până în iulie) a 
anului 1969, foarte 
frecvente, iar apoi ecourile 
se răresc până la numerele 
finale al bilanțului anual pe 
care îl va face, după obicei, 
fiecare revistă culturală care 
se respectă. Vom vedea, ca-
ntr-o oglindă, aprecierile 
referitoare la arta lui Fănuș 
Neagu și aspectele narative 
dezbătute privitoare la 
romanul Îngerul a strigat.

În cadrul unei anchete, 
chiar de la începutul anului, 
din „România literară” (nr. 
1/ 13/ 2 ianuarie), intitulată 
„Mișcarea literară 1968ˮ, 
Gabriel Dimisianu dă un 
răspuns intitulat Cărți ale 
lumii în care trăim, în care, 
la proză, enumeră Intrusul, 
Animale bolnave, Îngerul a 
strigat și Interval (de Al. 
Ivasiuc), aceasta fiind deci 
cărți ale timpului lor, cărți 
ce reprezintă lumea 
contemporană într-o 
estetică tradițional-realistă, 
a reflectării realității: „sunt 
cărți ale lumii în  mijlocul  
căreia  trăim,  cărți  
impregnate  de  social,  dar  
eliberate de orice 
ilustrativism, căci fiecare își 

impune să descopere această lume familiară cu 
ochii proprii. Un efect al acestor scrieri decis 
ancorate, cum spuneam, în realitățile și 
problematica actuală, este că diminuează sfera de 
difuziune lirico-simbolice și a parabolismului 
vaporos, fenomene ce proliferaseră până la inflație 
în anii trecuți.” Nicolae Manolescu dă însă tonul 
unui concert de atitudini critice laudative, 
considerând Îngerul a strigat (E.P.L., 1968) „un 
roman excepționalˮ („Contemporanul nr. 1/ 3 
ianuarie 1969), „roman misterios şi  intraductibil  
ca o  melopee  ori  ca  un  descântec.  În  ultimă  
analiză,  porţile romanului se închid, destinul său 
fiind de a rămâne ermetic.” iar, peste șapte luni, 
același critic de la „Contemporanul” (nr. 32/ iulie) 
se străduiește să fixeze un canon șaizecist în 
funcție de genuri, în proză evoluția sau 
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schimbările estetice fiind mai greu vizibile decât în 
poezie, unde modernitatea este imediat 
perceptibilă: „Prin 1965-1966, toată lumea, 
prozatori și critici, discutau despre realism, fiindcă 
în proză, realismul părea a fi fundamentul inerției 
și al inovației, pe scurt substanța procesului 
necontenit adus în actualitate. [...] Debutul cu un 
ecou foarte mare, al lui N. Velea, D.R. Popescu, Șt. 
Bănulescu, Fănuș Neagu n-a putut înlătura o 
tradiție searbădă și absorbantă. Între talentul 
acestor prozatori, recunoscut imediat, și condiția 
prozei nu s-a putut stabili o legătură la fel de 
necesară ca aceea din partea lui Nichita Stănescu, 
Cezar Baltag etc. și condiția poeziei. Când cinci-
șase ani mai târziu au debutat George Bălăiță, 
Iulian Neacșu, D. Țepeneag, Virgil Duda, Petru 
Popescu, Horia Pătrașcu, Sînziana Pop etc. cauza 
prozei era departe de a fi câștigatăˮ. Zaharia 
Sângeorzan, cronicar literar, remarcă în recenzia 
pe care o face la Îngerul a strigat „vocația de 
povestitor sadovenian” a romancierului („Cronica” 
nr. 2/ 14 ianuarie), iar, în numărul următor al 
aceluiași săptămânal condus de Const. Ciopraga 
(director), N. Barbu (care este și redactor-șef al 
publicației) vorbește despre șase lucrări de primă 
mărime, într-o altă anchetă asupra anului 68, 
precum Intrusul, Șatra, Ce mult te-am iubit, 
Animale bolnave, Martorii (de Mircea Ciobanu) și 
Îngerul a strigat, ele reprezentând „un suflu de 
autenticitate a condiției umaneˮ („Cronica” nr. 3/ 
21 ianuarie). Constantin Cubleșan remarcă aici 
„construcția aparte”, „mozaicul excelent compusˮ 
al romanului Îngerul a strigat și trasează o 
paralelă cu Chira Chiralina și cu Groapa lui Eugen 
Barbu (în „Tribuna” nr. 5). Tot în legătură cu 
preocuparea lui Fănuș Neagu pentru construcția 
romanescă, Alexandru Călinescu observă că, la noi, 
este vorba de „revitalizarea romanuluiˮ prin 
„reevaluarea relației dintre autor și personajˮ, în 
timp ce în literaturile străine se vorbește apăsat de 
„disoluția romanuluiˮ; ca atare, șirul romanelor 
publicate în 1968 contribuie în mod evident la 
dezvoltarea romanului, a tehnicilor narative și a 
universului epic, îmbogățit prin apariția a noi 
problematici umane și definirea unor noi tipuri 
fizionomice (în „Luceafărul” nr. 4/ ianuarie). 
Aducând discuția despre Îngerul a strigat pe 
terenul esteticii, N. Balotă se întreabă dacă e 
posibil să existe sentimentul tragicului la o 
conștiință buimacă și pune și problema timpului 
fănușian, a desacralizării lui prin apariția unor 
măști grotești și a imixtiunii în ordinea realului a 
demoniei. („Familia” nr. 1/ 41). Eugen Luca se 
leagă de eroii din romanul lui Fănuș Neagu, în 
articolul Filiații dubioase („Cronica” nr. 6/ 
februarie), afirmând despre ei că sunt aventurieri, 
fiindcă nu pot altfel, au o demonie interioară care 
îi mână spre un astfel de destin nomad. Ov. S. 
Crohmălniceanu  se înscrie și el în concertul 
vocilor laudative, înseriindu-l pe Fănuș Neagu, 
alături de N. Breban cu Animale bolnave și Paul 
Georgescu, cu romanul Coborând, printre 
romancierii originali și talentați: „Îngerul a strigat 
aduce o sinteză originală a calităților pe care proza 
lui Fănuș Neagu le vădise până acumˮ, din acest 
roman fiind vizibile „posibilitățile acestui 
neobișnuit talentˮ (articolul Trei romane, în „Viața 
românească” nr. 3/ ianuarie). Într-un tablou de 

sinteză a artei narative, D. Micu semnează  o 
prezentare a patru romane, la secțiunea Critică și 
bibliografie din revista „Lupta de clasă” nr. 6: Ce 
mult te-am iubit de Z. Stancu este „o replică la 
Străinul lui Camusˮ; Intrusul lui Marin Preda este 
„un roman problemă, ce ne invită să analizăm, să 
judecăm, să intepretăm faptele narate”, având un 
personaj complex „cu lumini și umbreˮ; Îngerul a 
strigat a lui Fănuș Neagu este „considerat de 
întreaga critică una dintre cele mai bune cărți ale 
anului 1968ˮ și  Animale bolnave de N. Breban 
care este „un roman detectiv și un roman 
psihologicˮ. Se mai adaugă și intervenția lui 
Eugen Simion, cu articolul Fragmente critice (din 
„România literară” nr. 29/ iulie) în care face 
referiri și la nuvelistica excepțională a 
prozatorului Fănuș Neagu, căzută într-un con de 
umbră, nuvelistică în care romancierul și-a 
exersat mâna, înainte de a da la lumină 
capodopera Îngerul a strigat: „Succesul 
romanului Îngerul a strigat a împiedicat să se 
mai vorbească, de exemplu, de nuvelistica 
superioară a lui Fănuș Neagu. O culegere selectivă 
– Cantonul părăsit – a trecut aproape 
neobservată, deși critica avea acum prilejul să 
urmărească de la un punct estetic mai înalt 
evoluția unui prozator exemplar. Dincolo de 
nisipuri,  Acasă sunt, nu e nicio îndoială, nuvele 
antologice, fixând două planuri între care talentul 
excepțional al lui Fănuș Neagu oscilează în chip 
deliberat.” Având o conștiință profundă, din 
interior, asupra fenomenului literar și o privire 
ascuțită, criticul Eugen Simion definește, într-un 
tablou al valorilor estetice din proză, „cărțile 
exemplareˮ ale timpului, întrebându-se cu 
îngrijorare Încotro merge literatura? (articol din 
„România literară” nr. 31/ august): „Azi ideologia 
este unică și literatura nu mai poate fi definită în 
funcție de curentele de gândire. Formulele 
estetice, de mai mare anvergură, sunt tot așa de 
limitate [...] Trăim într-o epocă de pulverizare a 
formulelor și, totodată, o epocă de debut în 
grupuri literare mici. Estetica (să-i spunem așa) se 
definește, mai ales, în funcție de modelele 
acceptate: poeți în sensul lui Blaga, Barbu sau 
prozatori analiști în maniera lui Camil Petrescu 
sau Hortensia Papadat-Bengescu [...] Este totuși o 
epocă de renaștere a cărților exemplare: Intrusul 
de Marin Preda, Îngerul a strigat de Fănuș 
Neagu, În absența stăpânilor și Animale bolnave 
de Nicolae Breban, Iarna bărbaților de Ștefan 
Bănulescu, Interval de Al. Ivasiuc, F de D.R. 
Popescu. De  la generalități estetice, Eugen 
Simion trece la o exegeză amănunțită a romanului 
Îngerul a strigat în mai multe părți, publicate în 
„România literară” începând cu nr. 39/ 25 
septembrie 1969, într-un studiu mai amplu 
intitulat Însemnări despre roman (III) în care se 
ocupă în mod special de Che Andrei „personajul, 
fără îndoială, memorabil al cărțiiˮ. În același timp, 
în revista „Ramuri” nr. 9/ septembrie, E. Simion îi 
reamintește pe scriitorii care au contribuit la 
dezvoltarea romanului, într-un peisaj literar în 
diacronie, începând cu Ciocoii vechi și noi și 
încheind cu prozatorii generației 60, dintre care 
nu lipsesc menționate numele lui Al. Ivasiuc și al 
lui F. Neagu, pe lângă alții (articolul Două cuvinte 
despre roman). Cu toate că reputația de prozator 
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și romancier al lui Fănuș Neagu este în creștere, 
iar romanul Îngerul a strigat se bucură în rândul 
cititorilor de popularitate și prețuire, revista 
„Teatru” (nr. 10/ octombrie) întoarce atenția 
cititorilor și spre piesa poematică a lui Fănuș 
Neagu, Echipa de zgomote, accentuând proteismul 
talentului prozatorului care s-a lăsat atras de 
luminile rampei, precum E. Barbu, Teodor Mazilu, 
M. Sorescu, Radu Cosașu, Ion Băieșu. Chiar și spre 
sfârșitul anului 1969, numele lui Fănuș Neagu 
figurează în articolele de sinteză și de bilanț, 
precum articolul Sinteze asupra literaturii 
contemporane de Ion Bălu (în „Viața românească” 
nr. 11/ noiembrie) care scrie despre „mărturiile 
celor care au trăit intens epoca”: Z. Stancu, M. 
Preda, Nina Cassian,  Fănuș Neagu, Ion Băieșu 
ș.a., publicați în România literarăˮ sau tabloul 
literar de bilanț din „Glasul Patriei” nr. 36, unde 
numele lui Fănuș Neagu este din nou menționat, 
ca unul care a contribuit esențial la dezvoltarea 
prozei românești. Tot spre sfârșitul anului, într-un 
interviu realizat de Nicolae Dragoș cu Ion 
Alexandru și publicat în oficiosul de guvern 
„Scânteia” nr. 8263/ 30 noiembrie, N. Breban și 
Fănuș Neagu sunt considerați de către poetul 
Imnelor „prozatori de puternic talentˮ, acesta 
adăugând ca opinie personală despre ceea ce se 
așteaptă în viitor de la acești prozatori:  „probabil 
că marile capodopere vor apărea ca niște țâșniri de 
mare simplitate în care problemele de mare 
complexitate fără să fie simplificate, vor și aduse la 
esențial.ˮ 

Romanul Îngerul a strigat ajunge destul de 
repede punct de referință și de caracterizare prin 
ricoșeu în evaluările critice, cum se întâmplă, de 
pildă, în cronica lui Petru Poantă referitoare la 
D.R. Popescu: „Este într-un fel materia fabuloasă a 
lui Fănuș Neagu, mai subtilizată, visându-și și mai 
mult, mai pregnant condiția.” (v. „Echinocțiu” nr. 
4/ aprilie). Mai mult decât atât, proza lui Fănuș 
Neagu devine pentru confrații de breaslă un 
termen de comparație pentru picturalitate. Nina 
Cassian, exprimându-și preferințele într-un 
interviu luat de Laurențiu Ulici („Contemporanul” 
nr. 4/ ianuarie), declară că a încrustat în memoria 
ei „ciudata culoare a lunei și a apei în pictura lui 
Fănuș Neaguˮ. Putem să urmărim și ideile lui 
Marin Preda, tot legate de picturalitatea prozei 
fănușiene și de capacitatea excepțională a 
prozatorului de a lucra la gherghef universul 
narativ, într-un interviu realizat de Adrian 
Păunescu în „România literară” (nr. 1/ ianuarie), 
de unde aflăm: „La fel de curios sunt de evoluția lui 
Fănuș Neagu și N. Breban. Fănuș Neagu pictează 
tablouri dense, îndelung lucrate, cu pastă 
consistentă și, în același timp, parcă evaporată.ˮ

În acest concert de voci critice elogioase, apar 
și distonanțe, cum este și firesc. Virgil Ardeleanu, 
cronicarul de la „Steaua”, este prima dintre aceste 
voci cârtitoare și care procedează, după un vechi 
obicei, la îndulcirea pilulei amare. El observă, 
lucru evident, primirea călduroasă, fără precedent, 
a primului roman al lui Fănuș Neagu și al celui de-
al treilea roman al lui N. Breban, Animale bolnave; 
însă, precizează că lectura Îngerului a strigat nu l-
a dezamăgit, dar nici nu l-a entuziasmat, cu toate 
că recunoaște în acest roman o carte reușită (v. 
„Steaua” nr. 1/ 228/ ianuarie). Însă, Virgil 

Ardeleanu s-a distins mereu prin aruncarea de 
pete umbroase asupra scriitorilor de prim rang, 
precum M. Preda și M. Sorescu, critica fiind 
realizată de pe poziții ideologice și nu estetice. 
Acest lucru poate fi dovedit de o altă opinie a lui 
Virgil Ardeleanu, într-un interviu luat de Zaharia 
Sângeorzan („Cronica” nr. 27/ iunie), unde i se 
pun următoarele întrebări legate de literatura 
contemporană și la care răspunde folosind 
concepte agreate de ideologia oficială: „ – Despre 
romanul actual? – Într-o listă de autori de romane 
ar trebui să-i numim pe Al. Ivasiuc, Nicolae 
Breban, Fănuș Neagu, D.R. Popescu și, în pofida 
vârstei, pe Alice Botez. Cărțile acestora au și 
înscris anul 1968 sub semnul romanului. [...] – 
Cum ați caracteriza producțiile acestora? – 
Animale bolnave, Îngerul a strigat, F, la care se 
cuvin adăugate Intrusul și Șatra merg pe linia 
unui realism tradițional, clasic.ˮ 

Ceea ce ni se pare extrem de interesant este 
relația stabilită între presa cultural-literară și 
presa politică, marile cotidiene care reprezintă 
poziția guvernului și a partidului. Întrebarea care 
se ivește în subsidiar este dacă, în construirea 
reputației și recunoașterii publice a unui scriitor, 
tonul este dat de revistele culturale și preluat de 
oficiosul partidului, sau lucrurile stau tocmai 
invers. După parcurgerea atentă și integrală a 36 
de publicații din anul de grație 1969, se impun 
câteva observații în legătură cu relația simbiotică 
dintre presa culturală și presa clar ideologizată 
politic. Mare parte, copleșitoare, dintre 
intervențiile criticilor și cronicarilor de prim rang 
din revistele culturale (N. Manolescu, E. Simion, 
D. Micu, N. Balotă, Al. Călinescu, Ov. S. 
Crohmălniceanu, G. Ivașcu, Lucian Raicu, H. 
Zalis, Const. Cubleșan,  Virgil Ardeleanu, Petre 
Poantă) țin un discurs critic în care se pun în 
valoare concepte estetice, se remarcă șirul de 
prozatori (Fănuș Neagu, D.R. Popescu, N. Velea, 
Șt. Bănulescu, N. Breban și Al. Ivasiuc) care au 
debutat sub auspiciile ieșirii din realismul socialist 
și care propun viziuni narative neaservite 
ideologic (v. articolul lui G. Ivașcu, Schiță de 
profil, din „Contemporanul” nr. 34/ august), sunt 
accentuate modernitatea relatării și inovațiile 
narative (v. H. Zalis, articolul Romanul actual și 
varietatea unghiului de relatare, din „Tribuna” 
nr. 36/ septembrie, în care se face un bilanț critic 
al anului 1968) și în loc să se vorbească despre 
moartea romanului, se vorbește despre 
însuflețirea și dezvoltarea lui, prin apariția acestei 
pleiade de prozatori străluciți (v. Al. Călinescu, în 
„Luceafărul” nr. 4/ ianuarie). In timp ce în presa 
culturală circulă idei legate de modernitate, 
inovație epică și estetică asupra romanului 
Îngerul a strigat, oficiosul guvernului, „Scânteia” 
(în general, dar la acesta se adaugă și „Scânteia 
tineretului”, „Glasul Patriei”, „Lupta de clasă” și, 
câteodată, chiar și revista Uniunii Scriitorilor 
R.S.R., „România literară”) trage spuza pe turta 
ideologiei politice prin articole, anchete cu titlul 
semnificativ sau interviuri dirijate. Să vedem 
numai câteva dintre acestea, în care numai 
enunțarea titlului este semnificativă. Editorul 
Valeriu Râpeanu scrie o cronică („Scânteia” nr. 
7976) elogiatoare asupra Îngerului a strigat, 
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notând despre roman: „o operă de artă în 
adevăratul înțeles al cuvântuluiˮ, „o carte care 
oferă multe prilejuri de meditație și discuțieˮ, 
„carte de o certă valoare artisticăˮ. Ancheta din 
„Scânteia” nr. 8110/ 29 iunie, intitulată 
Supremația și vitalitatea personajului, la care 
răspund, printre alții, E. Barbu, N. Breban, N. 
Velea și Fănuș Neagu, reliefează următoarea idee 
partinică despre eroi și personaje din cuvântările 
lui Nicolae Ceaușescu: „Eroul epocii socialiste nu 
este un supraom; el are și calități și  defecte,  
trăiește și  bucurii și  amărăciuni, și  izbânzi și  
înfrângeri,  iubește, visează, se zbuciumă ca orice 
ființă omenească. Literatura trebuie să-l înfățișeze 
așa  cum  e  în  realitate, dar  relevându-i  lipsurile  
trebuie  să pună  totodată  în  evidență cu putere 
ceea ce-l caracterizează, și anume faptul că viața sa 
e străbătută de patosul revoluționar al idealului 
socialist, că el pune mai presus de orice interesele  
colectivității,  că se  dăruiește  cu toată pasiunea  
muncii sale,  socialismului, cauzei poporuluiˮ. 
Răspunsurile formulate dau Cezarului ce-i al 
Cezarului, încercând să liniștească vigilența 
ochiului de cerber al cenzurii, așa încât mai greu se 
poate distinge ceea ce este autentic din opiniile 
exprimate, dar se poate, totuși, selecta grâul de 
neghină, fiindcă, uneori,  afirmațiile sunt foarte 
clare, neambigue. Eugen Barbu afirmă într-un 
răspuns intitulat Martor expresiv al epocii : 
„Oricum, un element constructiv, fundamental al 
prozei, care nu cred că poate fi negat, este 
personajul, ființa umană, prin care scriitorul 
devine purtător al unei ideologii, director de  
conștiințeˮ. Nicolae Breban șarjează pe latura 
socială a literaturii, în Rezonanța în social – 
element constitutiv al artei, al forței ei: 
„Personajul se constituie într-un mesager al 
acestui «timp-social», situându-se în 
contemporaneitate. Este evident că un artist 
autentic îşi reflectă timpul său, după cum o 
societate puternică îşi influenţează artiştii care 
trăiesc în mijlocul ei. Scriitorul român de azi are 
marea şansă  de  a  reflecta  în  operă  o  epocă  de  
profunde  prefaceri,  epoca  devenirii socialiste.ˮ 
Fănuș Neagu, într-o declarație aparent 
neangajantă precum Sensul de a fi al literaturii îl 
constituie omul, susține, aruncând săgeți spre 
proza modernistă și „choisisteˮ a noului roman,  că 
„Neputincioși să-i dea viață, aplică personajului 
lovituri care-l pulverizează și ascund descărnarea 
sub teorii care se vor nimicitoare a toată proza de 
până la ei și a celei ce se va scrie în altfel decât pot 
ei s-o facă. Când îi văd agitând un fir jumulit dintr-
o mătură, pe care te somează să-l numești creion și 
izvor de viață, mă  gândesc  la  un  personaj  despre  
care  Balzac  spune  că  în  locul  unde  e  inima se 
află un pachet de cărți de joc. Cei ce n-au marea 
chemare forțează jocul. Poate-poate. Şi-ntre două  
pasienţe  fac  trafic  cu  declaraţii  privind  proza  
modernă.” O altă anchetă este inițiată în „Scânteia 
tineretului” nr. 6261, cu titlul Tineretul - o 
literatură izvorâtă din realitatea epocii noastre, 
la care răspund Demostene Botez, Maria Banuș, 
Ion Băieșu și Fănuș Neagu, acesta din urmă 
vorbind despre Modificarea conștiinței – 
„literatura tulbură conștiințe, deci le modifică, dar 

asta pe o perioadă de timp care se măsoară în 
decenii.” Declarațiile romancierului par să fie în 
ton cu ideologia epocii, chiar dacă vin în 
contradicție cu conținutul efectiv al romanului 
Îngerul a strigat, analizat cu instrumentele de azi 
ale criticii. Astfel, într-o altă anchetă realizată de 
Simelia Bron cu tema Creația literară – oglindă a 
realității noastre contemporane, în „România 
literară” nr. 7539/ 16 ianuarie este pusă 
întrebarea: Cum apreciați literatura română 
contemporană ca instrument de formare a 
omului nou?, la care răspund oameni din afara 
citadelei literare și care fac parte din publicul 
cititor, un profesor de muzică face o declarație 
interesantă în privința prozei, reținând relevanța 
etică a acesteia și  evidențierea sentimentului 
responsabilității din scrierile lui Zaharia Stancu, 
Marin Preda,  Titus  Popovici, Nicolae Breban, 
Fănuș Neagu.

Ce concluzii am putea trage din cercetarea 
noastră referitoare la destinul romanului Îngerul 
a strigat? Impresia noastră este că primul roman 
al lui Fănuș Neagu a cucerit sufragiile criticii de 
întâmpinare și a criticii profesioniste, care i-a 
protejat inovația și sustragerea de la 
comandamentele realismului socialist, 
învăluindu-l din când în când în conceptele 
permise de ideologia partinică. Căci, la drept 
vorbind, ce poate fi mai opus personajului 
comunistoid (despre care se acceptă, ce e drept, în 
anii 70, să fie format și din umbre, nu numai din 
lumini, să facă și greșeli grave, dar să se îndrepte, 
până la urmă, pe calea cea bună) decât 
personajele fănușiene: cartofori, hoți, ucigași, 
bețivi, într-un cuvânt, aventurieri? Dincolo de 
aparențe (aparențele au fost salvate!), 
intervențiile din cotidienele de direcționare 
politică („Scânteia”, „Scânteia tineretului”, „Lupta 
de clasă”) apar după cele din presa culturală 
(„Luceafărul”,„ România literară”, 
„Contemporanul”), ceea ce mă face să cred că 
succesul de critică l-a impus ca valoare 
incontestabilă și în fața ideologiei partinice care a 
trebuit să-și scoată pălăria, dar i-a pus brizbrizuri 
false: „roman sociologicˮ,  „roman al realismului 
tradiționalˮ, „roman izvorât din realitatea epociiˮ, 
„personaje ale condiției socialiste”. Este singurul 
roman la care se face, în decursul anului 1969, 
referire permanentă că e vorba de cronici literare 
(ale criticilor reputați), recenzii (ale unor cronicari 
de mâna a doua), anchete literare sau interviuri. 
De fapt, în acest caz, critica literară și-a făcut mai 
mult decât datoria: a reușit să impună un roman 
valoros, à contre-courant față de critica 
sociologizantă, de extracție marxist-leninistă, un 
roman a cărui estetică bate înspre grotesc și 
fantastic, depășind cu mult realismul tradițional și 
luâdu-și o parte din seve din estetica barocului, 
cea atât de neliniștitoare și mișcătoare, ca 
nisipurile. 

Referință documentară:
Cronologia vieții literare românești (CVLR), 

perioada postbelică, XV, 1969, coord. Eugen Simion, 
Lucian Chișu, Ed. MLR, București, 2018.
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Îngerul a strigat la cincantenar

Viorel Coman

Îngerul a strigat la cincantenar

Viorel Coman

Despre puține romane s-a scris, la apariție, 
atât de mult ca despre Îngerul a strigat. În ultima 
jumătate de veac s-a scris la fel de mult doar 
despre Cel mai iubit dintre pământeni de Marin 
Preda. În epoca interbelică, doar la apariția 
romanelor De două mii de ani de Mihail Sebastian 
și Gorila de Liviu Rebreanu - romane politice, în 
egală măsură curajoase și 
dureroase -  s-a mai scris atât de 
mult.

În preajma apariției 
romanului Îngerul a strigat era 
furie și zgomot ca înaintea unei 
meci cu Casius Clay, cum spunea 
inspirat cineva. Interviuri, 
fragmente de roman, analize, 
anchete, sondaje de opinie în 
toată presa literară. Oricum, 
romanul a fost așteptat, pe bună 
dreptate, ca un mare eveniment 
literar. A luat, în 1969, Premiul 
U.S. În primii ani a avut câteva 
ediții care s-au vândut ca pâinea 
caldă. Să nu uitam, se cumpăra 
vârtos carte în România anilor 
'70. În mod cert, în lipsă de 
altceva, se mai și citea. Era atunci 
și un excepțional an al 
romanului. Sunt și acum 
menționate zece-douăsprezece 
romane de primă mână care au 
rămas. Se repeta, în istorie, anul 
1933, an, de asemenea, bogat, cu 
o duzină de romane rămase ca
operă de referință în efortul de sincronizare a 
romanului românesc cu romanul european. Acum, 
când refacem engramele receptării romanului, 
remarcăm că cele mai importante opinii s-au scris 
atunci, în primii ani. Aparent, totul a fost spus. 
Mai corect ni se pare să amintim începutul cronicii 
lui N. Manolescu, publicată în primele zile ale lui 
1969: „S-a spus totul și nimic despre acest roman 
excepțional”. Era atunci o perioadă de afirmare a 
unor scriitori din sud-est, la trei decenii de la 
moartea lui Panait Istrati. Ștefan Bănulescu 
publicase, în 1965, volumul de nuvele Iarna 
bărbaților. Apăruse postum, în 1966,  două 
volume de povestiri extraordinare ale lui Vasile 
Voiculescu. Debutase ca prozator Paul Georgescu. 
Se afirma Constantin Țoiu.

Bărăganul devenise în câțiva ani un mare 
spațiu literar, pe care înflorește o literatură a 
câmpiei în care, în ciuda tuturor prejudecăților, 
verbul bătrân e copt de sensuri, ascunde anafoare 
și capcane dar și mari limpezimi și transparențe. 
Povestirile lor sugerează, pe de o parte, o mare 
nevoie de comunicare și, pe de altă parte, o mare 
spaimă de singurătate. Să nu uităm: toți sunt 
stiliști rafinați, toți ascund o noblețe a verbului 
care răzbună și compensează lumea de lut din care 

vin...
Strămoșul lor mitic pe Panait Istrati, iar 

măsura lucrurilor, pentru lumea pre care o evocă, 
este povestirea. 

A trecut de la apariția Îngerului a strigat 
puțin poate jumătate de veac. Suficient timp 
pentru ca un roman să urce treptele de bazalt ale 

clasicizării. Așa s-a întâmplat 
cu romane de Liviu Rebreanu, 
Camil Petrescu, George 
Călinescu, Mihail Sadoveanu. 
În această conjunctură, a pune 
în discuție vechile peceți critice 
ale unui roman deja fixat în 
mentalități, dar cu motoarele 
hermeneutice la ralanti e un 
fapt benefic.

S-a bănuit căopțiunea 
pentru roman îi va schimba 
vocația fundamentală de autor 
de povestiri. Nu s-a întâmplat. 
Fănuș Neagu a mai scris patru 
romane, alternând cu 
publicarea unor cu volume de 
povestiri.

Mereu, la fiecare roman, 
era germinație grea, 
îndelungată. După 1989, 
primele trei romane au fost 
cuprinse într-o formulă epică 
pe măsura mitologiei autorului: 
Țara hoților de cai. Despre 
roman au scris admirabil 
criticii Cercului Literar de la 

Sibiu: N. Balotă, I. Negoițescu, C. Regman. Pagini 
memorabile de critică literară au scris 
universitarii momentului: I. Vlad, Al. Piru, Liviu 
Leonte. Greul receptării este dus de tinerii  critici 
literari care urmăreau evoluția generației 60: N. 
Manolescu, Eugen Simion, G. Dimisianu, Mircea 
Iorgulescu, M. Ungheanu. Spre surprinderea 
generală, cei trei critici literari care au justificat 
epoca interbelică, și care acum dețineau rubrici în 
revistele literare importante ale vremii, nu au 
scris niciun rând: Vladimir Streinu, Ș. Cioculescu 
și nici măcar Perpessicius. 

Cronici literare viabile au apărut în toate 
revistele literare din provincie. Neîndoielnic, este 
momentul de glorie al autorului, punctul 
culminant al receptării operei. Toate adevărurile 
mari despre acest roman încă enigmatic s-au spus 
atunci, în primii doi-trei ani de la apariție. Se 
revenea la problematica romanului, pentru a 
semnala asemănări sau deosebiri, la apariția 
următoarelor romane ale autorului sau la apariția 
unor romane care evocau lumea din sud-est: 
Cartea milionarului de Ștefan Bănulescu (1977), 
Galeria cu viță sălbatică de Constantin Țoiu 
(1976) sau cărți de Mircea Săndulescu, Tudor 
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Dumitru Savu sau Paul Georgescu.
Spațiul Bărăganului redevine, după trei 

decenii de la moartea lui Panait Istrati, spațiu 
literar. Prin romanele lui Fănuș Neagu se formează 
o saga a sud-estului românesc, cu extensii 
balcanice. Anul de joncțiune al celor două lumi 
literare este 1934, an în care Panait Istrati își 
încheie opera și Fănuș Neagu își fixează începutul 
primului roman.

Prin cei doi romancieri se alcătuiește o istorie 
a vieții dunărene, din miezul secolului XIX, puțin 
după eliberarea Brăilei de sub turci, până spre anul 
2000, perioadă evocată de Fănuș Neagu în 
Amantul Marii Doamne Dracula și în romanul 
Asfințit de Europă, răsărit de Asie.

Ca și Panait Istrati, și Fănuș Neagu își încheie 
opera cu un „asfințit” și un „răsărit”. La Istrati, un 
mit al soarelui strălucind peste Mediterana, 
devenită un lac istratian, la Fănuș Neagu, un mit al 
Brăilei, între lumi esențiale, alunecând spre vechi 
zodii.

Din 1961, tema romanului s-a metamorfozat 
substanțial. Până în 1965 a fost numit, în toate 
interviurile și în toate fragmentele publicate în 
presa literară Satul hoților de cai. Cu câțiva ani 
înainte, în ampla nuvelă Cantonul părăsit, 
publicată în al doilea volum de povestiri, Somnul 
de la amiază, în 1960, evoca „fața hoțului de cai”, 
un personaj important al nuvelei. Mai târziu, în 
1991, aduna, așa cum am spus deja, primele trei 
romane în trilogia Țara hoților de ca”.

Fănuș Neagu încă nu împlinise 30 de ani când 
începe să scrie roman. Exista prejudecata, cultivată 
în epocă de critica literară, că povestirea este doar 
un exercițiu pentru viitoarele construcții epice. Așa 
procedase, în perioada interbelică Liviu Rebreanu 
și în anii '50, Marin Preda și Petru Dumitriu. 
Romanul era specia care legitima. Desigur, era o 
marotă a acelor ani. Fănuș Neagu declara într-un 
interviu că oricând poate numi zece povestiri mai 
bune decât orice roman.

Inițial, Fănuș Neagu proiectase un roman în 
cel mai pur stil proletcultist, cu o acțiune oarecum 
asemănătoare cu cea din romanul Bărăgan de V. 
Em. Galan sau cu cea din Setea de Titus Popovici - 
două romane „clasice” ale literaturii proletcultiste 
din anii '60.

În 1963 publică primul fragment de roman, în 
revista „Luceafărul”, nr.10. În preambulul 
fragmentului Nopțile vântului cu nisip, autorul 
explică: Satul hoților de cai este povestea 
drumului pe care îl străbate Ion Mohreanu, până la 
însușirea conștiinței de clasă și, apoi, povestea lui, 
ca activist, la bătălia pentru transformarea 
socialistă a satelor din Câmpia Dunării. Romanul 
este „o lucrare care să cuprindă o perioadă de 
timp, de aproape opt ani ‒ 1946-1954”. Inițial, în 
primul proiect al romanului, Ion Mohreanu, 
personajul principal al romanului, participă la 
colectivizarea agriculturii într-un sat din Bărăgan. 
La urma urnei, un subiect obișnuit pentru anii '50, 
dar un subiect greu, plin de capcane, un adevărat 
anafor al epicii noastre, căci a dus la ratarea 
tuturor romanelor cu acest subiect și a marcat 
definitiv destinul multor autori. Spre finalul epocii 
Gheorghiu Dej, structura romanului se modifică 
spectaculos. Centrul de greutate al romanului se 
mută pe epoca interbelică și pe anii războiului. În 
loc să evoce procesul colectivizării agriculturii 
românești, romanul se încheie în momentul 

începerii acestui proces. Marin Preda, Eugen 
Barbu, George Călinescu, Petru Dumitriu și 
Zaharia Stancu scriseseră romane de mare succes 
cu acțiunea fixată înainte de 1949-1950. Aceia care 
au scris romane cu subiecte din anii '50 au ratat 
lamentabil. Petru Dumitriu în Drum fără pulbere, 
Zaharia Stancu în Rădăcinile sunt amare, Mihail 
Sadoveanu în Mitrea Cocor și Aventură în lunca 
Dunării și chiar George Călinescu în Scrinul 
negru.

Abia după 1965, autorul face referire la „titlul 
nou” al romanului: Îngerul a strigat.

După ce îl lăsase „să zacă vreo doi ani”, 
autorul declară că renunță la forma inițială a 
romanului. Știm puține despre acest manuscris. 
Din declarațiile autorului aflăm că o parte din 
materia romanului a fost topită în Îngerul a 
strigat și o parte, în Scaunul singurătății.

Dar în 1964, într-un interviu acordat lui Dinu 
Săraru (în Scânteia tineretului, 28.02) în cadrul 
rubricii „La masa de scris”, Fănuș Neagu 
precizează că izvorul romanului este povestirea 
Cocoșul roșu, publicată în decembrie 1956, în 
revista „Tânărul scriitor”.

Romanul se dezvoltă din această povestire 
precum Moromeții de Marin Preda din povestirea 
Salcâmul sau Ion de Liviu Rebreanu din 
povestirea de tinerețe Zestrea.

Periodic, publică în presa literară fragmente 
din roman: Râpa și Drumul în Dobrogea, în 1963, 
Târgul de-o săptămână și Tița la treisprezece 
ani, în 1964, Mesia-și-apoi vor fi douăsprezece 
împușcături, în 1966 și Joc cu dropii și depărtări 
în 1967.

În 1963, anul apariției romanului, ca o 
„pagină de adevăr întinsă pe douăzeci de ani ‒ 
1934-1954”, publică în presă fragmentele Vânt 
adormit, Trădarea dragostei și Cucuveaua albă. 
Perioada care ar fi format substanța romanului în 
primul proiect devine acum un gol istoric.

Spiritul anilor '50 este rezumat într-un 
„Epilog, 1954”, deci la un an de la moartea lui 
Stalin, cu evocarea morții lui Ion Mohreanu, 
eveniment care devine „a treia strigare (a 
îngerului, n.n.), vestind nașterea”.

Un eveniment literar de regulă neluat în 
seamă, dar care a contribuit fundamental la 
modernizarea structurii romanului Îngerul a 
strigat a fost publicarea traducerii, împreună cu 
Aurora Leicand, a romanului Conacul de William 
Faulkner, în revista „Secolul 20”, în numerele 8, 
10, 11 din 1962.

După mai bine de un deceniu de canon literar 
proletcultist, după o perioadă severă în care piața 
cărții din România însemna, în bună parte, 
traduceri de literatură rusă și sovietică, asumarea 
unei lecții de modernitate a narațiunii, de opțiuni 
pentru destinul personajelor și nu în ultimul rând 
asumarea unui sentiment tragic al vieții oferite de 
literatura unui mare romancier american, echivala 
cu o schimbare de paradigmă. Nici autorul de 
povestiri nu rămâne neatins. Între spiritul 
povestirilor din volumul Dincolo de nisipuri 
(1962) și Vară buimacă (1967) stă, neîndoielnic, 
asumarea lecției Faulkner.

Oricum, marele romancier american îl 
influențează mult mai mult pe Fănuș Neagu decât 
Eugen Barbu care va publica, peste doar câțiva 
ani, întreaga trilogie faulkneriană: Cătunul, 
Orașul și Casa cu coloane.
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Într-o serie de considerații ce valorifică mitul 
Pământului Făgăduinței, Jean-Jacques 
Wunenburger sublinia faptul că, deseori, pentru 
un scriitor, ficțiunea devine „singurul mijloc de a 
evada dintr-un spațiu imaginar închis” 
(Wunenburger, 1998, 136).

Romanul lui Fănuș Neagu, Îngerul a strigat, 
evocă o perioadă de două decenii (1934 – 1954) și 
valorizează estetic evenimente răscolitoare pentru 
un tărâm privilegiat de fantezia creatoare a 
scriitorului, un alt Macondo miraculos precum cel 
al lui Garcia-Márquez – Câmpia Brăilei, 
interesantă, nu atât prin întinderea ei, cât prin 
adâncime. De aici, propensiunea scriitorului 
pentru imageria infernală care stigmatizează mai 
mereu destinele excepționale ale eroilor săi. 
Adâncimea de sensuri este motorul deconstrucției 
ontice în imaginarul scriitorului brăilean. Definind 
universul romanului, acad. Eugen Simion remarca 
puterea scriitoricească „de a fixa destinul unei lumi 
ce trăiește o dislocare din tiparele ancestrale”.

Asemenea evenimente răscolitoare sunt: 
destrămarea familiilor țărănești prin expropriere, 
nenorocirile războiului sau procesul 
cooperativizării agriculturii.

La nivel diegetic, romanul relevă o bipolaritate 
compozițională: pe de o parte, există Dunărea, loc 
al revelației și timp al inițierii spirituale; iar pe de 
altă parte aflăm un spațiu al Răului pur, al unor 
forțe neîmblânzite. În mod straniu, personajul lui 
Fănuș Neagu nu se protejează de Rău prin izolare 
sau prin retragere: ori și-l asimilează, ca în cazul 
iubirii, ori se ia la trântă cu el, ca în cazul exilaților 
din Plătărăști, plecați în urmărirea unei himere 
dobrogene. Grupul celor 13 de la Plătărăști (țărani 
însemnați de un număr simbolic) va trăi un 
veritabil exod către pământurile Dobrogei. 
Dezrădăcinații sunt nevoiți să-și părăsească 
rosturile din cauza poftei unui nabab al locului, un 
prinț, poreclit Buric. Acesta pune la cale 
construirea unui aerodrom pe pământurile 
țăranilor pentru două aeroplane, dar de iubire 
pentru o metresă tânără care-i subjugă simțurile. 
În consecință, capriciile unei tinere, dedate traiului 
la marginea superficialităților vieții pecetluiesc 
existența unor indivizi, în genere certați cu legea, 
precum Mohreanu sau Che Andrei.

La baza acestei construcții dihotomice a lumii 
mahalalelor brăilene, cum este Chercea, stau astfel 
de „flori de mucigai” sau, să le spunem, existențe 
oximoronice. Asemenea personaje, care trăiesc la 
marginea normalului și, uneori, mult dincolo de 
aceasta, dovedesc însă o extraordinară capacitate 
de a se dărui sufletește.

Romanul „trăiește” din perspectiva narativă 

Imaginarul păgân și deconstrucția ontică – 
„Îngerul a strigat” de Fănuș Neagu

Daniel Kițu

împrumutată unui personaj în devenire, subiect de 
bildungsroman, Ion Mohreanu, personaj-reflector, 
prin intermediul căruia sunt cernute evenimentele 
unui complex puzzle epic. Criticul Marian Popa îl 
vede ca pe un veritabil „ picaro aproape metafizic, 
aspirând într-un fel personal să atingă absolutul”. 

Îngerul a strigat este epopeea unei umanități 
marginale și pitorești, oglinda aruncată peste o 
serie de naturi umane capabile să răstoarne 
ordinea prestabilită a lumii. În același sens, 
Nicolae Manolescu încadrează romanul în epica 
de aventuri (Manolescu, 2008, 1107). Dunărea 
este reperul fundamental pentru această 
deconstrucție ontică.

Eugen Simion a făcut observația pertinentă că 
în scrierea lui Fănuș Neagu nu există un 
protagonist concret și coerent. „Personajul ce 
domină cartea e lumea din câmpia Brăilei, cu 
reliefurile și spiritualitatea ei inimitabile” (Simion, 
1978, 589). Adăugăm însă mențiunea că se pot 
distinge două nuclee caracterologice ale acestei 
permanente pendulări între viață și moarte. 
Acestea sunt reprezentate de Enache Pasalac și 
Che Andrei, unul dintre inițiatorii lui Ion 
Mohreanu, dacă nu, cel mai important. În jurul 
unor asemenea personaje se hrănește o lume a 
excesului și a forțării limitelor existențiale. O 
permanentă dezordine funambulescă pare a 
domni peste ostroavele, mlaștinile și ascunzișurile 
Dunării.

Dincolo de procedeele deconstrucției ontice, 
ne-am propus a urmări coordonatele unui 
imaginar păgân, în romanul scris de Fănuș 
Neagu. Aceasta este, credem, elementul esențial 
pentru lumea pe dos a romanului: „... lumea din 
Îngerul este o lume pe dos, negativă, care-și are 
regulile și ritualurile ei” (Manolescu, 2008, 1107). 
Imaginarul păgân reprezintă cheia supraviețuirii 
acestor paria sociali într-un absurd împotriva 
căruia se revoltă în permanență. Cititorul 
romanului descoperă o lume în care blestemul 
funcționează și distruge. Cel care aruncă blestem 
de moarte asupra lui Neculai Mohreanu, lemnarul 
Petrea Dună, trăiește la granița dintre real și 
oniric. Este vizitat de o femeie, noaptea, care 
întinde în fața lui trup de cruce și are picioarele 
„de apă”: „Ședeam amândoi, discutam, pe urmă ea 
se ridica și-și întindea brațele în formă de cruce. 
[...] Da el nu putea să se scoale, îi era frică, pentru 
că femeia n-avea picioare de om, picioarele ei erau 
de apă” (Neagu, 2009, 62).

O altă componentă a imaginarului păgân 
vizează posibilitatea miraculosului coșmaresc de-a 
prinde contur în lumea reală – procedeu des 
întâlnit în romanele realismului fantastic, scrise 
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de Márquez sau de Llosa. Pentru Che Andrei, 
mentorul lui Ion Mohreanu, Dobrogea este 
moartea însăși, străjuită de-o mare furibundă și 
sumbră. Același personaj reflectă superstiții 
ancestrale, definitorii pentru o existență în care 
primitivismul și religiozitatea coexistă. Un 
asemenea mixt de credințe observam și la 
personajul sadovenian, din Baltagul, Vitoria 
Lipan. Che Andrei este convins că noaptea de 
Sfânta Maria Mică deschide porțile unui dincolo 
straniu și amenințător în egală măsură. Corăbii 
neștiute, scufundate de multă vreme își cer prinos 
de vieți omenești. Morții  cârmesc aceste apariții 
de coșmar și-ncep să caute „om viu”.

Moartea este legată de ispitire și de puterea 
de-a-i rezista. Aceasta este pilda lui Che Andrei, cu 
Nae Caramet care-a 
scăpat de urgia corăbiilor 
morții: „Cum venea, a 
văzut corăbiile. Pluteau 
pe lângă țărm, una lângă 
alta, și căutau om viu. Da 
nu era nimeni în apă. 
Atunci, morții au început 
să arunce spre mal 
lucruri scumpe, pietre 
prețioase ca să intre 
Caramet să le ia. [...] Lu 
ăsta, lu Caramet, îi 
sticleau ochii, da deștept 
nu s-a băgat să le ia. Că 
știi, corăbiile n-au nicio 
putere dacă ești pe uscat” 
(Neagu, 2009, 67). 
Cumpătarea, forța 
interioară sunt și ele 
atribute ale omului 
acestei bolgii dunărene 
din care nimeni pare să 
nu aibă ieșire.

O asemenea 
concepție, care îmbină 
elemente ale 
miraculosului păgân, cu 
trimiteri către sfera 
ortodoxiei este ilustrată 
de secvența prinderii și 
aducerii porcilor din 
balta Brăilei. Oamenii 
locului obișnuiau să dea 
drumul godacilor prin 
primăvară să treiere bălțile, fără grijă de hrană 
pentru ca toamna să-i adune pe la curțile 
oamenilor pentru a-i pregăti de Ignat. „Prinderea 
și aducerea porcilor din baltă se desfășoară 
conform unui amestec de datini păgâne și 
religioase peste care, de-a lungul vremii, s-au 
suprapus obiceiuri noi, adaosuri ale fanteziei și 
exaltării mistice – două trăsături caracteristice 
lumii acesteia care-și macină viața în vecinătatea 
permanentă a apelor.” (Neagu, 2009, 101). 
Readucerea porcilor în țarcurile oamenilor 
respectă etapele unui adevărat ritual: cocinile sunt 
curățate și pregătite cu strat gros de paie roșcove 
ținute în saramură și stropite cu lapte proaspăt.  

Nevestele pregătesc grâu fiert îndulcit cu zahăr și 
scorțișoară din fruntea căruia se dă vierului bătrân 
cu incantația: „Îndoapă-te cu tot bunu 
pământului, ca să nu-ți pară rău de nimic în ceasu 
cuțitului.” (Ibidem.). Tot ele împrăștie știuleți de 
porumb în calea turmei, semn de belșug. La 
intrarea în cocinile porcilor tronează o bilă de 
lemn în forma unui cap de porc „și căprarul 
Mihăilă, mânjit pe față cu tăciune, legat pe sub 
fălci cu o basma roșie, țopăi în jurul ei, ațâțat de 
Bomfaier, care lovea îndrăcit o tobă cu un șir de 
clopoței pe margine” (Ibidem.). Pregătirile se 
încheie cu obolul către lumea sfântă care apără 
agoniseala oamenilor, doi bani de nichel aruncați 
în fântână, tot cu o incantație: „Vamă sfintelor 
izvoare și crăișorului de sub pragu casei.” 

(Ibidem., 102). 
Această ritualizare a 
existenței, care 
plasează o lume 
dedată haosului și 
violenței neînfrânate 
sub orizontul nevoii 
de sens și coeziune 
sufletească este o 
modalitate prin care 
cei marginalizați 
încearcă să se 
mențină la suprafața 
acelei orda 
universalis în care 
cred.

Lumea din 
Îngerul a strigat este 
o lume fără orizont, o 
lume dincolo de bine 
și rău, în termenii lui 
Nietzsche. Într-un 
asemenea ogor al 
terorii și-al 
suferinței, omul pare 
condamnat. Fănuș 
Neagu însă 
conturează personaje 
care-și râd mereu de 
chinul sisific, 
revoltați permanenți, 
înrudiți cu instinctul 
și cu poftele de orice 
fel, oameni care se 
nasc fără noroc, dar 

își clădesc șansa prin sfidarea limitei. 
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Fănuș Neagu face parte din spița marilor 
artiști care dispun de darul de a descoperi în 
semnele lumii tâlcuri pe care muritorii de rând nu 
le sesizează. Ca și cum scriitorul ar poseda antene 
speciale sau capacități extrasenzoriale ce fac 
posibilă perceperea unui nivel al realului ce ne 
trimite cu gândul la transcendența operei de artă. 
Un astfel de nivel al realului, accesibil doar celor ce 
citesc în stelele literaturii, este 
Brăila mitică. Un univers 
dominat de umbra tutelară a 
Chirei Chiralina sau de celebra 
Tanti Elvira, cântată de marinari 
în baladele lor. Un univers la 
pietruirea căruia au contribuit 
semnificativ Panait Istrati și 
Fănuș Neagu, doi adoratori 
nebuni ai acestui spațiu, 
capabili, prin magia povestirilor 
lor să scoată din minți pe 
sărmanul cititor neprevenit. 
Fănuș Neagu însuși relatează în 
ultimul său roman (Asfințit de 
Europă, răsărit de Asie, Editura 
Semne, 2004, p. 303), cazul 
elvețiencei Bilili, una din soțiile 
lui Panait Istrati, care stârnită 
fiind de imaginea Brăilei din 
opera istratiană, a vizitat orașul, 
dar nedescoperind decât 
miasmele lui orientale, s-a retras îngrozită în 
lumea sa occidentală. Așadar, deși conștient de 
distanța dintre Brăila mitică și cea reală, Fănuș 
Neagu a perseverat în continuarea desenului 
halucinant al unui oraș care, iată, în acest ultim 
roman devine zona tampon între două civilizații. 
La Brăila apune civilizația Occidentului și răsare 
cea a Orientului. Jucându-se cu aceasta idee, 
autorul îndrăznește să acrediteze chiar ideea că 
Strada Mare a orașului, cea prin care portul 
comunică cu stepa ar fi însăși axa de demarcație 
între cele două civilizații. Sigur, ideea e frumoasă 
și are o întemeiere strict poetică. Nu și geografică, 
pentru că o astfel de axă ar trebui să fie orientată 
pe direcția Nord-Sud ori artera cu pricina urmează 
mai degrabă direcția Est-Vest. Dar în simbolistica 
poetică și mitică acest lucru valorează prea puțin. 
Valorează însă enorm arhitectura străzii ce 
impresionează prin clădiri ce trădează pe lângă 
prosperitatea foștilor proprietari și grija obsedantă 
pentru stilul arhitectural în care se poate identifica 
o simbioză între geometria de tip venațian a 
clădirilor și forma orientală a balcoanelor. Și mai 

Paul Vidrian

Romanul adorației 
unui oraș legendar

valorează amintirile consemnate în legătură cu 
dinamica deosebită a acestei străzi în perioada în 
care orașul trăia stimulat de activitatea comercială 
legată de viața portului. E drept că în portretistica 
legendară a urbei s-au conturat și numeroase 
locuri comune, pe care nu le ocolește nici 
povestitorul născut la Grădiștea, cum ar fi 
alvițarul, iaurgiul, bragagiul, prostituatele 

portului. Dacă în Scaunul 
singurătății (ediția I, Ed. 
Cartea Românească, 1987), 
adorația Brăilei îndreaptă 
atenția autorului mai mult 
spre Brăila veche, cea cu un 
excesiv parfum de Orient, în 
romanul avut în atenție aici, 
Fănuș Neagu își propune să 
realizeze o frescă mitică asupra 
Brăilei contemporane, un oraș 
care și-a mutat pulsul vital pe 
o altă arteră, Calea Călărașilor, 
cea care este cu adevărat 
orientată pe axa Nord-Sud, 
putând servi ca meridian 
despărțitor a două lumi, una 
care asfințește, europeană și 
alta care răsare, asiatică, cu 
drumurile spre Basarabia, spre 
Deltă și Litoral. Brăila veche, 
autentica Brăila, cea care-și 

avea inima în bătrâna Stradă Mare (cândva Regală 
sau Republicii, astăzi Eminescu) nu mai subzistă 
decât în amintiri. Imobilele vechi, igrasiate de 
proasta întreținere de care au fost capabili chiriașii 
recrutați din fauna sărăcimii și aduse până în 
pragul prăbușirii după ce vechii proprietari au fost 
alungați de prigonitorii proprietății, trezesc astăzi 
nu numai nostalgii de tipul S-a dus și faima 
falnicii Veneții, ci și un straniu sentiment de 
neputință. De aceea autorul nu se aventurează 
prea mult în universul acesta devenit astăzi 
sinistru, ci se oprește la parcul din centrul 
orașului, cu faimoasa biserică Sfinții Arhangheli, 
unde și începe acțiunea romanului și cu celebrul 
ceas ori grupul statuar al cuceritorului Daciei. De 
asemenea, prezintă interes pentru autor strada 
Malului, din fostul cartier grecesc „unde se află și 
acum, închisă, locanda lui Kir Leonida în care a 
servit ca băiat de alergătură Panait Istrati” (p. 7), 
unde plasează palatul lui Șerban Necșari, 
personajul central al romanului, cartierul Brăilița, 
cu lumea sa pestriță sub aspect etnic și social, 
izvor de personaje puternice, ambițioase, precum 
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Orașul s-a schimbat în parte și datorită edililor 
comuniști care au ordonat, printre altele, chiar și 
tăierea salcâmilor lui legendari, ce aminteau 
periculos de mult de cealaltă Brăilă, dar și 
procesului de industrializare ce a avut ca efect 
cucerirea demografică a orașului de către 
elementul rural, prin excelență românesc, fapt ce a 
subțiat caracterul compozit al populației urbei. De 
altfel, în perioada respectivă, membrii comunității 
evreiești și grecești au preferat să caute drumul 
către patriile-mame, diminuându-se astfel masiv 
numărul populației. Și totuși autorul, tributar 
vechii imagini, își populează acest roman cu multe 
personaje aparținând unor etnii neromânești. 
Numai în palatul lui Necșari își duceau viața o 
evreică (Sara Zackman), amanta stăpânului, frații 
Galicea, țigani tineri, angajați pentru diverse 
treburi, nu întotdeauna curate, niște tătari, având 
de îndeplinit sarcini asemănătoare... De asemenea, 
firele narațiunii îl poartă pe cititor prin Brăilița și 
prin satul lipovenesc din prelungirea cartierului, 
unde facem cunoștință cu Grigore Toporaș, 
poreclit țarul, român sau lipovean, doar Dumnezeu 
poate ști ce sânge îi curgea prin vene, copil din flori 
fiind. Mai facem apoi cunoștință cu neamul de 
greci din stirpea lui Delacruce, din care mai trăiau 
Tonino, proprietarul unui scrânciob din Brăilița și 
Yvonne, căsătorită Zapodeanu, un personaj 
puternic ce a gustat în tinerețe din otrava crimei, 
ucigându-și soțul infidel, dar care în timpul 
acțiunii curente a romanului se manifestă ca o 
femeie atinsă de aripa nebuniei, cunoscută fiind ca 
doamna care joacă șotron, mai apar referințe la 
sora acesteia, Ginela, care nu intră în liniile de 
forță ale romanului, în brațele căreia Ivonne și-a 
asasinat soțul, și fiul acesteia, născut din acea 
relație adulterină, valorificat de autor ca personaj 
de coagulare a energiilor romanului, un personaj 
din lumea Crailor de Curtea Veche, obsedat de 
posibila lui ascendență nobiliară, se pretindea 
prinț, invocând un strămoș fanariot, un aventurier 
care își risipea tinerețea în experiențe erotice 
dintre cele mai neobișnuite. Prin acest personaj, 
universul Brăilei se atinge de cel al Bucureștilor, al 
Mării Negre și al Parisului. 

Această preferință pentru personaje din afara 
etniei românești amintește de înainte-mergătorul 
său, Panait Istrati, pe care Fănuș Neagu îl invocă 
de mai multe ori în roman, parcă recunoscând 
filiația istratiană, subliniată frecvent. 

Brăila contemporană prezentă în paginile 
romanului se mai face simțită și prin lumea 
hotelurilor: Belvedere, unde Necșari a fost director 
în perioada comunistă și în care se produsese 
crima Ivonei și Traian, hotelul-turn din centrul 
vechi al orașului, din Piața Traían, fosta Lenin sub 
comuniști, unde Sara Zackman avea o cameră sau 
un apartament, din care, după renunțarea la 
coabitarea cu Șerban Necșari, își va întinde cu 
succes antenele ispitei înspre tânărul aventurier 
Aureliu Zăpodeanu-Delacruce, rebotezat de 
prințesa Brianna Cantacuzino cu numele de Alain 
Lamotte, pentru a-și putea propune cu mai multă 
putere de convingere un prefix princiar.

� Personajele pe care ni le propune autorul 
aparțin unei galerii umane ce-și află rădăcinile în 
portretistica lui Panait Istrati. Bărbații sunt 
bântuiți de patimi sentimentale devoratoare, dar și 
de patima puterii. Șerban Necșari, unul din 
fruntașii revoluției locale, va ști să profite de 
privilegiile acordate de noul regim, în baza 
carnetului de revoluționar și se va lansa vertiginos 
în afaceri, cele mai multe la limita legalității, cu 
treceri frecvente peste această limită, afaceri ce-i 
vor aduce în conturi suficiente resurse pentru a-și 
putea permite să se comporte ca un stăpân absolut 
care cumpără și vinde orice, inclusiv oameni. Pe 
Andolina, cea care i-a fost nevastă și i-a dăruit-o 
pe Veturia, adolescenta în jurul căreia roiesc ițele 
romanului, o cumpără cu casă cu tot de la Manole 
Mărgărit, zis Miki Potaie, care va deveni 
administrator al imperiului său comercial. Apoi, 
după ce acesta îl trădează, scârbit în cele din urmă 
de umilința la care era supus, și după ce îl 
părăsește și Sara Zackman, cumpără amanta 
fostului său administrator. Așadar, pentru 
Necșari, femeile erau tratate ca mărfuri și acest 
tratament se întoarce adesea împotriva lui, fiindcă, 
dotate totuși cu liber arbitru, când se atinge limita 
de suportabilitate, acestea îl părăsesc, își iau 
lumea în cap. Așa l-au părăsit și Andolina și Sara 
Zackman și chiar propria fiică, și ea obiect de 
tranzacție între Necșari și actorul Dragomir 
Mireasa.

Femeile sunt toate din stirpea Chirei 
Chiralina, niște roabe ale plăcerilor, în special 
Andolina (care amintește de mama Chirei, cea 
care petrecea cu amanții în toate zilele în care 
soțul ei afacerist era plecat cu treburi, deși știa că 
urmează, la întoarcerea soțului, un întreg cortegiu 
de sancțiuni fizice), dar și fiica ei, Veturia, care, la 
nici șaptesprezece ani, i se dăruiește lui Grigore 
Toporaș, zis țarul, apoi lui Aureliu Zăpodeanu, 
alias Alain Lamotte, obsedată fiind nu atât de 
legenda Chirei Chiralina, cât mai ales de cea a 
patroanelor curvelor de pe timpuri, Tanti Elvira, al 
cărei stabiliment, devenit terasă portuară 
(Rechinul alb), l-ar fi dorit ca dotă matrimonială. 

Acest amestec de trecut și prezent, de realitate 
și legendă, caracterizează tușele pe care le 
folosește Fănuș Neagu în ultimul său roman, în 
desenarea celui mai iubit, în concepția sa, dintre 
orașele țării - Brăila, unde autorul se întoarce 
periodic, cum n-a mai făcut-o nici unul dintre 
celebritățile plecate din Brăila, cu excepția, poate, 
a artistului plastic Nicăpetre.

Conchidem, așadar, că romanul Asfințit de 
Europă, răsărit de Asie s-a ivit în lume din 
adorația niciodată limitată, pe care autorul a 
manifestat-o față de spațiul Brăilei, ca un fel de 
pariu pe convingerea că și la vârsta de șaptezeci de 
ani un artist autentic își menține vie vigoarea 
creativității, un pariu fără îndoială câștigat, 
autorul oferind cititorilor săi unul dintre cele mai 
interesante și mai autentice romane post-
decembriste, dovedindu-se prin aceasta că marii 
creatori nu sunt dependenți de formulele de viață 
și de creație consacrate într-o anumită epocă 
istorică.
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Scriitorul Fănuș Neagu a plecat dintre noi 
definitiv împreună cu Echipa lui de zgomote, 
departe, Dincolo de nisipuri,  spre un Canton 
părăsit, căci un Înger i-a strigat numele dintre filele 
unei Cărți cu prieteni, lăsându-ne însingurați în 
Balcania noastră eternă. În zorii zilei de 24 mai 2011, 
Fănuș Neagu a răspuns chemării Frumoșilor nebuni 
ai marilor orașe, alăturându-se petrecerii lor. Căci 
fără Fănuș, vinul lor alb, mult și rece nu mai avea 
parfumul de plop trăsnit din bălțile Brăilei, nu mai 
avea frisonul înstelat al Dunării ducând în valurile ei 
vechi și misterioase povești deslușite doar de oameni 
ai locurilor, la fel de misterioși.  Pe aceștia, Fănuș 
Neagu i-a cunoscut, i-a înțeles, le-a fost solidar și i-a 
încrustat în textura vibrantă a unei fraze unicat în 
literatura română, sigilate de temperamentul său 
vulcanic, de firea sa rebelă dar de atâtea ori sfielnică. 
A trăit cu intensitate, a fost duios și vehement; a fost 
înzestrat cu un deosebit simț al limbii, cu o 
spontaneitate uimitoare atât în vorbire cât și în scris. 
Și totuși, în pofida acestei spontaneități inhibante 
pentru cei din preajmă, autorul Scaunului 
singurătății, asemeni marilor scriitori, scria greu, cu 
trudă, cu responsabilitate față de cuvântul răstignit 
pe hârtie secătuindu-i sevele semantice. 

La fel ca Panait Istrati, şi-a legat numele de 
bălţile Brăilei, cărora le-a dat aureolă de legendă. 
După cum însuşi mărturisea, la Brăila se simţea cel 
mai bine, revenind periodic pentru a-şi încărca 
plămânii cu aerul dulce-amărui al  câmpiei de acasă, 
ori pentru a-şi lansa cărţile noi. Brăilenii îl aşteptau 
cu mândrie şi bucurie. Când a împlinit 75 de ani, cei 
de aici, mai exact câţiva inimoşi de la Consiliul 
Judeţean Brăila şi Biblioteca Judeţeană ,,Panait 
Istrati'' au scos cartea-album Portretul unei vieţi, la a 
cărei redactare şi editare au contribuit nemijlocit: 
Rodica Drăghici, Adelina Ioana, Viorel Coman¹. 
Acesta, în prefaţa cărţii, zugrăveşte  un portret viu şi 
veridic al scriitorului, un portret aproape voievodal, 
în spiritul marilor noştri cronicari: ,,Ţepos şi îndârjit, 
mereu cu limba urzicată, mânios din nimic şi pe 
nimeni anume, nu-i intrai în voie cu una, cu două. 
Iute, săgetându-şi mărunţii lui comeseni cu ochi de 
hatman, degrab vărsător de sânge nevinovat, era 
nedrept cu voluptate. Şi ce mai e dreptatea în faţa 
frumuseţii vorbei?! Altmintrelea, om întreg la fire, la 
lucrul cu vorbe, mare meşter. Când se aşeza între noi, 
era temeinic. Mereu în capul mesei, făcând judeţ, 
adesea  înfricoşat, acelaşi, neobosit, trăind clipa cu 
rară voluptate. (...) Adesea avea şi mari tăceri. Îşi 
rezema privirea în tăblia mesei şi rămânea aşa 
încremenit câteva clipe, absent, furat de gând. 
Amfitrionul frângea deodată discuţia şi te trăgea la 
adânc pe pogonul lui de obsesii: - Mă, tu înţelegi că 
mai suntem doar câţiva? Şi începea să-i numere pe 
ceilalţi mari din strălucita sa generaţie literară. Apoi 
tăcea. Era leul în iarnă.'' În cartea apărută la editura 
brăileană Ex Libris, avem aproape întreagă această 
,,strălucită generaţie'' eternizată în fotografii, alături 
de textele olografe ale lui Fănuş Neagu, a cărui 
scriitură învolburată aparţine acum patrimoniului 

FĂNUȘ NEAGU: portretul unei vieți

Victoria Milescu

naţional. Pare că autorul şi-a scris singur scenariul 
vieţii de dragul personajului principal pe care l-a 
interpretat cu ardoare şi devotament. Iată cum se 
vedea pe el însuşi, pe când era la Mogoşoaia: ,,Înalt, 
masiv, blond, căpcăun la vorbă şi băutură, vârât 
până-n gât în Balcani şi plutind pe Dunăre într-un 
docar pe jumătate înecat, pe jumătate făcut ţăndări 
către Marea ce-o ţine Dumnezeu ca un hoinar ce-şi 
primeneşte sufletul numai în iarbă, în tăvălitură de 
cai, în vedenii ce-l încolţesc şi-l latră...''. Majoritatea 
fotografiilor ni-l redau în momentele sale de 
plenitudine când, scăpat de ,,jugul muncii'' se 
bucura de viaţă alături de prieteni, de scriitori, iar 
simpla lor înşiruire configurează tabloul literaturii 
române moderne aflate într-un moment de graţie al 
ei. Îl putem vedea alături de ,,boierii scrisului'': 
Constantin Ţoiu, D.R. Popescu, Paul Anghel, 
Nicolae Breban, Ioan Alexandru, Dinu Săraru, 
Marin Preda, Eugen Barbu, Anghel Dumbrăveanu,  
Romulus Vulpescu, Marin Sorescu; îl regăsim lângă 
Nicolae Velea, Ion Băieşu, Mircea Micu, Nichita 
Stănescu, Grigore Hagiu, Dan Deşliu, Şerban 
Cioculescu; îl întâlnim la Academia Română, al cărei 
membru titular devenise în 2001, stând alături de 
Eugen Simion, Grigore Vieru, Virgiliu Nicolae 
Constantinescu; tăifăsuind cu artistul fotograf Vasile 
Blendea, dar şi cu Radu Gabrea, cel care a turnat un 
film după Îngerul a strigat; îl revedem  în compania 
lui Gheorghe Zamfir şi a lui Cornel Dinu. Îi putem 
privi chipul destins, bucurându-se împreună cu  
brăilenii: Nicolae Grigore Mărăşanu, Lucian Chişu, 
Rodica Drăghici etc. Dar cât de împăcat, lângă soţia 
sa, Stela, şi fiica sa, Anita, care l-au înţeles şi l-au 
iubit nespus. 

Fănuş Neagu a fost în centrul celei mai 
efervescente perioade culturale în care s-a afirmat 
cu toată forţa; a scris o proză unicat prin gradul ei 
înalt de inventivitate lexicală şi de poeticitate, a scris 
piese de teatru, scenarii de filme în care şi-a etalat şi 
valenţe actoriceşti, a scris cronici sportive, altfel 
decât se scriseseră până atunci, în care şi-a pus 
întregul talent de bijutier al metaforei ridicându-le 
la rang de texte de mare artă. Îndreptăţit, şi-a cules 
roadele muncii sale în timpul vieţii, fiind unul dintre 
autorii apreciaţi de critică, cu o mare priză la public 
şi tiraje deosebite. După o lungă suferinţă, s-a stins 
la 79 de ani, fiind înmormântat la Cimitirul Bellu, pe 
Aleea academicienilor. A fost o zi însorită, cu flori, 
iar pe ultimul drum l-au condus cei care l-au 
cunoscut, cei care l-au citit şi l-au preţuit. Între 
aceştia – un grup de elevi din Brăila, care au 
presărat flori fragede ca vârsta pe care o aveau peste 
mormântul patronului şcolii lor, şcoala primind 
numele ,,Fănuş Neagu'', cu ceva timp în urmă, în 
semn de respect şi omagiu, o mică mângâiere pentru 
marele dispărut al literaturii române, care, în ultimii 
ani de viaţă, era trist şi nemulţumit de răsturnarea 
valorilor, de starea derizorie a realităţii de zi cu zi a 
ţării în care trăia. 

1 Editura Ex Libris, Brăila, 2007.
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George Virgil Stoenescu – Călărețul de aer, 
Editura Eminescu, 1976, cu o prefață de Fănuș 
Neagu și cu dedicația: „Doamnei Lidia Cristescu 
această carte despre Eminescu, despre Aerul 
Eminescu pe care îl vom respira mereu… Și, 
plecăciunea poetului pentru fericita coincidență 
onomastică – Lydia! V. Stoenescu.”

Prefața lui Fănuș: „Scriind despre George 
Virgil Stoenescu, trebuie să încep prin a vorbi 
despre Brăila. Căci și el, care se simte mereu dator 
să-l caute pe Hamlet (Cercuri la Elsinore) și eu, 
care încerc să dezgrop cu un fir de iarbă umbrele 
înjunghiaților și cu o lacrimă de lună poveștile 
bălților amestecându-se-n câmpie, stăm cu o parte 
a inimii zidită în apele Dunării. De demult, și zilele 
o adeveresc necontenit, peste firea brăileană cade-
naltă poezie:

Mai simți durerea-aceea ca o punte
Pe care treci cu gândul în venin?
Ți-e aerul o iarnă și ochiul un destin…
În această nouă carte a sa, George Virgil 

Stoenescu cultivă, din patru zări ninse de 
Eminescu, Arghezi, Ion Barbu (pe care-l numește 
fantastic!: „corb senin”) și din podul cu cupe în 
care fierb visele tuturor poeților români, un imn al 
împăcării cu fierul. Spunând „ pe dinăuntrul meu 
amiaza  este-ntreagă”, el se include organic 
spiritului modern ce-a înscris poezia ultimelor 
decenii sub semnul unor mari răzvrătiri și mari 
îndrăzneli. Tânăr și îndrăgostit de apa întâmplare, 
George Virgil Stoenescu se vrea un fagure de fier, 
ceea ce, într-un fel, e nebunia dăinuirii. Dar 
simțind și plăcându-i să simtă că fierul e o coroană 
grea, poetul de la Brăila, să nu uităm, schimbă 
totul pe-o vorbă din Bizanț: simonie. Ceea ce, după 
câte-mi dau seama, vrea să însemne iubire cu 
noroc și nenoroc.

George Virgil Stoenescu e un „poet tăiat din 
stele de-un cuțit” și „sub pământul lui ard merii”, 
dar mai presus de asta, dacă poate exista mai 
presus, el e mereu bătut de îndoieli și acoperit de 
dor. Dorul după vitraliile speranței în care să se 
înalțe, puse cu o pensulă muiată-n azur, cu 
simonie de noroc.”

II
Până la urmă n-am rezistat și am cumpărat 

cartea lui Gligor Sava - Și vodca răgușește-n 
derbedei, Editura Mirador, Arad, 2005, purtând 
dedicația: „Buc. De Florii Sec. XXI. Lui Radu 
sufletul meu pereche aceste nesăbuințe dintr-o 
intimitatea spirituală din care singurătatea își 
soarbe stropul existențial cu «nerăbdare». Puiu, 
afecțiune și prietenie. Gligor S.”

Cartea poartă în frunte o zicere a lui Fănuș: 
„Aceste versuri le-aș fi scris (și semnat eu) dacă nu 

CÂTEVA CLIPE CU FĂNUȘ

Constantin Gherghinoiu

le-ar fi scris Gligor Sava. Îmi plac la modul 
mijlociu, fiindcă Gligor Sava încă mai solfegiază 
prin pustă. Când va apuca pe cărările pustiei, se va 
împlini fericit.”

III

28 aprilie 2009. Toată noaptea am avut 
același vis. 

Eram undeva la etajul zece, undeva deasupra 
cerului, acasă la Fănuș. Era o masă mare dată de 
gazdă. Aveam o ușoară stare de jenă, din cauza 
faptului că, în cartea Fănuș și eroii lumii lui, 
strecurasem, fără voie, unele erori, generate fie de 
memoria incertă a unor personaje, fie că nu am 
știut îndeajuns de bine gradele de rudenie.

La masă mai participau poetul Ion Mustață, 
plecat dintre noi în 12 iunie 2004, prozatorul 
Constantin Turtoi, trecut la cele veșnice în 8 
decembrie 2005, cred că Lucian Chișu care-mi 
prezenta o revistă literară în care fusese debutat 
nepotul lui Fănuș, un copil de nici zece ani, pe care 
în realitate Fănuș nu-l are. Acel copil era și el de 
față, dar stătea mai puțin la masă și mai mult pe 
marginea de sus a balconului, în orice clipă gata 
să-și ia zborul.

Erau de față și alte figuri, probabil tot scriitori, 
pe care nu reușeam să-i identific spre marea mea 
supărare. Fănuș era vesel, abundau fripturile și 
vinul.

IV

28 decembrie 2009. Am fost în București, 
special ca să-l văd pe Fănuș. Este bolnav rău. Mi-a 
spus la telefon că-l găsesc la spitalul Elias, la etajul 
II, garsoniera 3, secția Cardiologie. Mă aștepta. 
Îmi spune că am început să semăn cu Hitler. Așa o 
fi. 

Bârfim politica, apoi mă întreabă, nitam-
nisam câți ani am. Răspund și el punctează scurt: 
„Între noi sunt 20 de ani. O revoluție.”

Zice: „Mi-a spus Nicu Negoiță că ai vrea să-ți 
scriu o prefață la o carte. Dă-mi cartea!” Zic ceva, 
ca pretext că nu am cartea la mine, Iar el spune: 
La ce editură o publici? Îi spun numele editurii și, 
deodată, întreabă: „De ce scrii? Că doar din poezie 
nu se câștigă bani.” „Din prostie”, răspund. „Poate, 
din patimă.”

 „Știi, îmi spune, acum vreo 40 de ani m-am 
întâlnit la Paris cu un poet prieten. Vasko Popa, 
român care scria în sârbă. Mare poet! Îmi spune că 
i-a apărut o carte la Gallimard și că o găsim în 
librăria cutare din Saint Germain des Près. 
Mergem acolo, îmi arată cartea și o întreabă pe 
vânzătoare câte exemplare s-au vândut. Știi ce i-a 
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exemplar. La fel era și atunci. Lumea nu citea 
nici atunci  poezie.”

Îl întreb dacă mai scrie. Mă privește trist. „Da, 
mai scriu, mici însemnări. Nu mai am putere 
pentru povestire. Mai revizuiesc unele scrieri mai 
vechi”…

Ne-am despărțit după vreo oră. Venea medicul 
la vizită. „Doctorița Manolescu”, îmi spune Anita 
care era de față. Am promis că voi reveni în 
ianuarie.

V

Fănuș povestește o chestie ciudată. Alexandru 
Boc, fost fundaș central al echipei naționale de 
fotbal a avut o viață extrem de aventuroasă. A 
intrat în fotbalul mare la Petrolul Ploiești, echipă 
cu 3 titluri de campioană a României și a 3 Cupe 
ale României, s-a transferat la Dinamo, a crezut că 
i-a pus Dumnezeu mâna în cap și, în timpul unui 
chef la restaurantul Berbec din Ploiești, s-a bătut 
cu niște șmecheri și l-a lovit pe unul în cap cu un 
scaun, iar nefericitul a avut proasta inspirație să 
moară. A făcut pușcărie și a ieșit din circuitul 
fotbalului mare.

A jucat și la națională. „Într-un asemenea joc 
interțări cu Turcia, povestește Fănuș, oficialii turci 
au interzis să apară cu numele lui real și a trebuit 
să joace sub numele Sandu.” „De ce”, l-am întrebat 
pe Fănuș. Îmi răspunde: „Pentru că Boc, în limba 
turcă, înseamnă Căcat. Iată ce premier avem!”, 
încheie.

VI

În cartea sa Vedere din parfumerie, unde 
descrie nostalgic încercatul cartier  aflat între 
Cartierul Evreiesc al Bucureștilor și Hala Traian, 
cât a mai rămas din ea în urma venirii peste ea a 
democrației celei fără de milă, la pagina 62 Silvia 
Kerim povestește cum stătea în data de 18 
decembrie 1989 la o masă în restaurantul Uniunii 
Scriitorilor. De jur împrejur destul de mulți 
slujitori ai condeiului. Liniștea era, cum se spune, 
mormântală.

Și, deodată, în acea liniște asurzitoare, se aude 
glasul lui Fănuș Neagu:

- Mă, nenorociților! Voi mâncați și beți aici, de 
nimic nu vă pasă, și la Timișoara ăia trag în femei 
și copii nevinovați. Halal să vă fie! Lașilor! Bandă 
de nenorociți! 

Fănuș a avut toată viața lui o relație de 
concubinaj à rebours cu puterea, indiferent care, 
dar a avut totdeauna și un curaj mult peste ce erau 
ceilalți.

VII

Două lucruri nu i s-au putut ierta cu nici un 
chip lui Fănuș: libertatea și felul dionisiac în care a 
înțeles să-și trăiască viața.

În viața mea nu am văzut un om mai liber ca 
Fănuș. Nu a semnat niciodată condica de prezență 
la nimeni. Nici chiar când a fost numit director la 
Teatrul Național. Sau, mai ales atunci, nu. A scris 
totdeauna ce i-a convenit, ce i-a dictat propria 
conștiință. Nu a avut stăpâni, așa cum au aceia 
care îl înjură gros azi, cum au toți judecătorii lui 

pământești.
Nu a avut lesă, cum au cei care l-au scuipat, 

afirmând că este expirat. Lesa este pentru jăvruțe. 
Fănuș a fost animal de rasă. De mare rasă.

Cei care îl înjură postum, pentru că n-au avut 
curajul să o facă atunci când era în vână, când 
scrijela cu stiloul fulgerele cuvântului, sunt născuți 
sclavi. S-au născut în lanțuri. Fănuș s-a născut 
direct în slava marelui Cuvânt. Pe care l-a slujit cu 
credință, dar numai ca spirit liber.

Fănuș a trăit vulcanic, adevărat. A iubit 
năvalnic, a călătorit cât Ulise, s-a bucurat de 
trecerea sa pe pământ ca nimeni altul. A avut o 
viață plină, așa cum alții sunt incapabili să aibă.

Alții rod resturile căzute de la masa stăpânului 
lor. Ronțăie înfricoșați și pe furiș nimicul aruncat 
în troaca lor de porcarul șef. Se strecoară îngroziți 
pe lângă zidurile existenței lor precare, tremură 
din toate mădularele când se încruntă Zeus, plâng 
cu sughițuri sub plapuma neputinței de a trăi la 
marea și curata lumină a zilei. 

Fănuș a fost un mare generos. S-a dăruit total, 
fără să ceară nimic pentru el.

Coteii care îl mursecă pe furiș la ordinul 
stăpânului își mănâncă talentul de sub unghii și, 
când abia îndrăznesc să-și privească unghiile 
descoperă acolo linia neagră a jegului. Jeg în loc 
de talent. Orduri în loc de operă. Fănuș are operă. 
Ei își scriu opera pe hârtie igienică. Și o mai și uită 
în buzunarul propriu destinat tomberonului,

Fănuș nu a fost niciodată slugă.
Cei care l-au înjurat, îl înjură și îl vor înjura, 

au slujit, slujesc și vor sluji mereu. Au os de 
rândaș, de iobag, de metresă a rapănului moral. 
De târfă a oricărei trădări și împilări.

Fănuș nu a fost niciodată omul cuiva. Pentru 
asta a fost înjurat și batjocorit cu asupra de 
măsură. Ca nimeni altcineva. A fost văzut în 
preajma lui Iliescu și imediat i-au pus în cârcă 
faptul că este omul acestuia. 

A fost văzut în preajma lui Anton Lungu și pe 
loc a fost construită mitologia sclavagismului 
antonlungist al marelui scriitor.

Sigur, era un intelectual cu vederi de stânga. 
Ca și Panait Istrati. Ca și Tolstoi. Ca și 
Hemingway. Nu avea nostalgii comuniste. Visa la 
o societate mai echitabilă. Este acesta un păcat
capital? Este dorința de dreptate socială o 
anchiloză de nesuportat?

Cred că este. Nici astăzi nu i-a fost iertată lui 
Panait simpatia pentru cei obidiți. Nici lui 
Dostoievski. Nici lui Fănuș.

Toți aceia care îl înjură mai abitir astăzi, 
pentru că nu mai au a se teme de furia pamfletară 
a condeiului său, vor fi mereu, pe veci, pe toate 
viețile urmașilor urmașilor lor, vor fi oamenii 
cuiva. Nu contează ai cui. Ai cuiva. Ai acelora care 
le tăbăcesc pielea de măgar în fiecare zi cu biciul 
umilirii, cu biciul care le șterge viața adevărată și 
le pune, în loc de piele, o piele străină, de 
mankurți, de personaje care nu au și nu vor avea 
niciodată istorie.

Fănuș are istorie. Și va avea.
Ei niciodată.
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O prietenie exemplară

Radu Băieșu

Fănuș Neagu și Ion Baieșu s-au cunoscut 

cândva, în anii cincizeci. Din câte știu eu și 

mărturiseau cei doi, relația lor a devenit mult mai 

strânsă în momentul în care Ion Băieșu a fost 

numit redactor șef al revistei „Amfiteatru”, care se 

voia o revistă a studenților, dar nu neapărat, ci mai 

degrabă a tinerilor. Fănuș a fost numit redactor șef 

adjunct, fapt ce l-a făcut să se plângă în „Cartea cu 

prieteni” că a fost bolnav de adjunctivită.  Asta se 

întâmpla prin 1968, un moment de relaxare a 

cenzurii comuniste. Cei doi, în care nu credea 

nimeni dintre activiștii de partid, reușesc să facă o 

revistă vie și lipsită de prejudecăți, care 

promovează autori și colaboratori îndrăzneți și are 

un succes remarcabil. Curând își vor da demisiile, 

ca urmare a presiunilor făcute de PARTID, după 

un episod ciudat, legat de promovarea grupului 

poeților „onirici”. Când Băieșu și-a dat demisia, 

Fănuș a rămas solidar și și-a dat-o și el în aceeași 

zi. Ei erau faimoși ca fiind membri ai unei boeme 

de mult dispărute, dar în același timp lucrau 

enorm. Ei reușeau asta mai ales printr-o disciplină 

uimitoare. Dar să ne întoarcem la perioada 

tinereții lor. La un moment dat, Băieșu vine la 

Fănuș, spunându-i că a întâlnit într-o cârciumă un 

om extraordinar, care l-a uimit prin inteligența și 

cultura lui. Fănuș e de acord că un asemenea 

personaj ar putea exista. „Dar ce putem face noi 

pentru acest om?” „Să-i dăm o pensie!” zice 

Băieșu. Pe scurt, Băieșu îl lămurește pe Fănuș că 

bietul om făcuse pușcărie politică și nu avea drept 

la nici o pensie, adică era muritor de foame. 

Fănuș e nedumerit: „E muritor de foame, dar 

ce bea?” Băieșu îi spune că desi era foarte deștept, 

nu bea deloc. Singurul viciu al lui era să mănânce 

câte o prăjitură. Deși Fănuș e neîncrezător, cei doi 

se decid să se ducă la Zaharia Stancu, președintele 

Uniunii Scriitorilor, ca să ceară o pensie pentru 

respectivul individ. Stancu îi spune lui Fănuș (care 

avea oareșce funcție în Uniune): „Bine, îi dăm 

pensie, dar ce cărți a publicat?” La care Băieșu va 

răspunde senin: „Deocamdată nu a publicat nimic, 

dar sunt convins că o va face cândva. Este un 

geniu.” La care Fănuș plusează: „Domnule 

președinte, avem și noi un Socrate român, ce 

facem, îl lăsăm să crape de foame?” Stancu s-a 

codit, a cumpănit, apoi a aprobat o pensie minimă 

pentru  fostul pușcăriaș Petre Țuțea. A fost una 

dintre faptele bune ale celor doi, care au știut să 

amestece vinul de buturugă, sau de oriunde venea, 

cu fapte bune și sincere. Dovadă că nici unul nu 

s-a îmbogățit nici din zecile de cărți scrise într-un 

amar de ani, dar nici din alte afaceri lucrative. 

Probabil că doar au adunat povești bune de 

povestit alături de protejații lor în locul în care se 

află acum. Sau poate de alți prieteni. Prea mulți 

pentru a fi enumerați aici. 
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În 2019, Nicolae Grigore Mărășanu a publicat 
un volum dedicat unei prietenii speciale, cea dintre 
el și Fănuș Neagu, marele povestitor ce s-a 
despărțit de noi acum zece ani, pe 24 mai. Pentru a 
întocmi această minunată carte, autorul și-a 
adunat toată iubirea din suflet, dar și o bună parte 
din materialele scrise și în parte publicate, 
referitoare la scriitor. A rezultat un volum 
impresionant, un volum al adorației și al 
admirației inspirate de această uriașă personalitate 
literară, o găsim portretizată astfel: „Povestitor 
prin excelență, romancier, poet, dramaturg, 
polemist redutabil, de stirpe argheziană (…), 
cronicar sportiv, director de teatru, academician, 
boem și rebel, om cu un ales cult al prieteniei, 
Fănuș e o halucinație de care trăind-o, nu vrei să te 
mai desparți. Iar lumea romanelor lui îi este 
asemenea: unică în vraja ei, spectacol fascinant 
care a impus un stil inconfundabil, creat dintr-un 
logos ce se revendică în tăria, dar și în semantica 
lui, din început de Lume. (p. 16).

Contrar unei impresii superficiale, că scrierile 
lui Fănuș Neagu sunt un spectacol al 
spontaneității, în opinia scriitorului născut la 
Mărașu, în Balta Brăilei, grădișteanul nu-și dădea 
drumul la mână oricum, ci numai după o 
temeinică documentare, mai ales când își scria 
romanele, chiar dacă documentarea însemna 
participarea la un chef cu prototipurile reale ale 
viitoarelor personaje. Ca dovadă a importanței 
documentării pentru Fănuș Neagu, autorul Izmei 
sălbatice descrie zilele petrecute împreună pe 
teritoriul fostei Bălți, devenite între timp Insula 
Mare a Brăilei. Fănuș Neagu lucra atunci la 
romanul Scaunul singurătății, a cărui acțiune se 
derula parțial și pe teritoriul dintre cele trei brațe 
ale Dunării și mărturisea că nu se simte prea acasă 
în acele ținuturi. Experiența acestei aventuri 
„documentaristice” a fost consemnată de cel care 
atunci semna condica la revista „Flacăra ” într-un 
articol din care s-a inspirat acum când a 
reconstituit atmosfera acelei călătorii inițiatice. 

Întrebat de motivul real al călătoriei prin 
Insula Mare, Fănuș Neagu i-a răspuns: „Am simțit 
nevoia să-mi aduc eroul cărții la Brăila, să-l pun să 
treacă Dunărea, să înnebunească sub doi plopi și 
să vadă. Să vadă lumea dintre cele trei Dunări. 
Grigore, eu când scriu, port în mine un om pe care 
îl cunosc și nu-l cunosc. L-am adus aici pentru că 
se mișca nesigur pe pământul din Insulă.” (p. 34).

Al doilea document inclus de autor în 

cuprinsul Izmei sălbatice  este un frumos cuvânt 
rostit de Fănuș Neagu la festivitatea de la 
bibliotecă, ocazionată de împlinirea a 65 de ani de 
către N. Grigore Mărășanu. (octombrie 2002). 
Reproduc un fragment ce face trimitere la călătoria 
inițiatică de mai înainte: „Târziu, în amiaza vârstei, 
am fost iar la Mărașu. Cu tine. Satul se mutase 
peste dig. Îl colindă duhul legendelor. Casa 
voastră, în care, primăvara, intra peștele pe 
fereastră, s-a mutat în Insula Mare, în spatele 
digului” (p. 49).

În al treilea material (Cel pălmuit de zâne), 
autorul dă în vileag un detaliu semnificativ pentru 
omenia lui Fănuș Neagu. Supărat, pentru că fratele 
lui, George, era arestat și zăvorât la Penitenciarul 
Brăilei, l-a rugat pe Mărășanu să-l însoțească până 
acolo. „L-am ghicit că e trist, pentru că era 
cuminte. Cei care l-au cunoscut știu că el când te 
iubea, te înjura, când era vesel dădea de băut cu 
toptanul celor din jur, dar când era trist era 
cuminte ca un copil pălmuit de zâne.” (p. 58)

În următoarea secvență, Povestitorul, autorul 
acestei cărți „cu prieten” consemnează, cu bucurie 
apariția unei cărți de analiză a „povestirilor 
magice” ale lui Fănuș Neagu, sub semnătura lui 
Viorel Coman, apărută în 2011, adică în anul în 
care subiectul analizei părăsea această lume. Prin 
profunzimea interpretării, lucrarea criticului 
brăilean îl așează pe acesta „în plutonul exegeților 
serioși ai operei fănușiene.” (p. 63).

Urmează, în alcătuirea Izmei sălbatice, partea 
consacrată dramaturgului Fănuș Neagu. Deși 
umbrit de povestitor și romancier, dramaturgul 
Fănuș Neagu nu trebuie neglijat. Este autorul unor 
piese care s-au jucat – la Teatrul Giulești, la 
Teatrul Național, la Teatrul Nottara, la Teatrul 
Național din Timișoara, la Teatrul Municipal din 
Brăila. Până și unul din romane, Frumoșii nebuni 
ai marilor orașe, a fost adaptat și transformat în 
piesă de teatru de succes sub titlul Frumoșii 
marilor orașe, cu premieră la Brăila. Calitatea 
dramaturgiei lui Fănuș Neagu a și fost, de altfel, 
răsplătită prin două premii ale Uniunii Scriitorilor.

Spectacolul Frumoșii marilor orașe, 
(realizatori Angel Grigoriu și Romeo Iorgulescu) 
beneficiază, în continuare, în cartea aceasta a 
prieteniei, de un tratament monografic. Este 
analizat prin intermediul unor interviuri (cu Fănuș 
Neagu, Mihai Ungheanu, Marin Preda, George 
Grigoriu, Gheorghe Lupașcu, Victor Vlase, 
Constantin Codrescu. 

Cartea cu prieten

Petre Vaduri



În capitolul intitulat Poetul. N. Grigore 
Mărășanu dezvăluie preocuparea de taină a 
maestrului povestirii, anume poezia. Prin 1988, 
timid, aproape ca un adolescent, marele prieten i-a 
încredințat câteva poeme. Comentariul inspirat de 
acestea este: „pe lângă faptul că este un mare 
povestitor, romancier, dramaturg, jurnalist, 
pamfletar de temut, este, iată, și un important 
poet, în ciuda numărului restrâns de poezii 
cunoscute până în prezent. (…) Ce frumos ar fi, ca 
opera lui Fănuș Neagu¹ să fie întregită, post-
mortem, cu un volum de poeme.” (pp. 111-112).

După un popas consacrat casei de creație de la 
palatul Mogoșoaia (pp. 125-137), urmează partea 
cea mai spumoasă a Izmei sălbatice, intitulată 
Triptic vrâncean cu subtitlul „Călătoria magilor 
sau către o estetică a vinului”. Autorul mai 
precizează că în capitolul acesta avea de-a face cu 
texte inedite, recunoscând astfel că până acum au 
intrat în volum multe texte publicate îndeosebi în 
revista Flacăra.

Călătoria în regatul vinului a fost precedată de 
o invitație a doi poeți vrânceni, Ion Panait și
Dumitru Pricop, cu prilejul unui festival al 
podgorenilor. Autorul reține din timpul călătoriei 
cu automobilul personal spre Focșani atenția 
deosebită acordată de Fănuș diverselor detalii ce ar 
fi putut să fie valorificate în scrierile sale. Două zile 
și două nopți „au străbătut prin festival, apoi s-au 
adunat la salonul literar Dragosloveni, unde s-au 
acordat premiile festivalului. Fănuș Neagu a primit 
și el premiu pentru întreaga operă. La întoarcere, 
în timp ce Mărășanu conducea, Fănuș se dedulcea 
cu vinul primit de la organizatori: și alb, și rece, și 
sec și gratis, binecunoscutele calități ale vinului în 
normativele marelui scriitor. În tot drumul de 
întoarcere spre București, poetul de la volan i-a 
recitat prietenului său poeme din  Baladele 
vinului. Întâlnim în paginile acestea o adevărată 
antologie a poeziei bahice, atât de mult cultivată de 
N. Grigore Mărășanu în volumele sale. La pagina 
165, cei doi scriitori ce purtau Brăila în sânge se 
întrec în priceperea de a identifica cârciumile 
brăilene: Poetul îi furnizează câteva nume-poreclă 
de localuri, precum: Izmene recii, La Porumbelul 
scrumit, La Măgarul tăvălit, La Cățeaua leșinată, 
La Pisica Neagră, La Leul și cârnatul și-l lasă pe 
Fănuș descumpănit, „bulversat”. Probabil se 
întreba: Cum de ageamiul de Grigore, băutor de 
ocazie, știe mai multe cârciumi în Brăila decât 
mine?

Plină de haz se arată și povestirea Mirifica 
nuntă. Călătorind prin Focșani și     vizitându-l pe 
poetul Ion Panait, află de la acesta că Dumitru 
Pricop are un necaz. Tatăl lui de 80 de ani vrea să 
se însoare și nu are nuni de cununie. Ca să salveze 
situația, Mărășanu s-a oferit să fie el nunul mare. 
Dar de unde o nună? S-a oferit Ion Panait să 
îndeplinească acest rol și, cu acordul preotului, cei 
doi bărbați (unul nun și altul nună) au ținut 
lumânările celor doi miri.

În Ultima întâlnire sau despărțirea de 
prieten, avem confesiunea autorului acestei cărți 
în urma vizitării marelui său prieten chiar pe 5 
aprilie, în ziua când trecea pragul în al 80-lea an al 
vieții. Se afla în convalescentă, după mai multe 
luni de spitalizare și nu mai era binecunoscutul 
Fănuș, cel plin de energie, ci i se „înfățișa acum 
într-o ființare de mag purificat prin asceză.” (p. 
202)

Următorul capitol (Dărâmări de timp. 
Jurnale) înregistrează pagini de jurnal, din 5 
aprilie 1984 (aniversarea lui Fănuș) până pe 4 
octombrie 2017. Sunt de fapt decupaje dintr-un 
jurnal mai amplu ale acelor fragmente ce se referă 
la ilustrul scriitor. Ultimele consemnări conțin 
descrieri ale unor vise cu Fănuș Neagu. Îmi 
amintește acest detaliu de jurnalul lui Mircea 
Eliade, în care găsim consemnate vise cu Nae 
Ionescu, ceea ce provoacă analogia între cuplul de 
prieteni Mărășanu - Fănuș cu cel, renumit în 
interbelic, Eliade – Nae.

Volumul se încheie cu scurte „exerciții de 
admirație” semnate de Viorel Coman (Melancoliile 
inorogului), Nicolae Dan Fruntelată (Îngerul verii 
balcanice), Ion Andreiță (Proclamația de la 
Muzeul Național al Literaturii Române) și un 
semnificativ grupaj foto. 

Darul către cititori, oferit de N. Grigore 
Mărășanu, este deosebit de valoros pentru toți cei 
ce iubesc literatura lui Fănuș Neagu, dar și 
personalitatea complexă a acestui titan al 
scrisului. Când dorul de Fănuș se acutizează, în 
afară de opera maestrului, avem la dispoziție acum 
și Izma sălbatică.

¹ Nicolae Grigore Mărășanu, Izma sălbatică, Editura Grai și 
Suflet – Cultura Națională, 2019 (286 pagini)
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La începutul anului 1933, Panait Istrati 
părăsise chilia de la Mănăstirea Neamț, unde se 
instalase în vara anului precedent, și se internase 
la Sanatoriul Filaret, din București. Agravarea bolii 
sale de plămâni îl făcuse să se teamă că va muri 
curând: „în momentul de față, nu sunt sigur că o 
voi duce până la Paști”, îi scria prietenului său 
Jean Guéhenno, rugându-l: „să aranjezi, dacă mor, 
ca Rieder să acorde o mică pensie soției mele, timp 
de un an” și să-i ceară, în numele său, iertare lui 
Romain Rolland.

La scurt timp, avea să publice, în „Les 
Nouvelles Littéraires” (articolul este datat „martie 
1933” și a apărut în numărul din 8 aprilie), un text 
manifest – Omul care nu aderă la nimic – o 
replică dată Magdelenei Paz, militantă de stânga și 
autoare a unei cronici la Casa Thuringer, pe care o 
considerase „o carte reacționară”.

Apropiat ca atitudine și expunere de principii 
este un articol rămas necunoscut până astăzi, datat 
„23 martie 1933” și apărut pe 2 aprilie, în 
„Vremea”: Pe marginea unei suspendări.

„Scrisoarea de la Panait Istrati”, așa cum e 
supraintitulat articolul găzduit de ziarul lui 
Vladimir A. Donescu, are ca pretext suspendarea 
„pe timp nelimitat” a săptămânalului „Stânga – 
linia generală a vremii”. 

Hebdomadarul, înființat de Petre Țuțea (Petre 
Boteanu), Petre Pandrea și Al. Sahia, în 1932 
(primul număr a apărut pe 13 noiembrie), îi avea 
printre semnatari, pe lângă cei menționați deja, 
pe: Mihai Ralea, Petru Comarnescu, Horia Roman, 
Sorin Pavel, Teodor Teodorescu-Braniște și alții. 
„Stânga”, se afirma în programul revistei, 
„grupează în jurul ei elemente orientate ideologic, 
social și politic în spiritul nou al timpului. (…) 
Marile curente de gândire și acțiune colectivă vor 
găsi ecou în paginile revistei, deschisă întocmirilor 
noi și încercărilor de reconstrucție socială. 
Animată de spiritul progresist, «Stânga» va fi un 
obstacol înverșunat oricăror tendințe reacționare.”

Articolul Pe marginea unei suspendări 
schițează în bună măsură profilul „omului care nu 
aderă la nimic”: „n-am nici în clin, nici în mânecă 
cu «Stânga», după cum n-am cu dreapta, sau cu ce 
se află între stânga și dreapta”. Toate experiențele 
datorate afinităților ideologice cu social-
democrația, la început, și cu derivatele acesteia, 
ulterior, l-au dus pe autorul Spovedaniei pentru 
învinși la o singură convingere: „am gustat 
îndeajuns, ca să-mi piară pe veci pofta de a mă 
înțepeni și eu într-o astfel de «linie»”. 

Refuzul oricărei înregimentări nu îl 
transformă pe adeptul unei astfel de atitudini 
într-un opozant incurabil, ci într-un om liber. 

Un articol uitat în pagini de gazetă:

Pe marginea unei suspendări de PANAIT ISTRATI

Zamfir Bălan

Dreptul la gândire liberă și la exprimarea 
neîngrădită nu sunt, pentru Panait Istrati, 
deziderate noi. Ele au stat la temelia visului 
revoluționar inspirat de propaganda bolșevică, tot 
așa cum nutriseră idealurile jurnalistului de 
dinainte de Primul Război Mondial și definiseră 
viața multora dintre personajele literaturii 
istratiene. În fond, omul care nu aderă la nimic 
este o formă de revoltă, dar și expresia unei 
libertăți depline: „eliberarea omului prin refuzul 
oricărei adeziuni”.

Pentru Panait Istrati, gândirea liberă și 
libertatea exprimării „a oricărui fel de crez” sunt 
aspirații care cer jertfa supremă. Experiența celor 
șaisprezece luni petrecute în Rusia bolșevică i-a 
arătat limpede că orice concepție despre lume și 
viață poate fi folositoare omenirii, cu o singură 
condiție: să pornească „dintr-o dorință sinceră de 
îndreptare a răului de care suferă omenirea astăzi, 
ca poate niciodată”. Pentru că nu există concepții 
bune, cum nu există concepții rele, ci: „toate sunt 
bune în mâna unui om drept, dar toate vor 
continua să fie rele, atâta timp cât omul va 
continua să fie răul și egoistul pe care-l vedem de 
mii de ani, orice ne-ar descânta făuritorii de 
dogme infailibile”.

La o primă lectură, Pe marginea unei 
suspendări poate părea un articol de susținere 
pentru săptămânalul „Stânga”, suspendat de 
cenzură, și o luare de poziție față de starea de 
asediu instituită prin decret regal, în februarie 
1933. De aici pornind, însă, articolul lui Panait 
Istrati lasă să răzbată o amară și dezamăgitoare 
constatare: nevoia de libertate a omului este întru 
totul superficială: „suspendarea momentană a 
revistei «Stânga», ca de altfel însăși existența 
stării de asediu, într-o țară lipsită azi de orice 
mișcare revoluționară, ne arată cât de superficială 
e nevoia noastră de libertate și cu câtă ușurință 
abdicăm la cele mai elementare drepturi 
cetățenești”.

În fața unei realități atât de dureroase și 
demobilizatoare, idealurile revoluționare, 
perspectiva unei lupte înălțătoare rămân niște 
iluzii „nesăbuite”, zadarnice bătălii cu morile de 
vânt.

Nu există un alt text al lui Panait Istrati 
încărcat cu atâta deznădejde, scris cu o stare 
sufletească atât de apăsătoare („Astăzi asist 
neputincios la năruirea tuturor speranțelor 
de-atunci și la triumful lașității de gândire.”), cu o 
notă atât de dramatică, încât să nu lase loc 
gândului că posteritatea îi va contrazice concluzia 
finală.
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     O SCRISOARE A LUI PANAIT ISTRATI

PE MARGINEA UNEI SUSPENDĂRI

Autorul evocatoarei Kyra Kyralina și al atâtor 
nostalgice povestiri, temperamentul inegal, dar în 
veșnică fierbere, d. Panait Istrati s-a eclipsat de la 
o vreme din publicistică. După o răsunătoare
convertire la bolșevism și după o și mai 
zgomotoasă renegare a fericirii „raiului bolșevic”, 
d. Istrati a început să-și gloseze dezamăgirile
politice, într-o serie de articole, cu apariție 
sporadică. Tăcerea sa se datorește însă unei 
imobilizări fizice. Vagabondul care și-a cheltuit 
vlaga să ia contact cu feeria lumei, cu mizeria și 
pitorescul ei, se află astăzi internat în Sanatoriul 
Filaret. De pe odihnitoarea dar neplăcuta 
ospitalitate a unui „pat de spital”, d. Istrati trimite 
„Vremei” acest articol, căruia îi facem loc cu 
plăcere. În protestul acestui revoltat învins de 
viață, pe care a iubit-o cu patimă, citim strigătul 
unui însetat de dreptate.

Odată cu inserarea articolului, dorim din 
toată inima d-lui Panait Istrati o grabnică și 
definitivă însănătoșire, pentru mântuirea de 
suferință a omului și pentru bucuria de i se da 
răgaz literatului să-și desfășoare din nou 
evocativele sale povestiri, celebre azi în toată 
lumea.

VREMEA   

Sper că „Vremea”, pe ai cărei redactori nu-i 
cunosc personal, va binevoi să publice aceste 
rânduri scrise de-o mână care de-abia mai poate să 
ție condeiul.

Aș avea de spus câteva cuvinte, pe marginea 
unei actualități. (Boala din fire n-are lecuire!) Iar 
actualitatea este suspendarea „pe timp nelimitat” a 
revistei „Stânga”.

Cred că nu mai e nevoie să declar că n-am nici 
în clin nici în mânecă cu „Stânga”, după cum n-am 
cu dreapta, sau cu ce se află între stânga și 
dreapta. Și aceasta, nu fiindcă sunt bolnav de mult 
timp, sau fiindcă n-aș mai fi având încredere în nici 
un fel de potecă a vieții. Dimpotrivă, cred în tot ce 
este energie și sunt convins că va veni o zi când 
toate potecile vieții, astăzi deopotrivă de năpădite 
de spinii nevredniciei omenești, își vor găsi 
plivitorii harnici și se vor întâlni, toate, în același 
luminiș al setei de existență neînfrânată.

Dar, dacă n-am nimic cu „Stânga”; dacă mi-e 
silă și să aud de-o „linie generală a vremii”, ba 
chiar și de orice linie generală, din a cărei 
bățoșenie – comunistă, fascistă ori numai social-
democrată – am gustat îndeajuns, ca să-mi piară 
pe veci pofta de-a mă înțepeni și eu într-o astfel de 
„linie”; dacă, cu un cuvânt, nu mă interesează 
adevărurile absolute și absolutiste ale „Stângii”, în 
schimb, sunt un pasionat admirator al mijloacelor 
limpezi prin care această revistă știe să-și exprime 
crezul.

Mai sunt, cu prețul vieții mele, pentru dreptul 
de exprimare a oricărui fel de crez.

De pe vremea revistelor „Contemporanul” și 
„Literatură și Știință”, n-am mai întâlnit, la noi, 
expuneri și comentarii de idei și fapte, atât de 
precise și ușor de înțeles, cum le-am regăsit în 
„Stânga”. Este, astăzi, singura noastră revistă de 
doctrină marxistă și de polemică culturală, 
capabilă să instruiască nu numai un autodidact, 
dar chiar (și mai ales) legiunile anuale de 
absolvenți șovăitori ai Universităților noastre, 
aceste odioase fabrici de diplome bune de nimic.

Asta e tot ce mă leagă de „Stânga”, adică tot ce 
e gândire și drept de exprimare a gândirii, 
indiferent de poteca pe care merge. Am citit-o 
totdeauna cu profit, cu același profit cu care m-am 
ales, sufletește, după ce am ascultat acum un an, 
în intimitatea-i de la Darmstadt, pe contele 
Kayserling, om de dreapta, disertând cu aprigă 
patimă asupra concepțiilor sale filosofice destul de 
cunoscute.

Căci toate concepțiile despre lume și viață 
sunt demne de ascultat și folositoare, dacă pornesc 
dintr-o dorință sinceră de îndreptare a răului de 
care suferă omenirea astăzi, ca poate niciodată.

Care dintre ele se va impune într-o zi și va 
crea noi condiții de viață, asta e altă chestie. Asta 
depinde de cinstea și dezinteresarea, de 
generozitatea cu care oamenii se vor hotărî într-o 
zi să-și aplice concepțiile, care, toate sunt bune în 
mâna unui om drept, dar toate vor continua să 
fie rele, atâta timp cât omul va continua să fie 
răul și egoistul pe care-l vedem de mii de ani, 
orice ne-ar descânta făuritorii de dogme 
infailibile.

Iată învățătura cu care am ieșit din Rusia și 
care-mi va fi călăuză în viitor, trăi-voi o mie de ani. 
Cred că nici nu există alta, în materie de 
ameliorare a condițiilor vieții.

Există însă altceva: există nevoia omului de 
gândire și dreptul lui de a se izbi de toate 
concepțiile de reorganizare socială și de-a le 
confrunta, între ele, aplicându-le în viață, pe cât cu 

 putință fără a face să cadă prea mult „talaș”, când 
dă cu „rindeaua”, căci atunci se duce dracului tot 
lemnul, oricât ar fi rindeaua în „linia generală a 
vremii”.

La această nevoie răspundea la noi „Stânga” 
cu multă pricepere și cu nici un fel de spirit de 
rebeliune. Cu nici unul. Spiritul ei de rebeliune era 
pur cerebral, așacum stă bine unor oameni care,  

cu o mână, scriu o revistă de gândire marxistă 
bolșevizantă, iar cu cealaltă votează în 
parlament starea de asediu! Aci, sunt gânditori 
revoluționari, dincolo, național-țărăniști. Trăiască 
revoluția și România Mare pe care am vrea s-o 
guvernăm, într-un fel sau într-altul, dar noi, nu 
voi, cei de peste drum.

Așa că mă mir de ce s-a speriat 
Comandamentul și de ce a suspendat „Stânga”. Nu 
vedeau domnii militari că la „Stânga” sunt oameni 
de înțeles? Și cu oamenii de înțeles nu ajungi 
niciodată la o ceartă prea mare, căci, doritori să 
guverneze cu orice preț, ei sunt gata la toate 
compromisurile. Intransigența lor stă numai în 
creier, nu și în inimă, acolo unde domnește revolta 
permanentă. Ceva mai mult: astăzi, când haosul 
concepției hitleriste face perfecta trăsură de unire 
între fascismul italian și comunismul sovietic și 
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dovedește lumii uimite că poate deveni un sistem 
cuminte de guvernământ, astăzi burghezia 
capitalistă ar trebui să înțeleagă că nu mai are de 
ce să se teamă de ideile extremiste, căci toate și 
pretutindeni sunt reprezentate numai de oameni 
cu care, la urma urmei, se poate sta de vorbă.

Sărmane gloate a-tot-crezătoare! Ce mult 
mai aveți de înotat până să se apropie cu 
adevărat malul libertății!

Dar suspendarea momentană a revistei 
„Stânga”, ca de altfel însăși existența stării de 
asediu, într-o țară lipsită azi de orice mișcare 
revoluționară, ne arată cât de superficială e 
nevoia noastră de libertate și cu câtă ușurință 
abdicăm la cele mai elementare drepturi 
cetățenești. N-am văzut pe nici unul din bunii 
mei prieteni literați ridicând fie și cel mai 
searbăd protest. Starea de asediu s-a așezat peste 
noi, într-o liniște desăvârșită, parcă ar fi căzut în 
lună. Fiecare a continuat să-și ronțăie anemicele-
i grăunțe la ieslea lui obișnuită. Nimănui nu-i e 
rușine să fie contemporanul acestor rușinoase 
vremuri.

Păcat. Astăzi văd cât de nesăbuite mi-au fost 
iluziile din vremea când, întorcându-mă în țară, 
am crezut cu patimă într-o luptă înălțătoare, 
donquijotescă, intransigentă, care să fie pildă de 
noblețe sufletească. Tot cu atâta părere de rău 
privesc și la loviturile pe care le-am dat, unde 
trebuia și unde nu trebuia, atacând chiar și oameni 
pe care nu-i cunoșteam deloc, oameni care îmi 
erau personal indiferenți.

Pedeapsa a venit, pedeapsa de-a fi bruscat 
viața fără nici o noimă, sărind astfel dincolo de cal. 
Astăzi asist neputincios la năruirea tuturor 
speranțelor de-atunci și la triumful lașității de 
gândire.

Cer aci iertare tuturor acelora pe care i-am 
nedreptățit atunci și rog pe prieteni și pe 
neprieteni să mă dea uitării, chiar și dacă mi-o fi 
scris să mor pe acest pat de spital. Viața mea n-a 
servit la nimic.

PANAIT ISTRATI 
Sanatoriul Filaret 

23 martie 1933 
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Am crezut mereu că știu totul despre Panait 
Istrati.

Am trăit și trăiesc asemenea lui Panait, în 
sensul că dreptatea îmi creează un mare confort 
când se împlinește și îmi dă o mare neîmplinire 
sufletească atunci când este în așteptare sau nu se 
realizează.

Istrati nu putea trăi decât dacă dreptatea, 
adevărul, prietenia, valori pe care societatea 
nostră, a oamenilor, se întemeiază, erau în viață. 
Funcționau, adică deveneau adevărați vectori de 
viață.

Istrati a fost mereu un coleric. Și asta vrea să 
însemne neliniștit, mereu pus pe vrajbă, mereu în 
dezacord cu valorile impuse de socialul infect și 
bolnav totdeauna, fiindcă socialul înseamnă 
conformism, supunere față de normele, imbecile 
adesea, și, din acest punct de vedere, Istrati este și 
a fost mereu un străin în lumea noastră. El rămâne 
mereu și pentru totdeauna un Meursault în 
căutarea absolutului. Un Sisif pe care obligatoriu, 
ne învață Albert Camus, trebuie să ni-l închipuim 
fericit. Chiar dacă era predestinat nefericirii celei 
mai adânci.

Omul nostru trăit mereu la limită, toți colericii 
își trăiesc astfel viața socială.

Istrati era și foarte instabil, dar nu până acolo 
încât să batjocorească dreptatea, așa cum ni se 
întâmplă astăzi.Era mereu în căutarea absolutului, 
în ciuda faptul că asemenea căutare duce implicit 
la ratare.

În volumul Cum i-am cunoscut. Amintiri,  
apărut în anul 1964 la Editura pentru Literatură, 
I. Peltz ne prezintă un Panait absolut nou. Unul pe 
care doar el l-a văzut. Și lucrul acesta nu popate să 
nu te facă să citești cu atenție ce spune.

Poate nu este lipsit de interes, măcar unul 
strict bibliofil, că această carte este însoțită de o 
dedicație: „Tovarășului Radu Popescu, - cu 
statornică (chiar sporită) admirație pentru 
excepționalul său talent literar – ca să nu mai 
pomenesc de potențele sale de critic) și cu toată 
afecțiunea. I. Peltz. 1964”.

Dedicația este transcrisă întocmai, 
inadvertența din textul ei nu-mi aparține, așadar...

Dedicația este importantă și pentru a 
demonstra ușurința cu care Peltz relaționează în 
lumea literară, Radu Popescu fiind un cunoscut 
critic de teatru, tatăl prozatorului Petru Popescu, 
cunoscut în spațiul holywoodian și american, tatăl 
romancierului căsătorit cu actrița Nelly Cutava, 

fosta soție a lui Ion Vinea, etc.
� I.Peltz s-a născut în București în 1899 și 

este cunoscut îndeosebi pentru romanele sale 
despre ghetto-ul bucureștean – Calea Văcărești 
sau Foc în Hanul cu Tei, pe care-l cunoștea foarte 
bine.

Într-un interviu acordat lui Matei 
Alexandrescu în 1933, Peltz declara: „Sunt 
autodidact. N-am diplome. N-am școală. Am doar 
școala vieții și diavolul scrisului, din copilărie. La 
etatea de 12 ani, când începusem să-mi câștig 
existența (biet slujbaș într-un birou comercial), 
jertfeam nopțile hârtiei.”

Peltz vine dintr-o familie de mici meseriași 
bucureșteni – tatăl, Nathan, era croitor, iar mama, 
Esra, născută Rothenberg, era lenjereasă. Merge 
de foarte tânăr pe drumul literaturii, în 1915, 
scriind și editând de unul singur revista 
„Îndrumarea”, unde publica poeme în proză, 
pentru ca ulterior să lucreze și la „Gazeta ilustrată” 
(1916), apoi la Scena” și „Presa liberă” – 1918, 
pentru a trece, în același an, la „Literatorul” lui 
Macedonski, iar din 1919 să fie angajat de N.D. 
Cocea la „Chemarea” și „Facla”.

Prin N.D. Cocea, care lucrase o vreme și la 
Brăila și cunoscuse mișcările muncitorești din 
port, Peltz ajunge să-l cunoască pe Panait Istrati, 
despre care va concepe un portret, cel despre care 
vorbesc aici, editat, prima dată în anul 1936, în 
cartea Evocări, apărută în vechea colecție a  
Bibliotecii pentru toți, numărul 1423, reluată în 
1964, fără modificări semnificative.

Din evocarea lui I. Peltz rezultă un Panait 
Istrati frământat de problematica socială, dar, mai 
ales, sfâșiat de propria sa viață, trăind cumva la 
limită și gata să ducă până la ultimele consecințe 
rolul de Hamlet asumat, de altfel deschis, în 
discuția cu autorul cărții, Panait declarând că i-ar 
fi plăcut să fie actor, că-l admiră mult pe 
Constantin Nottara, și că rolurile sale ar fi vrut să 
fie cel al Actorului din Azilul de noapte al lui 
Maxim Gorki sau acela al lui Ion din drama 
Năpasta de Caragiale, tot roluri pline de tragismul 
trăirii, de inadecvarea la lume, de rolul de Străin 
în lumea noastră, roluri pe care Istrati altminteri 
le-a jucat magistral în întreaga sa existență.

Când vine vorba despre convenții sociale, 
Istrati ia foc. 

Mai întâi, întorcându-se de la Paris, fără a fi 
fost ajuns la gloria literară visată și la care accede 

Cu măsura propriei vieți...

Constantin Gherghinoiu
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după publicarea Chirei Chiralina, Panait 
descoperă că prietenul său I. Peltz s-a însurat și, 
într-o tiradă sfâșietoare, condamnă tot ce 
înseamnă convenția socială a familiei, decretând 
pe un ton fără echivoc: „Casa, mă, nevasta și 
copiii ucid visul, ucid tot ce avem mai bun în noi.” 
Și, puțin mai târziu, invitându-l pe I. Peltz la 
cârciumă, la refuzul categoric al acestuia, precum 
că trebuie să meargă la Câmpulung unde se afla 
famila, Panait să-i strige exasperat: „Bravo, mă! 
Din ce în ce mai bine! Pentru un neisprăvit  (era 
vorba de copilul pe care i-l arătasem, cu mândrie, 
într-o cadră) – dăm dracului și poezia și 
libertatea... ” Acel cadru de poză cu un copil pe 
care i-l arătase Peltz o reprezenta pe viitoarea 
artistă Tia Peltz, artist plastic, graficiană și 
memorialistă cunocută.

Valori ca acelea pomenite – poezia și 
libertatea, iată ceva de care Istrati nu     s-a dezis 
niciodată și totdeauna le-a trecut înaintea 
valorilor sociale cum sunt familia, copiii.

Pentru ca mai jos să se revolte împotriva 
întregului social în organicitatea sa cea mai 
intimă: „Familie! Unchi, rude... Hahalere...”

Totuși, mai târziu, la invitația lui Peltz de a-l 
însoți la E. Lovinescu acasă, unde acesta ținea 
celebrul cenaclu litarar Sburătorul, după ce 
inițial refuză, pe același motiv al respingerii 
convențiilor: „E burghez, mă! Și eu sunt urs! Nu-
mi place!”, merge la critic, unde-i vorbește 
acestuia despre începuturile sale literare, „când a 
folosit «enorm», cum spunea el, de pe urma 
studiilor autorului Mitei și al Firului în patru”, 
iar la plecare să-i declare amicului: „E un om 
superior!, m-a asigurat la plecare Istrati”.

Va să zică, atunci când omul este de valoare, 
convenția socială pică? Desigur, este de părere 
Panait Istrati și viața lui stă mărturie despre asta 
măcar numai prin Margareta Istrati.

Ceea ce este uimitor în evocarea lui I. Peltz 
este că acesta vorbește deschis despre convertirea 
lui Istrati. Și ce este uimitor astăzi este că cenzura 
comunistă de atunci nu a reacționat. Suntem în 
anii 1964, e adevărat că cenzura mai slăbise din 
vigilența cu care urmărea orice afirmație care nu 
se afla pe placul oficialității, dar, cu toate astea, 
cartea lui Panait Spovedania unui învins, tradusă 
și la noi sub acest titlu, era interzisă, se putea găsi 
doar la fondul secret al bibliotecilor, vreau să 
spun că nu circula decât în cercuri închise și 
secrete. Și cu toate acestea...

Scrie Peltz: „Panait Istrati se înapoiase prima 

oară entuziasmat din Uniunea Sovietică: însă 

după a doua călătorie, el n-a mai avut aceeași 

atitudine față de orânduirea pe care a văzut-o 

dintru întâi cu ochi de fierbinte admirator. – Dar, 

- mi-a zis într-o zi Cocea râzând – o să treacă și 

asta! Într-adevăr a trecut. Ne-am pomenit cu un 

fel de manifest-proclamație al lui Panait Istrati 

care susținea că el este omul «care nu aderă la 

nimic»”
Nu știu cât va fi înțeles I. Peltz din acest „Om 

care nu aderă la nimic”. Și nici nu este acesta 
obiectivul însemnărilor de față.

Istrati, brăilean adevărat și de mare forță, nu a 
aderat vreodată la ceva.

El singur și-a construit viața după cum l-a 
condus instinctul către libertatea absolută, către 
prietenia absolută, el și-a construit singur opera 
care să vorbească despre aceste valori absolute pe 
care convențiile sociale le murdăresc inevitabil.

Istrati a înțeles asta din prima, dar a crezut că 
dincolo de nedreptatea care stă la baza lumii se 
află dreptatea absolută, în care el credea ca în 
celelalte două valori mai sus pomenite.

Viitorul nu avea să-i dea dreptate, fiindcă 
absolutul în lume ține de convenție. A trece peste 
convenție înseamnă a te expune unui 
existențialism care să sublinieze valoarea de nimic 
a vieții omenești pe pământ.

Ceea ce Istrati a măsurat cu măsura propriei 
vieți.

34
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Realizate în cursul anului 1935 și publicate în 
cotidianul „Rampa” din București, interviurile lui 
Sebastian sunt o mărturie a capacității de selecție a 
valorii personalităților cu care interacționează 
pentru a oferi cititorului anumite repere în 
abordarea operelor acestora. 

După cum aflăm de la Geo Șerban, îngrijitorul 
volumului Mihail Sebastian, Nouă convorbiri, 
Editura Hasefer, 2014, opusculul în cauză se află la 
a II-a ediție, prima apărând la Editura Universal 
Dalsi, cu titlul Mihail Sebastian Convorbiri cu…

Activitatea publicistică de la „Rampa”, 
începând cu 1935, marchează ieșirea autorului din 
depresia produsă de scandalul de presă ce a urmat 
tipăririi romanului său De două mii de ani (1934), 
provocat mai ales pentru controversata prefață a 
lui Nae Ionescu.

Primul intervievat a fost scriitorul Anton 
Holban. Convorbirea are ca subiect apariția 
recentă a romanului Ioana, bine primit de critica 
vremii. Întrebările lui Sebastian sunt întotdeauna 
inteligente, provocatoare, menite să germineze 
mărturisiri interesante. Iată una dintre ele: 
„Sunteți, prin preocupările dumneavoastră, un 
eseist și un critic. În această calitate, am vrea să 
știm ce gândiți despre Ioana. Mai precis, ce 
gândește criticul Holban despre romancierul 
Holban?” Alte întrebări au vizat proustianismul lui 
Holban. În ce măsură romanul absoarbe  ceva din 
literatura maestrului francez? Intervievatul nu 
recunoaște o astfel de influență, dar mărturisește 
faptul că, în perioada când scria romanul în cauză, 
recitea din Proust. E posibil, considerăm noi, ca 
lectura aceasta să fi transmis scriitorului sugestii 
inconștiente, pe care Sebastian le-a simțit.

Al doilea interviu este realizat cu scriitoarea 
Henriette Yvonne Stahl, fiind provocat de apariția 
romanului Steaua robilor (1934). Ca și în cazul lui 
Holban, interviul a fost precedat de publicarea 
unei cronici la această carte. Una din întrebările lui 
Sebastian este aceea dacă avem sau nu de a face cu 
un roman cu cheie. O altă întrebare, inspirată de 
faptul că una din cărțile publicate de scriitoare a 
fost o culegere de nuvele, suna așa: „Ce credeți 
despre așa-zisa «criză» a nuvelei? Și, desigur, 
profitând de faptul că partenerul de convorbire 
literară era o femeie, îi adresează și întrebarea: „Vi 
se pare că destinul femeilor în literatură este altul 
decât al bărbaților?”

Cu Istrate Micescu, Sebastian iese pentru 
moment din viața literară și abordează probleme 
din spațiul juridic și politic. Personajul ales a fost 
unul de mare anvergură în acea vreme, pentru că 
se afirmase ca avocat de mare talent, profesor 
universitar, parlamentar în mai multe legislaturi, 

iar în anii de după consemnarea convorbirii, 
ministru de externe în guvernarea de două luni a 
lui Goga și Cuza, ministru de justiție în regimul 
carlist (1938-1940), fiind implicat în elaborarea 
legislației antisemite ce-l va afecta direct pe 
Sebastian. A sfârșit în închisoarea de la Aiud în 
1951, la vârsta de 70 de ani.

În momentul interviului, Sebastian trăiește o 
puternică admirație față de această personalitate, 
comparabilă cu cea pentru Nae Ionescu. „Are un 
cap de alchimist, o străfulgerare a ochilor, care 
vine din nu știu ce adâncuri metalice, o mobilitate 
a mâinilor urmărind parcă în aer jocul nevăzut al 
ideii.¹” O scurtă caracterizare susține comparația 
de mai sus: „Un asemenea om valorează cât o 
revoluție. El bruschează adevărurile solide, 
ultragiază «bunul simț», tulbură deprinderile, 
certitudinile, legile. Un asemenea om este profund 
incomod prin propria lui neliniște, prin apriga lui 
luciditate, prin sălbatica lui vigilență.²”

Prima întrebare se referă la raporturile cu 
viața politică, știind că în ultima vreme s-a cam 
îndepărtat de astfel de îndeletniciri. Răspunsul lui 
Micescu vine ca un  torent: Preocuparea politică 
este imposibil de abandonat și lăsată doar în 
răspunderea politicienilor de meserie, „adică a 
oamenilor fără nicio meserie”, adaugă marele și 
temutul jurist și profesor. Discuția alunecă apoi 
spre muzică, literatură și vânătoare, pentru care 
Istrate Micescu nutrește o pasiune devastatoare.

La o săptămână după apariția interviului în 
„Rampa”, partenerul lui de conversație i se arată 
într-o cu totul altă ipostază. Dacă în momentul 
convorbirii, marele jurist și om politic mărturisea 
admirația față de filozoful francez Alain, ce pleda 
pentru drepturile individului în relația sa cu 
puterea și disprețuia „tirania maselor”, apreciată 
ca fiind mai periculoasă decât cea a tiranilor, pe 18 
februarie 1935, același eclatant om de spirit pare a 
se îndrepta spre colectivismul naționalist și spre 
antisemitism. „Hotărât lucru, am mână proastă”, 
notează Sebastian în Jurnal (p. 20)³. „E și aici 
mâna lui Nae”, comentează în continuare 
scriitorul, întrucât aflase că Micescu primise 
anterior vizita lui Nae.

În interviul cu Tudor Arghezi, Sebastian 
descrie mai întâi cadrul rustic (o masă amenajată 
sub un pom, la umbră) în care s-a desfășurat 
convorbirea. „Domeniul lui Arghezi”, Mărțișorul, 
era situat în vecinătatea închisorii Văcărești și 
scriitorul beneficia de munca unor țărani deținuți 
pentru cine știe ce fleacuri. I-a mărturisit lui 
Sebastian că detenția suferită de el la Văcărești 
(1918-1919, pentru acuzația de colaboraționism cu 
ocupantul german) n-a fost percepută de el ca o 
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„catastrofă”, ci ca o perioadă de odihnă. Aflăm, 
apoi, că poetul deținea și funcția de delegat al 
mahalalei, adică un intermediar între locuitorii 
zonei și autorități. Cât privește gospodăria, poetul 
îi mărturisește că ea s-a înălțat treptat. Mai întîi o 
casă cu o cameră și două paturi în care dormeau 
copiii. Apoi, pe măsură ce mai făceau rost de bani, 
și-au dezvoltat locuința. „Scriam și construiam. 
Când punea acela o cărămidă, făceam și eu un 
vers.” 

Curg apoi întrebări despre roman (scriitorul 
tocmai publicase Ochii Maicii Domnului), despre 
motivația muncii scriitoricești, despre literatura 
militantă. La acest din urmă subiect, Arghezi 
mărturisește faptul că în perioada elvețiană a vieții 
sale (până în 1910) a trăit printre emigranții ruși. 
„Ăia cu care mâncam eu atunci la masă trebuie să 
fie în noua Rusie oameni puternici… Dacă n-or fi 
din nou în Siberia”⁴. Se poate deduce de aici 
scepticismul scriitorului vizavi de politică și 
ideologii. 

Sebastian mai află apoi de la intervievatul lui 
prețuirea pe care o manifesta pentru tânăra 
generație literară, în scriitura căreia se putea vedea 
o bună stăpânire a limbii române. Ori limba „este
manifestarea florară a unui neam”. Toate celelalte, 
ca de exemplu semnele exterioare ale rasei („Să 
măsori urechile, nasurile, degetele ca să stabilești 
spiritul de neam!...”) sunt aberații. Aflăm apoi care 
sunt preferințele de lectură ale gazdei, în ce 
raporturi se află cu muzica și, în fine câte ceva 
despre numele curioase ale copiilor. La sfârșitul 
convorbirii, spre seară, Sebastian este invitat să 
viziteze interiorul locuinței din Mărțișor. Camera 
de lucru a lui Arghezi i s-a arătat destul de 
modestă, ca o „odaie de student”: „O masă dreaptă 
de lemn, un scaun ca toate scaunele, o fereastră și 
un aparat de radio”.

Interviul luat lui Radu D. Rosetti (1874-1964) 
are în vedere un personaj literar astăzi uitat, dar 
cunoscut în epocă în calitate de poet, traducător, 
epigramist, memorialist, colaborator neobosit al 
multor publicații. Cunoscându-i-se orientarea 
pesimistă a liricii și a retoricii sale, Sebastian îl 
întreabă dacă nu vede o contradicție între 
pesimismul său declarat și disponibilitatea pentru 
epigramă. Intervievatul îi răspunde că pentru el 
epigrama este mai degrabă „un gen tragi-comic”. 
Cât privește pesimismul, lumea îl socotește un om 
senin, fericit, dar numai el poate spune câtă 
suferință se ascunde sub masca seninătății afișate.      

Cunoscându-se faptul că a fost un apropiat al 
lui Vlahuță și Caragiale, Sebastian cere 
partenerului de convorbire câteva detalii. Radu D. 
Rosetti confirmă părerea sa bună despre valoarea 
lui Vlahuță și-i mai furnizează și detaliul că el i l-a 
prezentat acestuia pe Coșbuc. De altfel, Vlahuță și 
Caragiale i-au fost profesori la un liceu particular 
înființat de Anghel Demetriescu, cel care avusese 
strălucita idee de a forma corpul profesoral din 
scriitori. Vlahuță preda româna, Caragiale – 
istoria.

La vârsta adolescenței, la 16 ani, viitorul 
scriitor a ajuns la Paris și i-a cunoscut, printre 

alții, pe Verlain și pe François Coppée, de la 
acesta primind chiar și o carte cu autograf. 

Radu D. Rosetti a fost nu numai scriitor, ci și 
avocat, ca și Istrati Micescu și Sebastian. Poate și 
din acest motiv a fost ales ca subiect pentru un 
interviu. 

La convorbirea cu ministrul Constantin 
Argetoianu (n. 1871, Craiova - d. 1955, închisoarea 
de la Sighet), Sebastian s-a prezentat, intenționat, 
nepregătit. Nici coli de hârtie n-a avut la el. Și-a 
propus să realizeze o convorbire liberă și a reușit. 
Aparținând unei familii boierești din Oltenian, 
noul său partener de convorbiri a studiat la Paris 
dreptul și medicina, prilej cu care a cunoscut 
boema literară franceză (Verlaine, Mallarmé), dar 
și pe mondenul Proust. Întors în țară intră de 
timpuriu în diplomație, apoi în politică, fiind de 
câteva ori ministru. După un Micescu, ce s-a 
dovedit în scurtă vreme antisemit, a urmat acest 
personaj cu atitudini evident misogine. „Femeia 
nu există decât ca să-l reproducă pe bărbat. De 
aceea, într-o omenire bine făcută, femeia trebuie 
suprimată de la o anumită vârstă. Femeile care nu 
mai fac copii, ci numai discursuri, nu merită să 
trăiască.⁵”  

Pe Constantin Stere (n. 1865, Cripcău, 
Basarabia – d. 1936, Bucov, județul Prahova), l-a 
întâlnit la conacul de la Bucov, de lângă Ploiești 
într-o „glorioasă dimineață de toamnă”. Ca și în 
cazul anterior, Sebastian s-a dus nepregătit, 
considerând că această „inocență” este mai 
productivă în abordarea unui „mister” atât de 
mare, precum această personalitate marcantă în 
politica și literatura românească. C. Stere îl invită 
pe musafirul său să asiste la încheierea capitolului 
unui volum, Ciclonul, pe care îl dicta unui 
secretar. Asta era tehnica lui scriitoricească. Era, 
din păcate, ultimul volum (al optulea) din seria 
intitulată În preajma revoluției. Un an mai târziu, 
avea să moară, opera rămânând astfel 
neterminată. Interviul propriu-zis se realizează în 
manieră peripatetică, cei trei bărbați discutând în 
plimbarea ocazionată de vizitarea domeniului. 
Amfitrionul a vorbit o vreme fără să primească 
întrebări, abordând temele care îl preocupau. 
Printre altele, s-a referit la hitlerism. Dacă Hitler 
nu va cădea cât mai repede, va fi război distructiv 
în Europa, se va intra iar într-o noapte a istoriei 
ca aceea ce a urmat prăbușirii Imperiului Roman.

Întrebat în legătură cu literatura, cu motivația 
scrisului, Stere mărturisește că scrie ca să scape 
de amintirile ce s-au cristalizat prea mult în 
memoria lui că „nu mai putea trăi de răul lor”. 
Dar de ce a ales romanul și nu genul 
memorialistic, l-a întrebat Sebastian, dacă aceasta 
e motivația scrisului? Memoriile sunt prea crude 
prin adevărul pe care îl transmit, răspunde 
amfitrionul, pe când adevărul transmis în haina 
ficțiunii poate fi comunicat. 

Ca și în celelalte cazuri (interviuri), Sebastian 
adresează și lui Stere întrebarea privitoare la 
relația cu muzica. Amfitrionul i-a mărturisit că s-a 
adaptat greu la genul muzicii culte. A început cu 
Wagner și i-a trebuit ceva timp până să-l 
înțeleagă. Celelalte întrebări s-au referit la lecturi, 
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la literatura română și la măsura în care creația 
sa a fost înțeleasă și apreciată de critici.

Liviu Rebreanu a manifestat o deosebită 
amabilitate față de invitatul său, motivată de 
bucuria de a sta de vorbă cu un scriitor tânăr. I-a 
mărturisit lui Sebastian faptul că a traversat o 
perioadă plină de suferințe în anii când era un 
scriitor tânăr. Rebreanu se arată uimit de faptul 
că, deși țara a crescut după război, numărul 
cititorilor de literatură română a rămas cam 
același. De asemenea, se arată mâhnit de faptul 
că „toate regimurile la modă – de la comunism la 
fascism – încep prin a înăbuși scrisul creator.⁶” 
Această oprimare a scrisului i se pare ceva nou în 
istorie. Probabil n-o să dureze prea mult. „Până la 
urmă scrisul creator e mai tare decât orice 
regim.” Nu agreează amestecul între politică și 
creația literară, după formula lui Goga („scriitor 
luptător”). „Scriitorul trebuie să rămână 
deasupra. Nu din timiditate, nu din teama de a se 
angaja, ci din respect pentru funcțiunea 
spiritului.” (p. 107).

Întrebarea despre relația dintre realitatea 
brută și ficțiune i-a prilejuit scriitorului 
intervievat câteva confesiuni interesante 
referitoare la personajele din romanul Ion, care 
în text apar cu nume schimbate, cu excepția 
personajului principal, Ion Glanetașu. Acesta a 
citit romanul sau doar a aflat că-i apare numele și 
viața în carte de la un cititor și de aceea i-a cerut 
autorului jumătate din încasările din drepturile 

de autor. Bogdan Duică a trimis chiar o echipă de 
studenți în satul prezentat în roman pentru a 
identifica prototipurile reale ale personajelor din 
roman. Cele mai multe dintre ele s-au dovedit a 
avea mai multe prototipuri: patru, chiar cinci), 
dovedind astfel că, fiind realizate prin sinteza mai 
multor modele reale, au o mare putere de 
reprezentare. 

Ultimul interviu este cel luat actriței Leny 
Caler, adică femeii iubite și pe care intenționa să o 
distribuie în piesa Jocul de-a vacanța. Anul 1935 a 
fost perioada de apogeu a relației lor sentimentale. 
Deja în august, scriitorul presupunea că dragostea 
lor era definitiv lichidată (Notă din Jurnal, din 30 
august)⁷, deși s-au mai întâlnit, inclusiv la început 
de decembrie când i-a luat interviul. Au mai 
discutat despre cabotinism, despre critica de 
teatru, despre preocupările din afara celor 
profesionale. La sfârșit, actrița este întrebată dacă 
a fost vreodată ispitită de arta scrisului. 

Interviul a apărut în „Rampa”, în ziua de 
Crăciun a anului 1935.

¹ Mihail Sebastian, Nouă convorbiri, ediție alcătuită de Geo 
Șerban, Editura Hasefer, București, 2014, p. 18.
² Ibid., p. 19.
³ Mihail Sebastian Jurnal 1935-1944, text îngrijit de Gabriela 
Omăt, prefață și note de Leon Volovici, Editura Humanits, 
București 1996, p. 20.
⁴ Mihail Sebastian, Nouă convorbiri, p. 43.
⁵ Ibid., p. 68.
⁶ Ibid., p. 106.
⁷ Mihail Sebastian, Jurnal 1935-1944, p. 32.
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     „Am rămas mereu evreu, fără simulare, fără 
echivoc. Dar am crezut și cred că e posibil, evreu 
fiind, să iubești cultura românească și să creezi în 
cadrul ei”

(Mihail Sebastian)

În pofida unei vieți scurte și a unei opere 
literare limitate ca dimensiuni, Mihail Sebastian se 
bucură în ultimele decenii de o bogată receptare 
critică, încât ne întrebăm, pe bună dreptate, cărui 
fapt i se datorează acest lucru? Desigur, ambianței 
în care a trăit și a creat Mihail Sebastian. Elev al lui 
Nae Ionescu, coleg de generație cu Mircea Eliade 
(așa numita generație '27), Mihail Sebastian a 
rămas în amintirea contemporanilor ca un spirit 
efervescent, pasionat de idealuri, în bună parte, 
nerealizate. În fine, după 
publicarea Jurnalului lui 
Mihail Sebastian în 1996 la 
Editura Humanitas și a 
Memoriilor lui Mircea 
Eliade, relațiile dintre cei 
doi au fost privite altfel, 
fiindcă în ultima vizită 
făcută la București în 1942, 
Eliade a evitat să-l 
întâlnească pe Sebastian, 
din motive de securitate 
personală, fiind urmărit de 
Siguranță și Gestapo. 

La toate acestea mă 
gândeam înainte de a 
începe lectura unei cărți 
dense, închinată lui Mihail 
Sebastian de către dl. 
Mihai Iovănel*, tom 
împărțit în cinci părți 
(„Nume”, „Locuri”, 
„Generația”, „Chestiunea 
evreiască”, 
„Comunismul”), anexe și bibliografie. După cum 
aflăm dintr-o succintă introducere – „Lucrarea 
care urmează este o monografie, ceea ce presupune 
în primul rând o tratare relativ simetrică a celor 
două unități care compun, încă, un autor: viața și 
opera” (p. 6). Monografia în chestiune, la origine o 
teză de doctorat, scrisă la sugestia dnei. Elena 
Zaharia – Filipaș, se dovedește a fi o lucrare 
temeinică, ambițioasă, în a stabili locul lui Mihail 
Sebastian în cultura română din punct de vedere 
ideologic și literar. Stigmatizat de nenorocul de a 
aparține unei etnii neagreate în societatea 
românească, Mihail Sebastian (Iosif Hechter) este 
remarcat de Nae Ionescu la examenul de 
Bacalaureat. Îi va deveni ulterior mentor, 

SEBASTIAN REDEVIVUS

Ionel Savitescu

introducându-l, apoi, în anturajul bucureștean al 
ziarului „Cuvântul”. Concomitent, Mihail 
Sebastian îl cunoscuse și pe Camil Baltazar 
(Leopold Goldstein), care sosise la Brăila în 1927 
pentru o conferință, între ei stabilindu-se o relație 
amicală de admirație și prețuire reciprocă. 
Evident, din multitudinea de evenimente și fapte 
trăite de Mihail Sebastian vom alege numai câteva 
în comentariul nostru. Surprinde, așadar, că în 
„Locuri” (paragraful Sebastian și femeile...) apare 
notația: „Sebastian se gândește la sinucidere” (p. 
22), după eșecul cu Leny Caler. Faptul în sine nu 
trebuie să surprindă, de astfel de gânduri au mai 
fost bântuiți și alți scriitori români și străini, 
bunăoară, în Jurnalul lui T. Maiorescu se 
întâlnește la un moment dat notația de la vârsta de 

36 de ani, când mentorul 
junimist era obsedat de 
emigrarea în America sau 
de sinucidere. Evident, 
mutarea la București, 
dintr-o Brăilă provincială, 
apoi plecarea la Paris în 
1929 vor constitui 
momente importante ale 
vieții lui Sebastian, din 
păcate, trăite de tânărul 
scriitor cu sentimentul 
provincialității și al 
nerealizării spirituale și 
afective, între gazetarii 
epocii respective existând 
adesea conciliabule și 
atacuri, de care Sebastian 
nu a fost străin. Ajungând 
la Paris la sfârșitul anului 
1929, se adaptează greu și 
trăiește cu convingerea că 
francezul ca tip uman este 
un mărginit, un 

provincial, idee întâlnită și la H. Keyserling în 
Analiza spectrală a Europei (în treacăt fie zis, nici 
România și românii nu sunt mai favorabil 
caracterizați), filozoful și călătorul Keyserling a 
trecut și prin București la invitația lui Tudor 
Vianu. În schimb, Cioran visa la o Românie cu 
destinul Franței și cu populația Chinei. Scrie, deci, 
Sebastian: „Dacă mi-ar fi îngăduită o mică 
fantezie, aș desemna o hartă a Europei din care 
Franța ar lipsi... A trăi la Paris doi ani însemnează 
a fi absent din Europa doi ani” (pp. 45 – 46). Cu 
toate acestea, Sebastian a fost pasionat de Balzac, 
după cum scrie Ion Biberi imediat după moartea 
lui Mihail Sebastian (simptomatică această 
pasiune pentru Balzac, ce o avea și Mircea Eliade. 
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Sosit la Paris, în 1945, Eliade dorea să scrie o 
monografie Balzac fișându-și pentru a câta oară 
opera scriitorului francez, proiect, din păcate, 
nerealizat). Atracția pentru Balzac nu i-a dispărut 
lui Mihail Sebastian. În ziua de 29 mai 1945 (nu 
1954, cum este scris la pagina 259), Sebastian se 
îndrepta spre Universitatea Liberă Democratică 
unde urma să țină prelegerea „Balzac și 
problemele sociale ale timpului său”. Soarta i-a 
fost potrivnică. Mihail Sebastian este lovit de un 
camion la orele 15, apoi, este dus la dispensarul 
dr-ului. Gâdei unde s-a stins la ora 3 și 15 minute. 
A doua pasiune a fost pentru Sebastian scriitorul 
englez Shakespeare din care a tradus sonetele 55 și 
81. Scrie Sebastian în Jurnal (ediția din 1996, p.
460): „Cu cât înaintez mai mult în Shakespeare, 
încântarea sporește”. 

Sfârșitul Primului Război Mondial a generat o 
suită de ideologii refractare democrației, între care 
și legionarismul românesc, pe seama căruia se bate 
monedă în ultimele decenii, uitându-se că 
legionarismul românesc, ca și fascismul italian sau 
nazismul german au fost replici la comunismul 
sovietic, ce amenința să cuprindă întreaga Europă. 
Ce este de reținut e faptul că această generație '27 
a avut nenorocul de a trăi momentul istoric 
respectiv de la care nu s-a putut eschiva. Atât 
Eliade, cât și Cioran și Noica au avut simpatii 
pentru legionari, dar poziția lor nu trebuie 
judecată din perspectiva anului 2000, ci, în 
contextul epocii. Mircea Eliade scrie în De ce sunt 
intelectualii lași? articol din 1 noiembrie 1934 
(v. România în eternitate, II, Ed. Roza Vânturilor, 
1990, p. 31) următoarele: „Tot așa după cum le-a 
fost frică tuturor intelectualilor creștini de 
succesele <Gărzii de Fier> - și au început să o 
aprobe nu pentru că le convenea programul Gărzii, 
ci pentru că se temeau să nu fie suspectați și 
persecutați după o eventuală victorie a ei... O fac 
pur și simplu din frică, din lașitate”. Chestiunea l-a 
preocupat și pe I. P. Culianu, care în volumul 
Dialoguri întrerupte. Corespondență Mircea 
Eliade – Ioan Petru Culianu, Ed. Polirom, 2004, 
primește un răspuns de la mentorul său în 
Scrisoarea a 40-a, care-i destăinuie imposibilitatea 
de a scrie o istorie obiectivă a Mișcării Legionare 
din cauza lipsei de documente. Totuși, subiectul în 
chestiune a atras atât pe cercetătorii români cât și 
străini. În fine, Cioran se dezice de legionarism 
atât în Țara mea, cât și în Convorbiri cu Cioran. 
În 1972, când revista „Toladot” a publicat 
fragmente din Jurnalul lui Mihail Sebastian, 
Eliade este somat, printre alții, de Gershom 
Scholem să-și precizeze poziția. Deși se cunosc 
scrisorile celor doi – G. Scholem și Mircea Eliade 
–, nu era de prisos introducerea lor în cuprinsul 
acestei exegeze. De aceea, Mihai Iovănel scrie 
despre Mircea Eliade: „se pare chiar că ar fi blocat 
diligențele privind publicarea integrală a 
jurnalului făcute de Beno, fratele lui Sebastian, în 
anii '70” (p. 111). 

În fine, dintre toate operele literare ale lui 
Sebastian, publicate în timpul vieții, cel mai 
disputat rămâne romanul De două mii de ani cu 
prefața ambiguă a lui Nae Ionescu, prilej pentru 
Mihai Iovănel de a face un adevărat tur de forță în 

toată această problemă a chestiunii evreiești. În 
decursul timpului, s-au dat multiple explicații la 
întrebarea ce este un evreu? Și asupra istoriei 
poporului evreu, discuția alunecând până la 
celebrul fals Protocoalele înțelepților Sionului 
despre care Max I. Dimont (v. Evreii, Dumnezeu și 
Istoria) afirmă că a fost fabricat de călugărul 
Serghei Nilus la ordinul lui Nikolai II. În pofida 
dovedirii falsului, aceste Protocoale se bucură de 
un succes internațional, fiind traduse pretutindeni 
în lume, inclusiv în România după 1990, în 
momentele de criză. Concluzia lui Mihai Iovănel 
este că prefața lui Nae Ionescu este antisemită: 
„Dincolo de cunoștințele reale de filozofie ale lui 
Nae Ionescu, care nu sunt nici formidabile, nici 
sărace, prefața nu are ținută profesională, apărând 
mai degrabă o înjghebare filozofardă a unui ins 
care mânuiește concepte, dar nu riguros, 
înscenându-le în caricatura plină de sofisme a 
unui text filozofic” (p. 141). Dintre pozițiile 
antisemite ale epocii, studiile de caz asupra lui 
Nicolae Iorga și Eugen Lovinescu se impun prin 
acribia documentării. Evident, publicarea 
Jurnalului, în 1996 va schimba optica de a-l privi 
pe Mihail Sebastian și opera sa. 

Jurnalul dezvăluie multe din suferințele 
scriitorului, o privire de ansamblu asupra epocii 
(„Triste, triste timpuri. Ce val de trivialitate, în 
care se îneacă toți, din ipocrizie, din lașitate, din 
interes”, Jurnal, p. 87), lecturile, relațiile cu 
prietenii, atmosfera politică, evoluția războiului, 
încât e de presupus că ar exista note de jurnal 
anterioare anului 1935 și altele întocmite până în 
preziua accidentului fatal. În sfârșit, discutarea 
cărții Martei Petreu, consacrată lui Mihail 
Sebastian, este binevenită, Mihai Iovănel 
elucidând unele controverse. Deși n-a apucat să 
trăiască în plin comunism, Mihail Sebastian se 
pare că era receptiv la schimbările politice majore 
petrecute în viața țării, apoi, prietenia cu Lucrețiu 
Pătrășcanu i-ar fi asigurat, un timp, o stabilitate 
politică, care, probabil s-ar fi încheiat odată cu 
căderea acestuia. În ciuda aparențelor, Sebastian 
intuise ce va urma. Astfel, ia parte la un dineu la 
Externe după care notează în Jurnal: „Aseară 
recepție la Externe. Vivi a stăruit să mă duc și 
m-am dus. Agreabil ca mondenitate, dar 
dezgustător ca spectacol politic. Aceiași oameni 
care cu cinci luni mai înainte trinquau cu 
Killinger...” (Jurnal, p. 574). Moartea 
intempestivă petrecută marți, 28 mai 1945 a 
curmat o viață, care, probabil, i-ar fi adus multe 
satisfacții ca scriitor, Mihai Iovănel demonstrând 
că nu a fost vorba de un asasinat, ci, despre un 
stupid accident. Înmormântarea s-a transformat 
într-o manifestare de regret pentru cel dispărut, 
luând parte o mulțime imensă și ținându-se multe 
cuvântări. 

Ce s-ar mai putea adăuga? Doar că, în sfârșit, 
lui Mihail Sebastian i s-a închinat o exegeză 
exemplară, care umbrește prin informație, analiză 
și interpretare, tot ce s-a scris până acum despre 
el. 

* Mihai Iovănel Evreul improbabil. Mihail Sebastian: o
monografie ideologică, Ed. Carte Românească, 2012, 324 p.
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Perioada interbelică nu duce lipsă de femei 
care scriu, puține, însă, fiind și scriitoare. Este, 
probabil, o consecință a mișcării sufragetelor. 
Majoritatea acestor scriitoare sunt născute în 
ultimele decenii ale secolului al XIX-lea, iar 
mamele lor poate că împărtășeau idealul 
egalității femeilor. Cert este că în toate 
literaturile femeile intră impetuos în literatură: 
Marina Țvetaeva, Virginia Woolf, Colette, 
Martha Bibescu, Anna Brâncoveanu de 
Noailles, Ticu Arhip, Elena Farago, Claudia 
Millian, Henriette Yvonne Sthal… Ele vin cu o 
lume a lor pe care o transpun literar, 
propunând-o ca viziune asupra lumii, asupra 
relațiilor dintre oameni. O literatură 
intelectualizată sau naturalistă, aproape de 
senzație sau de intuiție, o literatură despre 
modul în care lumea este văzută prin ochiul 
rece sau cald al unei femei. Bărbații sunt destul 
de mefienți. Numesc această literatură, ironic, 
literatură feminină, siderați că încă un 
teritoriu considerat exclusiv al creativității 
masculine este invadat de reprezentantele 
sexului frumos.

Această „invazie” denotă o nouă percepție 
asupra socialului și a culturalului care face să se 
reconsidere problema egalității de șanse și a 
discriminării. Mefiența cu care 
este privită literatura scrisă de 
femei provine din convingerea că 
orice creație presupune 
construcție, virilitate, soliditate, 
iar literatura acestora nu 
îndeplinește, prin prejudecată 
socială și literară, din start aceste 
deziderate. Dezastrul relației 
dintre Camille Claudel și Auguste 
Rodin poate fi privit și din acest 
unghi al prejudecății sociale 
privitor la creativitatea feminină. 
Alienarea femeii, a lui Camille 
Claudel, este semnul 
neconcordanței dintre aspirațiile 
individuale, personale și 
imperativele, tabuurile epocii. 

Puțini sunt cei dispuși să 
acorde măcar încredere acestei literaturi. 
Atitudinea față de Colette este, din acest punct de 
vedere, semnificativă. Ea scrie primele cărți – seria 
Claudine – semnându-le cu pseudonimul soțului 
Willy (Henry Gauthier Villars). Stă în spatele 
actului creator, deși nu-i lipsește talentul căci 
societatea nu este receptivă față de aceste lucruri. 
A trebuit să se emancipeze, ca om și ca artist, să 

iasă de sub tutela acestei iubiri care tindea să o 
mutileze și, înțelegându-și rostul, să se accepte și 
să evolueze în sensul destinului ei. A avea destin 
presupune, cum crede Mircea Eliade, a-ți perpetua 
existența dincolo de limitele vieții printr-o formă 
de creație care transcende.

Modelul mai îndepărtat pentru aceste artiste 
de la sfârșitul secolului al XIX-lea pare George 
Sand, scriitoarea care și-a confecționat o mască 
masculinizată pentru a se putea sluji mai bine pe 
sine într-o lume dominată de bărbați. Revolta ei 
„se clasicizează” fiind adoptată și integrată, la 
sfârșitul secolului, în circuitul comportamentelor 
socio-morale tabietare, comune.

Când Gabrielle - Sidonie Colette se va 
debarasa de „les vrilles de la vigne”(cârceii de viță) 
care se încolăciseră în juru-i, când a rupt 
„tresărind înspăimântată” toate acele „fire 
răsucite” care „răzbătuseră până în carne”, când a 
fugit de această viață și de prejudecățile sociale, 
devansându-și epoca și asumându-și condiția 
incomodă de creator, abia atunci, și-a auzit glasul 
– a luat, așadar, cunoștință de sine, s-a eliberat
descătușându-și forțele creatoare ca-n elanurile 
expresioniste tinzând spre dezmărginire.

A scrie echivala pentru o femeie cu o 
provocare adresată procustienei societăți. Era 

aceasta o revoluție pe baricadele 
căreia nu de puține ori aceste 
temerare au luptat singure. 
Trebuia perseverență și forță 
pentru a înfrunta timpul și pentru 
a merge mai departe. În literatura 
lui Colette toate aceste teme apar. 
Ficțiunea trece în spatele realului, 
viața devansează imaginația. 

Aproape toate scriitoarele 
femei adoptă formula transfigurării 
parțiale. Colette se așază în centrul 
propriei opere transcriindu-și 
experiențele, adresându-se direct 
prin eroinele sale răsărite din 
carnea ființei sale. Claudine, Renée 
Néré, Alice, Léa sunt ipostaze 
diferite ale lui Colette înseși în 
diferite etape ale vieții. Poate că 

Marcel Proust avea dreptate și Colette este genul 
de scriitor care n-a făurit decât o singură operă, 
făcând „să refracte, trecând-o prin prisme diferite, 
o mică frumusețe pe care ei cei dintâi au adus-o pe
lume”. Lumea pe care o aduce literatura ei este 
lumea ei cu obsesiile, temele, metaforele, 
bucuriile, izbânzile, eșecurile ei. Este lumea 
Colette.

COLETTE ȘI HORTENSIA PAPADAT-BENGESCU – 

DELIRICIZAREA PROZEI FEMININE

Ana Dobre
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Literatura feminină are temele ei – 
fericirea, iubirea, dreptul femeii la propria 
fericire și, deci, la negație și revoltă, 
maternitatea, teme care creează prin recurență 
o anume monotonie. Mulți au așteptat de la
această literatură o decodare a misterului 
feminin, a complexității femeii, o indiscreție 
pentru a pătrunde mișcările intime, stranii, de 
neînțeles ale profunzimilor interioare, ale 
resorturilor care fac de nepătruns sufletul 
feminin. Absența acestor dezvăluiri, 
monotonia clamată tematic au generat acuzele 
de noncreativ, de nonvirilitate, care afectau 
impresia puternică de viață. Pentru a depăși 
aceste minusuri, noua literatură scrisă de 
femei a trebuit să-și diversifice atât temele cât 
și tehnicile, să se reinventeze pentru a supra-
viețui alături de literatura bărbaților.

Interesul narativ se va deplasa de la aspectul 
exterior, comportamental către interioritatea 
absconsă și profundă a personajelor supuse 
investigației, analizei și introspecției psihologice. 
Dar ca-n metafora lui Blaga nu pentru a  distruge 
misterul, ci pentru a-l întreține și pentru a-l 
potența.

În jurul anilor '30, o întreagă literatură se 
constituie în jurul ideii de autenticitate care se 
sprijină pe ideea de experiență trăită. Literaturii 
feminine i se potrivește de minune această 
tendință pe care o vor ilustra și-i vor da strălucire. 
Nu sentimentul primează, ci senzația. Colette 
valorifică în opera sa senzația pură, apropiindu-se 
și de Proust și de Montaigne sintetizând două 
atitudini franceze în fața vieții și a artei, 
individualizându-și stilul. Ea transformă propria 
viață în model și arhetip, descriindu-se pe sine și 
dezvăluind adevăruri în care se recunosc și alții. 
Nu de puține ori viața acestor femei este la fel de 
tulburătoare ca și literatura pe care o scriu. Viața 
lor este romanul pe care îl transcriu. Aventura din 
viață trece în literatură. Creativitatea nu stă în 
invenție, în imaginație, ci în capacitatea de a 
simboliza, de a da sensuri metafizice întâmplării 
celei mai banale cu putință.

Hortensia Papadat-Bengescu este în literatura 
noastră interbelică o scriitoare singulară prin 
virilitatea scriiturii, prin forța pe care o emană și 
care rezidă în necruțare, în absența milei, e 
evaluării sentimentale, excesiv lirice. Ea este un  
Rebreanu în ipostază feminină – anticalofil, 
urmărind adevărul vieții mai mult decât frumosul, 
grațiosul, sublimul. Rafinamentul ei stilistic ține 
de alte imperative, iar acestea îi mențin literatura 
în granițele unui verosimil care concurează viața 
prin acuitatea și adevărul observațiilor.

Feminitatea Hortensiei Papadat-Bengescu este 
mascată de această estetică a necruțării care o 
masculinizează și, prin aceasta, devine, pentru 
critica masculină, credibilă sub raport artistic. O 
anume fascinație emană ea ca simplă prezență 
fizică. Un aer de mister o înconjoară. Aceste 
atribute ale femeii trec cu ea în literatură. Cât din 
Hortensia cea reală trece în literatura ei nu se 

poate aprecia. Multe din dorurile, din aspirațiile ei 
sunt desigur transfigurate. Căci, pentru a-l cita pe 
Marcel Proust din nou, și ea se rescrie 
recompunând acea unică operă pe care o repetă în 
ipostaze diferite ale personajelor pe care le 
întoarce pe toate părțile pentru a extrage ultima 
picătură de viață literară. Viața ei pare un reflex al 
propriei ficțiuni. E un circuit  în care realul și 
imaginația se combină în doze niciodată bine 
delimitate. Ea însăși evoluează sub lumina unor 
reflectoare nemiloase proiectate de ceilalți. Primul 
care este gelos pe această extraordinară putere de 
a capta, de a concentra atenția celor din jur este 
soțul ei – Nicolae Papadat care o împovărează cu o 
maternitate frustrantă menită să o îndepărteze de 
literatură. Hortensia devine de cinci ori mamă 
într-un ritm amețitor – în fiecare an în luna 
februarie ea aduce pe lume un copil, cu excepția 
ultimei fete, Elena, care vine pe lume la un interval 
de patru ani față de precedenta soră. Nu va 
renunța la literatură, dimpotrivă, literatura este și 
rămâne domeniul în care se refugiază nu pentru a 
se căuta, ci pentru a  se regăsi.

Literatura Hortensiei Papadat-Bengescu nu 
este o literatură feminină, deși problemele 
feminine, problemele feminității nu lipsesc, iar 
eroinele cele mai importante prin realizare 
artistică și viabilitate umană sunt femeile. Ea nu 
mai explorează temele sufragetelor, nu urmărește 
să demonstreze valabilitatea dezideratelor femeii 
într-o lume care se schimbă mereu, problema 
fericirii cantonată exclusiv în unghi feminin o lasă 
rece. Ea este interesată de verosimilitatea lumii pe 
care o creează, de adevărul pe care îl comunică 
lumea ei. Nu aspiră spre autenticitatea 
transcripțiilor, nu se pune în centru operei pentru 
a-și valorifica, expres și evident, destul de 
transparent experiențele. Aspiră la o literatură 
masculinizată și o realizează lipsind-o de 
sentimentalisme și accente melodramatice.

Desigur că unele motive redundante și 
recurente pot fi explicate, psihanalizate, prin 
complexele ființei – precum clamata temă a 
bastardului – dar, nu aceasta este important. 
Important este modul în care a făcut literatură din 
elementele biografiei personale, fără ca biograficul 
să fie evident, fără să acapareze textul.

Ca și Gabrielle-Sidonie Colette, Hortensia 
Papadat-Bengescu pune senzația la temelia 
propriei opere, dar nu pentru a se cerceta pe sine 
sub lupa propriei lucidități, cu masochismul 
autoanalizei, nu pentru a-și transcrie experiențele 
într-o operă cu caracter memorialistic negând 
capacitatea imaginației de a întemeia un univers 
ficțional, ci pentru a crea un univers ficțional în 
care autorul este un Demiurg – prezent peste tot 
fără să se arate. Saltul revoluționar l-a făcut 
scriitoarea când a înțeles sugestia lui Eugen 
Lovinescu de a evolua spre obiectiv. Obiectivitatea 
o prinde ca scriitoare și-i transformă biografia în
operă. Viața se prelungește în destinul unei mari 
scriitoare.

ISTORIE LITERARĂ
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„Neranțula”, un micro-roman prea puțin 
prețuit al lui Panait Istrati (II)

Adi G. Secară

„Arta este un război cu 
propria noastră imperfecțiune.” 

*
Dacă tot ne refeream la Poemul Neranțulei, 

(care are „acțiune” nu numai în Brăila, Galați, 
București, dar și în exoticul Egipt, la Alexandria - 
Ramleh, și în Istanbul!), iată „poeme” care sunt de 
găsit în cadrul narațiunii (primul exemplu 
ducându-ne cu gândul la o pildă biblică, unde 
Mântuitorul condamnă un smochin, una dintre 
puținele dăți când mânia pare, pentru scurt, să 
judece, iar nu iubirea), Dunărea putând fi și ea 
considerată ca muză:

„Mândria se pedepsește în 
viață! Și nu mai poți să fericești 
pe nimeni, în ziua când nu mai ai 
nimic de dat; smochina, care stă 
țeapănă în vârful copacului către 
care nicio mână nu se întinde s-o 
culeagă, sau nicio gură nu se 
apropie s-o muște când este 
coaptă, se usucă, se întărește și 
moare contemplând cerul.

Să dai, să dai, iată marea 
fericire a vieții. Să dai mai ales la 
timp, fiecare lucru la vremea lui. 
Să dai râsul, să dai lacrimile… 
să-ți trăiești avânturile, să-ți 
trăiești durerea… Să înhați raza 
de bucurie care fuge, să-ți arăți 
dinții frumoși în râsul pe care 
niște ochi umezi ți-l cerșesc, și 
apoi, apoi să plângi nebunește, 
din toată inima, sătulă de 
bucurie! Să plângi, un timp… și apoi să râzi.” (p. 
85)

Dacă tot a fost comparat cu Maxim Gorki și cu 
Jack London, astfel de fragmente ni-l pot apropia 
și de Saint-Exupery, cel din „Citadela” în special…

La începutul părții a treia, un consistent 
fragment poate fi considerat un poem meditativ 
(asupra condiției umane în special, dar și asupra 
raporturilor omului cu divinitatea):

„Și cât aș vrea acum, să-mi fie îngăduit să mă 
tângui și eu puțin!... Da, să mă tângui. Să scâncesc! 
Să spun ce sunt: un biet om împovărat de această 
apăsătoare avuție, pe care nimeni n-o vrea!

Comoară nesecată și copleșitoare… Mină de 
dragoste, tânjind după cazmaua adevăratului 
minier, care întârzie s-o cerceteze, care întârzie s-o 
facă să înflorească la soare și să trăiască întreagă 
acea viață scăldată în lumină.

Hei! sărmani oameni cumsecade! Viermișori 
care nu înțelegeți decât să vă sorbiți fericirea 
voastră stătută; care nu bănuiți deloc 
nemărginirea Oceanului și nici măreția vieții; pe 
care soarele nu-i atinge, iar furtuna nu-i tulbură… 
Dacă Dumnezeu v-a dat inimă și minte, a făcut-o 
tocmai ca să vă dovedească, cu vârf și îndesat, că 
asta nu înseamnă nimic. Sau, dacă vreți, că-i 
folositor să simțiți arsura divinei sale ironii, alături 
de balsamul strălucitoarei sale mărinimii.

Viermușorilor! Oameni cumsecade, vrednici 
de milă! Un nimic ce vă atinge ușor, în treacăt, 
face ca nimicul care sunteți să vă dea un pas 

îndărăt… La voi, totul este 
teamă, bucuria ca și 
suferința… Nici un chiot de 
plăcere, care să răzbată 
până la ceruri… Nici un 
răcnet, care să răsune în 
adâncuri… Lipsiți de cea 
mai mică expresie a feței și 
orbi până-ntr-acolo încât 
nu vă recunoașteți unul pe 
altul, fiți fericiți, 
viermușorilor! Dar, mă 
întreb, dacă prudența 
voastră nu-i mai degrabă un 
beteșug al inimii, decât o 
plagă a creierului. Sărmanii 
de voi, oameni cumsecade!” 
(pp. 89-90)

Între Nietzsche și Walt 
Whitman, precum se 
observă mai sus (dar și 
într-o exclamație… 

cioraniană a lui Aurel: „Ah! Civilizația!... Acum o 
văd: e frumoasă! Ar fi fost mai bine ca omul să fi 
rămas sălbatic!” (p. 95), alege la un moment dat să 
ridice un imn eternelor Marii Magdalene:

„Fii binecuvântată, femeie anonimă care știi să 
te dai pentru un nimic: pentru un râs cinstit care 
ți-a plăcut; pentru o vorbă bună care ți-a mers la 
inimă; pentru o privire înflăcărată care ți-a pârjolit 
ochii!... Fiți binecuvântate voi, haimanale din 
Alexandria și Cairo, drăgăstoase, fără mofturi, care 
ați trecut peste infirmitatea unui tânăr cu inima 
zdrobită de una din voi și pe care l-ați adăpat cu 
acea bucurie cristalină, în veci nesperată!... Fiți 
binecuvântate, femei care nu cereți nimic, femei 
care dați totul, fără încetare! Și Domnul să vă 
deschidă, în altă viață, porțile raiului și să vă așeze 
frumos la dreapta sa, pentru că nu cunosc nimic 
care să vă întreacă în generozitate!” (p. 94).
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Aici ar fi un alt punct de pornire pentru un alt 
subiect: influența religiozității asupra operei lui 
Panait Istrati!

Dacă tot aminteam de Dunăre (de care autorul 
este îndrăgostit și pentru că este legat de ea prin 
tinerețea sa, cu toate bucuriile ei, atât cât pot fi 
ele), „Dunăre primăvăratică a inimilor noastre”, 
iată câteva fragmente demne de o antologie de 
texte dedicate fluviului nostru, zeificat uneori, și 
nu numai ca un zeu prietenos:

„Toți înotam. Dar, a înota, e puțin spus. Care 
băiat fricos din Brăila n-a fost ispitit să treacă 
Dunărea înot între Catagaț și Ghecet? (...) Să 
străbați fluviul, folosind cele cinci feluri cunoscute 
de înot: câinește, ca broasca, pluta, voinicește sau 
călcând apa; să atingi cu piciorul nămolul de pe 
malul celălalt și să zbucnești îndată înapoi, iată ce 
nu era în stare să facă toată lumea! Iată de ce era 
jinduit de toată lumea și mai ales, în chip 
nestăvilit, de mica „toată lumea”! Și iată de ce în 
fiecare anotimp brațele îndepărtate și nemiloase 
ale Dunării îmbrățișau cu predilecție micile 
trupuri ce li se încredințau cu patimă, - trupurile 
bietei „toată mica lume”!

Avea la cheremul ei de toate felurile: 
slăbănogi, durdulii, blonzi, bruneți, oacheși. Și 
ochi mari, și gene lungi, pleoape ce nu mai puteau 
să se deschidă vreodată la 
soare, la lumină, la 
Dunărea răutăcioasă și la 
frumoasele îndrăgostite 
care-i așteptau înfiorate la 
cutare răspântie aleasă de 
destinul nepăsător.

Aceste trupuri, hrănite 
cu mămăligă și dorinți 
fierbinți, erau scoase din 
fluviu, uneori calde, 
câteodată vinete și 
ciopârțite de raci. O mamă 
cu fața răvășită de 
disperare, o soră dărâmată 
de bețivul de bărbatu-său, 
se aflau întotdeauna pe 
mal, pentru a reînsufleți cu 
sărutările lor micuțul 
cadavru al celui care 
dăruise Dunării suprema 
dovadă a dragostei lor.” 
(pp. 35-36)
                       *

Cum sugerasem în 
prima parte a articolului, 
„Neranțula” este și o carte 
a copilăriei, atât de 
îndatorată și ea Dunării:

„Copilăria nu cunoaște însă decât o singură 
pacoste insuportabilă: mersul la școală. Și slavă 
Domnului, de această spaimă îi scapă Dunărea, pe 
a cărei apă marinarii noștri puteau merge ca și 
Hristos, de la care moșteniseră îndurarea.” (p. 42)

Iată și un fragment din timpul aventurii ca în 
Mark Twain (mă refer la Tom Sawyer sau la Huck 
Finn), de la cules de mure, unde s-au dus cu o 

barcă grav avariată, dar condusă cu mândria unui 
căpitan de „Titanic” (de subliniat accentul ecologic 
avant la lettre din final!):

„Ne aflam în mijlocul unei bălți de mai multe 
mii de kilometri pătrați, stufăriș de nepătruns, 
pământ pierdut pe vecie pentru mâna harnică a 
omului. (Nota noastră: ce să-i facem dacă și-a 
pierdut speranța în puterea și binefacerile 
comunismului! Sic! Și nu suntem deloc neo-
marxiști!) Dunărea, tiran generos, îl ține 
necontenit, în vremea umflării apelor, sub 
amenințarea valurilor sale necruțătoare. Aici cerul 
pare la fel de sălbatic ca și pământul, tăcere care 
înspăimântă; nemărginire care face viața de 
nesuferit pentru ființele simțitoare. O frunză care 
se mișcă, un spic care se leagănă, un țipăt de uliu 
care spintecă văzduhul, îl fac pe om să simtă cât de 
puțin înseamnă el pe pământ. Aici neghiobul 
«rege» al planetei noastre nu poate pătrunde 
decât cu prețul a sute de răni pe obraz, a mii de 
necazuri și oboseli istovitoare. Aici, de la vulturul 
care plutește în aer, ca un zeu al nemărginirii și 
până la țânțarii ce mișună puzderii, totul se 
împotrivește celui care strică frumoasa viață de pe 
pământ: «La noi, nu-ți vei putea înfige colții!»” 
(p. 45)

Sunt măcar două „scene” în care regizor este 
fluviul: întrecerea dintre 
Marco și Epaminonda și 
întoarcerea de la cules 
mure, cu un naufragiu 
soldat cu trei victime!

Poate ar fi cazul să 
încheiem cu câteva 
rânduri despre 
frumusețea Neranțulei, 
pe care, dacă este să mai 
facem o ultimă trimitere 
cinematografică, am 
putea-o compara cu o 
combinație dintre 
actrițele Maryne Cayon 
și, mai ales, Daphne 
Patakia, care au jucat 
într-un film în care 
muzica invocată de către 
Panait Istrati este la loc 
de cinste, spațiul 
aventurii fiind Grecia, și 
cu insula Lebos, dar și 
Istambulul! Filmul este 
Djam de Tony Gatlif, cel 
care a realizat și Gadjo 
Dilo, lansând-o pe Rona 
Hartner! Este drept că la 

loc de cinste stă muzica sau stilul de muzică 
rebetiko, dar o interpretare a cântecului vedetă al 
cărții, chiar și în acest stil, „Neranțula fundoti” (de 
găsit în diverse variante pe youtube), v-ar ajuta 
pentru intrarea în spiritul profund sublim balcanic 
al cărții, dansurile lui Daphne Patakia, 
interpretarea ei în general ducându-te cu gândul 
că ar putea fi o Neranțula perfectă!

Iată cum intră în „scenă”:
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„...în curtea din dreapta, aveam plăcerea să 
văd în fiecare zi o fetișcană de paisprezece-
cincisprezece ani, care se mișca întocmai ca un 
pește în apa râului, necatadixind să priceapă că 
aveam poftă să fac la fel. (...) Oacheșă și cu păr 
bogat, semăna cu o țigancă. Coada mare, 
împletită îngrijit. Fața - ovală, foarte serioasă, cu 
ochi pătrunzători și buze cărnoase - era 
întotdeauna curată, ca și mâinile și picioarele.

De altfel, n-avea de-a face decât cu apa. Cu 
brațele împovărate de două găleți din tablă, făcea 
naveta - încă din zori - între pompa cartierului și 
casele pe care le aproviziona… (...) oricum, 
corvoada asta trebuie să fi fost istovitoare, de 
vreme ce o vedeam adesea cu fața crispată, gura 
strâmbă, buza de jos atârnându-i, lac de sudoare, 
dar niciodată tristă, niciodată copleșită; veselă 
îndată ce-și punea jos povara, gata de 
zburdălnicie.” (p. 14)

Fetișcană-de-apă, ondină gălățeancă-
brăileană, Neranțula este un personaj feminin 
care încă nu are celebritatea celor mai cunoscute 
din literatura noastră (ori universală), dar ar sta 
foarte bine lângă Adela, Rusoaica, Chira 
Chiralina, Doamna T., Ioana sau Dania lui Anton 
Holban, Necunoscuta… Mona din „Steaua fără 
nume”, Nadja lui Breton, Anna Karenina, Scarlett 

O'Hara, Catherine din „La răscruce de vânturi” 
ș.a.m.d.

„Atrasă de chemarea Destinului ei” (p. 35), 
„micul portocal amar” (cum s-ar traduce cuvântul 
„Neranțula”, nu neapărat precum într-o tragedie 
greacă veche, care presupunea un anume sânge 
albastru, dar în mod asemănător, devenind o 
tragedie umanistă - naturalist, inevitabil, prin 
epocă și influență, socialistă - înfruntă, totuși 
„ursita nemiloasă” (p. 43 - care este întrebată de 
narator: „Ursită nemiloasă! Pentru ce te 
înverșunezi să zdrobești îndeosebi sufletele cele 
mai generoase?”), ALEGÂND, totuși… Poate, într-
un fel, în acest etern lagăr de concentrare care 
este istoria umanității, alegând precum Sophie a 
lui William Styron, care a trebuit să aleagă la 
intrarea în lagăr între viețile celor doi copii ai săi!

Scrie naratorul-scriitor, din perspectiva 
deznodământului:

„Astăzi știu că uleiul sfânt care ne curge în 
vine, potrivit temperamentului nostru, își cere 
dreptul de a se manifesta încă din clipa când ne 
naștem și că este cu totul străin de ceea ce numim 
logică, bun simț, judecată. Judecata aparține 
Creatorului. Noi n-avem altceva de făcut, decât să 
ne supunem sau nu. Atât. Asta-i soarta noastră. În 
Orient se și spune: „Ce ți-e scris, în frunte ți-e 
pus.” (p. 25)
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Un Perpessicius altfel. 
Și totuși...

Constantin Gherghinoiu

ISTORIE LITERARĂ
ANUL PERPESSICIUS

Născut la 14 februarie 1891 la Măcin, peste 
Dunărea noastră cea de toate zilele, George Banea 
a scris pagini de viață și de istorie literară foarte 
asemănătoare cu acelea scrise de Perpessicius 
brăileanul.

Părinții săi erau Sandu și Anita Banea, iar 
bunicul dinspre tată, Radu, mocan venit din 
Transilvania și stabilit în Valea Jijilei, căsătorit cu 
Șerbana, de unde Radu al Șerbanii, Radu al Banii, 
Radu Banea, așadar iată devenirea numelui de 
familie.

Bunicul Radul al Șerbanii a murit în Războiul 
de Independență, când s-a îmbolnăvit și a pierdut 
întreaga avere.

Tată scriitorului, Sandu Banea era analfabet. A 
învățat alfabetul la Școala de Adulți a 
Regimentului din Tulcea, unde făcea armata.

Viața lui George Banea este ceva de epopee 
antică.

După terminarea cursurilor școlii primare din 
Măcin, înființată de profesorul, teologul și 
monahul Nifon Bălășescu în 1873 – 1874, se 
înscrie la secția modernă a  Liceului Nicolae 
Bălcescu din Brăila, unde a fost coleg cu 
Perpessicius, cu examenul de bacalaureat în 1912. 
Se înscrie apoi la Facultatea de Litere și Filosofie a 
Universității din București.

În 1914, începe Primul Război Mondial și, la 15 
august 1916, este trimis comandant de pluton pe 
frontul deschis în Dobrogea.

Este grav rănit în luptele care se dau în 
localitatea Parachioi, părăsit de camarazii care l-au 
crezut mort, apoi, trecând prin evenimente ce par 
desprinse dintr-un basm în care cruzimea și lipsa 
de omenie devin personaje.

O patrulă de nemți îl descoperă viu, îi mai trag 
două gloanțe, ca să fie cu conștiința împăcată – nu 
au abandonat prizonieri vii pe câmpul de luptă, 
Banea se trezește din moarte și este salvat de un 
regiment sârbesc de artilerie.

Apoi, ne spune Ghioca, așa cum era cunoscut 
autorul în lagărul de prizonieri din Bulgaria, la 
pagina 233 a romanului Zile de lazaret, descoperă 
numele său pe a treia poziție a Listei cu morți de la 
Parachioi, publicată în ziarul „Dimineața” din 10 
octombrie 1916.

A străbătut toată Bulgaria de la Silistra la 
Alfatar și Hascov până la lagărul de prizonieri de la 
Kârjalia, a suferit toate umilințele cu putință, a fost 
aproape de moarte în nenumărate rânduri, a 
suferit de foame și câte alte experiențe groaznice, 
toate petrecute la limita dintre viață și moarte.

La 5 august 1918, se întoarce din captivitate în 
cadrul unui schimb de invalizi de război ținuți în 
prizonierat în Bulgaria și urmând să fie 

demobilizat. Nu înainte de a fi trimis la Curtea 
Marțială pentru că nu s-a prezentat la mobilizarea 
din a doua etapă a războiului, nu înainte de a 
trebui să demonstreze în fața unei comisii că este 
viu și nu mort așa cum apărea în acte, nu înainte 
de a petrece nopți alături de nebunii de la Spitalul 
din Socola, el fiind la Iași pentru a obține 
recunoașterea calității de mare mutilat de război.

Toate aceste lucruri care vorbesc despre 
absurdul vieții și al morții la vreme de război ne 
sunt povestite de George Banea în romanul său 
Zile de lazaret, apărut în Fundația Pentru 
Literatură și Artă „Regele Carol II”, 1938.

Un fost elev de-al profesorului, jurnalistul 
Victor Pițigoi în „ziare.com” din 30 noiembrie 
2018, proiectul „România din inimă”, își 
amintește:

„În anii 1940-1941, profesorul Banea preda 
limba română la Colegiul Național Sfantul Sava, 
unde eram elev în casa a patra. Personalitatea lui 
făcuse vâlvă la acea dată, atât prin farmecul cu 
care își depăna în fața elevilor incredibilele 
peripeții din anii războiului, cât și datorită cărții 
de mare răsunet Zile de Lazaret, publicată de el 
prin 1938.

Suferințele, magistral redate în carte, dar și 
modul cum reușise să înfrângă vicisitudinile vieții, 
au făcut din Gheorghe Banea un erou admirat și 
respectat de opinia publică a vremii și, în primul 
rând, de elevii săi. Era ceea ce numim azi omul 
zilei.”

Suferința este elementul comun în biografia 
lui Perpessicius și George Banea. Unul a rămas 
fără mâna dreaptă ca să servească patria, veșnic 
nerecunoscătoare, celălalt a fost diagnosticat cu 
paraplegie. Tot în contul dragostei de patrie.

Dar dezastrul fizic trăit și de unul și de celălalt 
nu i-a împiedicat să lupte și să încerce să ducă arta 
literaturii și cultura română mai departe.

George Banea își va lua licența în Litere în 
1919, specialitatea Limba Română și Filologie 
romanică și va începe o carieră de profesor la 
Seminarul Teologic de la Buzău, la Liceul Militar 
de la Mănăstirea Dealu, la Nicolae Bălcescu din 
Brăila din 1 septembrie 1922, la Seminarul 
Monahal de la Mănăstirea Cernica, apoi la Liceul 
Mihai Eminescu din București și, tot în București 
la Gimnaziul Petru Rareș.

Romanul Zile de lazaret a fost bine primit de 
către literați.

Din punctul de vedere al lui Camil Petrescu 
romanul prezintă „o gravă, rușinoasă și dezolantă 
neînțelegere a forurilor militare pentru 
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combatanți.” Conform acestuia, cartea a ilustrat 
„un alt povârniș al blocului masiv de dispreț 
postbelic, pentru cei care au fost pe front.”

George Călinescu a remarcat calmul 
povestitorului aflat în luptă cu suferința atroce și 
cu moartea care formează însăși substanța cărții, 
dar și un destul de inedit și mai ales caracteristic 
fapt psihologic. În același timp, Pompiliu 
Constantinescu a asemănat această liniște cu cea 
din operele lui Neculce, ale lui Hogaș și ale lui 
Creangă.

De asemenea, Mihail Sadoveanu în raportul 
înaintat Academiei Române a specificat faptul că 
opera se distinge prin sinceritatea emoționantă și 
susținută a povestirii. În 
plus, Sadoveanu a apreciat că 
autorul a adăugat simplității 
de care a dat dovadă 
dragostea și mila de om în 
general, motiv pentru care nu 
a eșuat în exagerări 
declamatorii și a reușit să 
prezinte personaje reale, 
călăuzind cititorul spre 
suferința în sine a omului. 
Referatul lui Sadoveanu a 
dus la acordarea de către 
Academia Română, la 12 
ianuarie 1940, Premiul „I. 
Heliade Rădulescu”. De 
asemenea, autorului i s-a 
decernat și Premiul 
Comitetului dobrogean „ I. N. 
Roman”.

Perpessicius a 
caracterizat cartea lui Banea 
drept un document autentic, 
„de o sanctificată umanitate.”

Își amintește același Victor Pițigoi:
„L-am întâlnit ultima oară pe profesorul 

Banea după cel de al Doilea Război Mondial, la 
Eforie, unde fusese cazat la hotelul pentru marii 
mutilați. Era mâhnit. Cartea sa, best seller-ul 
premiat de Academie, fusese interzisă de noul 
regim comunist.”

Fiindcă așa răsplătește patria sacrificiul, 
eroismul, jertfa. Prin închiderea gurii în numele 
prieteniei între popoare. Doar popoarele 
contează, oamenii – nu! Doar propaganda în 
numele unor abstracțiuni, suferința individuală 
nu are valoare!

Cartea lui Banea, din punctul meu de vedere, 
este una care vorbește deschis despre ura dintre 
popoare. De altfel, se deschide cu un dialog 
semnificativ: „- Domnu Mămă-ligă-reeès-cu! – 
Bulgar, cap de măgar”. Acest exordium ex 
abrupto este reluat ca un fel de refren al întregii 
cărți. Desigur, pentru a sublinia dragostea dintre 
cele două popoare. Trebuie spus repetat că în 
comunism cartea lui Banea a fost interzisă. Putea 
fi citită doar cu aprobare specială.

Și astăzi dragostea aceasta este la fel de vie: 
la meciurile de fotbal, bulgarii strigă: Mămăligă, 
dar, mai nou au pactizat cu ungurii și adaugă: 
Țiganii!

Alături de cărțile Bulgarii. Memoriile unui 

ofițer român fost prizonier în Bulgaria, operă a 
lui de Constantin Vlădescu publicată în 1926 și 
Pirin Planina - episoduri tragice și comice din 
captivitate, operă a lui George Topârceanu, 
publicată în 1936, cartea lui Gheorghe Banea se 
înscrie probabil în cadrul celor mai relevante 
lucrări referitoare la răul tratament al 
prizonierilor de război români, acordat de către 
trupelor bulgare.

Nu aș fi insistat asupra cărții, dar ea este un 
document despre sinceritate în literatură, despre 
singurătate și imensitatea ei într-o lume din care 
Dumnezeu s-a retras, într-o lume care o 
prevestește pe a noastră.

Mai mult decât 
descrierea durerii psihice 
produsă de om omului, 
Banea surprinde cu precizie 
și descrie cu adâncime 
durerea fizică. Ceea ce puțini 
scriitori au reușit în 
literatură. Dar această 
descriere nu umbrește 
perspectiva, fiindcă umorul, 
detașarea, ironia reușesc să 
confere durerii o nuanță etică 
neașteptată, distilată prin 
intermediul proverbelor, 
zicătorilor, a glumei de bun 
gust. Banea este un filolog 
autentic și se mișcă printre 
siluetele literelor cu precizie 
și cu eleganță.

Dincolo de drama 
comună a războiului, cei doi 
scriitori (Banea și 
Perpessicius) se apropie unul 
de celălalt prin aceea că au 

fost colegi la Liceul Bălcescu din Brăila, că au fost 
profesori amândoi, Banea ieșind la pensie ca 
profesor, dar și prin simpatia reciprocă.

În volumul de schițe dobrogene Vin apele!, 
Editura Casei Școalelor, 1940, pe care o am cu o 
dedicație: „Domnului Zaharia Stancu, pentru 
alesul său dar poetic și pentru generozitatea sa 
sufletească, omagiu de la G. Banea. Oct. 1940”, 
scriitorul din Măcin aduce un imens omagiu 
Brăilei, numind-o, într-o schiță,  „Capitala 
Dobrogei” dar făcând un frumos portret unuia din 
colegii săi de clasă, un anume Mitiș: 

„Între aceștia era unu cu casa chiar în 
Cetățuie, Mitiș, cum îi spuneam noi, era un băiat 
frumușel, cu ceva oriental în chipul lui de 
adolescent brunet cu părul negru buclat și cu vreo 
două alunițe în obraz. Ochii îi avea negri și, cum se 
întâmplă în atâtea cazuri de astea, cam slabi.”

Descrierea acelui adolescent cu ochii cam slabi 
este primul portret făcut lui Perpessicius. Apoi, în 
continuare, Banea ne vorbește despre trupa de 
actori a liceului care a pus în scenă Cinel-Cinel, de 
Alecsandri, cu Mitiș în rolul Floricăi, iar mai jos 
întreaga poveste se încheie așa:

„Din foștii actori eram în regiment cu Mitiș. Și 
chiar în același batalion. Dar el nu mai juca acum 
Florica. Dimpotrivă. Se transformase într-un 
foarte războinic luptător. Umbla numai înarmat 
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până-n dinți. Și cu pistoalele la brâu și cu o 
carabină în spate, lucruri cam nepotrivite cu 
ochelarii lui puternici, cu care lupta de pe la 
universitate să-și micșoreze miopia.

- Îl vedeți cum umblă înarmat ca un 
turc? ne atrăsese atenția rezervistul R. Stănică, 
arătându-ni-l, și el nu vede la doi pași!...

Pe frontul dobrogean eu am căzut repede și 
am rămas prizonier la bulgari. Mitiș a căzut ceva 
mai târziu, dar n-a rămas prizonier și el. Și-a 
pierdut doar o mână. Și tocmai dreapta, cu care 
caligrafiase în liceu frumoase slove, așa că 
stihurile cu care a înveșnicit neuitatele zile de la 
„Muratan și Calfa Dere” sunt sgârâiate pe hârtie 
cu stânga.”

E clar despre cine scrie Banea, e clar cine e 
Mitiș.

Vin apele! este cel mai frumos omagiu adus 
de un măcinean Dunării și frumoaselor locuri: 
privalurile Cana Gârlei şi Coticerul, dealul Urliga, 
„Fântâna-de-Leac”, „Podu-de-Piatră” sau 
Ghecetul.

George Banea avea în pregătire un volum 

Muschetarii din Balcani în care să adune laolaltă 
frumoasele descrieri ale Măcinului și 
împrejurimilor, dar și aroma specială a 
Balcanilor.

Nu a mai avut timp să-și vadă tipărit acest 
volum care a apărut postum și despre care marele 
său prieten din vremea liceului, brăileanul Mitiș-
Perpessicius scria cu aleasă simțire:

„Muşchetarii din Balcani a domnului 
Gheorghe Banea apare din aceeaşi matcă 
generatoare şi continuă într-un mod deosebit de 
strălucit toate calităţile de substanţă şi expresie 
ale întâilor dumisale cărţi: Zile de lazaret şi Vin 
apele.

Autorul originar din Măcin, Dobrogea, urbe 
cu un nobil trecut istoric, a luptat în trecutul 
război, a pătimit de pe urma rănilor şi captivităţii, 
aşa cum reiese din confesiunea pateticilor sale 
Zile de lazaret, iar de un sfert de veac şi mai bine, 
trudeşte cu preţul unor excesive suferinţe în 
învăţământul secundar împărtăşind dragoste de 
carte, de frumos numeroşilor săi discipoli.”

Un destin unic, asemănător cu acela al lui Mitiș.
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Format în atmosfera de patriotism specific 
anilor dinainte de Marele Război, cultivat, printre 
altele și de Societatea secretă „Avântul”, organizată 
la Liceul „Nicolae Bălcescu” din Brăila, la 
încheierea studiilor liceale (1916), Vasile Băncilă a 
ales să meargă pe front, ca voluntar. În 1918, s-a 
înscris la Universitatea București, la Facultatea de 
Litere și Filozofie și a rămas impresionat de 
calitatea intelectuală a profesorilor: Nicolae Iorga, 
Vasile Pârvan, Constantin Rădulescu-Motru, 
Constantin Dimitrescu Iași, Dimitrie Gusti, Nae 
Ionescu și mulți alții, cu toții – adevărați maeștri ai 
spiritului. Primilor trei, plus Nae Ionescu, Băncilă 
avea să le realizeze portrete de mare forță 
expresivă. Arta portretului la Băncilă se baza pe 
evidențierea contradicției roditoare ce măcina 
spiritele respective și le fertiliza. Putem descoperi 

de-a lungul timpului, 
în creația filozofului 
din Brăila, câteva 
portrete remarcabile: 
al lui C. Rădulescu-
Motru, al lui Vasile 
Pârvan, al lui Nae 
Ionescu și târziu, 
spre bătrânețe, al lui 
Nicolae Iorga. Ca 
student, și mai ales 
ca solicitant al unei 
burse pentru Școala 
română de lângă 
Paris (Fontenay aux 
Roses), condusă de 
marele profesor, 
Băncilă a trăit, față 
de istoric, un 
sentiment de teamă 

combinat cu cel de respect și admirație. 
Ispita de a-și aprofunda pregătirea filozofică la 

Paris a prins contur încă din 1923, când era 
profesor suplinitor în București, se căsătorise și 
devenise tată din 1922. Părea aproape utopic un 
asemenea proiect și totuși nu l-a abandonat. Din 
ianuarie 1924, a devenit profesor titular la Școala 
Normală de Băieți din Brăila și s-a mutat în orașul 
natal. Aflând de la fostul coleg, Basil Munteanu, că 
pentru admiterea la școala lui N. Iorga este 
necesar să depună un dosar cu publicațiile proprii, 
tânărul Băncilă a trimis la „Ideea europeană” 
studiul Reforma calendarului, care l-a 
impresionat, prin profunzime, pe Nae Ionescu, pe 
atunci redactor la această publicație condusă de 
C. Rădulescu-Motru. Fiind destul de lung, studiul 
a fost publicat în trei numere consecutive și a fost 

apreciat de personalități de marcă ale filozofiei 
românești, inclusiv de către Blaga.

În ianuarie 1925, cererea adresată de Băncilă 
decanului Facultății de Litere și Filozofie a primit 
aprobarea și astfel proiectul de a-și definitiva 
pregătirea în Franța prinde tot mai mult contur. 
Totuși tânărul candidat se mai confrunta cu unele 
emoții și îngrijorări, aflând despre aversiunea lui 
Iorga față de filozofie și față de revista „Ideea 
europeană”, unde tocmai publicase acel studiu. 
Din corespondența cu Basil Munteanu, ce era deja 
cursant la Școala română de lângă Paris, aflăm că 
N. Iorga a avut o răbufnire colerică, atunci când a 
primit adresa de la București, în care se menționa, 
în mod greșit, profesia celui nominalizat 
(„profesor de pedagogie”), exclamând: „Infamie!” 
Cursanții români au sărit în apărarea candidatului 
și au mers în grup la Iorga și l-au convins că 
„Pedagogia”, despre care se scria în acea adresă, 
nu-i decât o firmă și că noul candidat jură cu mâna 
pe inimă pentru „Istorie” (Scrisoare a lui B. 
Munteanu către Băncilă, din 23 februarie 1925. 
Profesorul s-a lăsat convins și l-a acceptat, cu 
dragă inimă, ca membru al școlii, din toamna 
următoare¹. 

Pentru a deveni și mai convingător în 
demersul lui de a câștiga bunăvoința marelui 
istoric, în vara anului 1924, precum și în cea a 
anului 1925, Băncilă a susținut câte două prelegeri 
la Universitatea Populară de la Vălenii de Munte. 

Despre lecțiile din iulie 1924, îi va scrie lui 
Basil Munteanu, cursant la Fonteney aux Roses 
următoarele:

„Am fost la Văleni exact cu ideea de care-mi 
vorbiți voi, convins că drumul la Fontenay duce pe 
la Vălenii-de-Munte și că e, în adevăr, calea cea 
mai cinstită pentru aceasta - nu numaidecât 
pentru a pleca la Paris, ci pentru a avea platforma 
făcută gata. Acum m-am întors și sunt mulțumit 
de rezultat. Am câștigat la Văleni mai mult decât 
aveam nevoie. Iorga mă cunoaște pentru 
totdeauna, m-a complimentat în repetate rânduri, 
a asistat la ultima mea conferință și a spus că-i va 
face «plăcere» să țin lecții și în anul viitor. Fetele 
lui mi-au făcut un foarte bun serviciu raportându-i 
impresiile lor după fiecare conferință a mea (vă 
trimit lista subiectelor). Totuși am întâmpinat o 
dificultate serioasă în faptul că reprezentam o 
disciplină așa de urâtă de Iorga: filosofia – deși am 
căutat să iau subiecte pe jumătate din istorie. 
Acum rămâne ca în cursul anului ce vine să iau 
recomandația universității și Gusti să-i vorbească 
lui Iorga când i-o veni mai bine.” (Scrisoare din 26 
iulie 1924 către B. Munteanu)².

Textele conferințelor din august 1925 s-au 
păstrat și au fost publicate în ediția de Opere, 

Portretul lui Nicolae Iorga în viziunea lui 
Vasile Băncilă

Valentin Popa
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vol. II.
În prima prelegere, tânărul conferențiar 

intră într-o oarecare polemică cu acei 
reprezentanți ai criticii literare (Maiorescu, 
Gherea, Dragomirescu), ce vedeau în Eminescu 
un poet pesimist. Perspectiva filozofică asupra 
pesimismului nu îndreptățește această 
etichetare. Dacă privim opera literară 
eminesciană în întregul ei și mai ales opera 
jurnalistică, observăm că Eminescu a fost o 
personalitate viguroasă, în opera lui se poate 
citi speranța unei evoluții spre mai bine. Putem 
accepta,  cel mult, anumite elemente de 
pesimism într-o operă care în esență nu e 
pesimistă³. 

A doua lecție, cu tema Pragmatismul lui 
Eminescu,  este apreciată din start de către 
tânărul conferențiar ca fiind mai dificilă, 
deoarece implică anumite unghiuri sociologice 
și metafizice de abordare. Când se referă la 
pragmatismul poetului, Băncilă are în vedere 
interesul acordat de acesta problemelor sociale 
și politice ale țării, faptul că Eminescu nu a fost 
adeptul retragerii în 
„turnul de fildeș” și al 
ignorării de către 
creatori a problemelor 
grave ale vieții sociale.

Ambele lecții s-au 
încheiat cu citate din 
Nicolae Iorga. 

Anul universitar 
1925-1926 a fost anul 
prezenței lui Băncilă în 
Franța. Aici programul 
zilnic s-a dovedit foarte 
încărcat. Pe lângă 
audieri de lecții și 
studiu în bibliotecă, 
Băncilă, alături de 
ceilalți, mai primea și 
însărcinări din partea lui N. Iorga. Acesta își 
trimitea cursanții să caute și să scoată din 
depozite zeci de volume necesare conferințelor 
și lucrărilor sale. Cât privește cursurile pe care 
le audia, acestea erau mai mult din domeniul 
filozofiei și psihologiei și nu al istoriei, cum i-ar 
fi plăcut lui Iorga. În vara lui 1926 s-a întors în 
țară și din pricina problemelor de familie și-a 
întrerupt stagiul de pregătire de la Fontenay 
aux Roses. Va reveni la Paris trei ani mai mai 
târziu, prin noiembrie sau decembrie 1929, dar 
numai pentru câteva luni, până în februarie 
1930, când s-a văzut nevoit să revină în țară, tot 
din pricina unor probleme de familie. În martie 
îl găsim din nou la Paris, dar, după câteva luni, 
s-a întors definitiv în țară. De fiecare dată se 
consulta cu N. Iorga și primea aprobarea 
acestuia. Într-o scrisoare din 26 iulie 1926, către 
Basil Munteanu, expediată la scurt timp după 
sosirea în țară, Băncilă i-a comunicat 
prietenului rămas la Paris: „…vreau să mă reped 
la Văleni ori cel puțin să scriu, să aranjez odată 
și chestiunea asta. Voi prezenta d-lui Iorga două 
soluții: sau să mă considere retras de la școală – 
sau să-mi dea un concediu de un an. Mi-e 
absolut egal pe care va admite-o. Sunt hotărât 
în mine pentru soluția radicală.”⁴ În scrisoarea 

din 15 septembrie 1926, i-a comunicat lui Basil 
Munteanu că pe la 15 octombrie speră să revină 
la Paris, că Iorga i-a răspuns la solicitările lui 
printr-o scrisoare „foarte frumoasă și 
binevoitoare. E și el de părere că întâi de toate e 
familia și că n-am altceva mai bun de făcut decât 
să văd de ai mei atât timp cât durează actualele 
împrejurări.”⁵ A mers totuși la Văleni, pentru o 
întrevedere cu N. Iorga și obține de la acesta 
garanția că anul universitar 1927-1928 îi este 
garantat. 

După revenirea definitivă în țară, Vasile 
Băncilă și-a intensificat activitatea publicistică. 
În eseurile sale publicate în „Gândirea” și în alte 
publicații interbelice găsim numeroase referințe 
la învățăturile lui Iorga. 

În eseul intitulat Teoreticism, apărut în 
revista clujeană „Gând românesc” din 5 mai 
1934, într-o dezbatere referitoare la relația 
dintre artă și morală, autorul articolului dă 
dreptate punctului de vedere al marelui istoric, 
ce respingea separarea moralului de artistic de 

către 
susținătorii 
doctrinei „artă 
pentru artă”. A 
separa „în chip 
absolut moralul 
și artisticul e o 
aberație. Contra 
acestui fapt a 
luptat d-l 
profesor Iorga. 
Se știe însă ce 
atacuri și-a atras 
din partea 
literaților și 
criticilor noștri, 
cari nu privesc 
lumea decât 

prin lucarna esteticului, pentru faptul de a fi 
îndrăznit să afirme că o operă imorală nu poate 

6 
fi primită de o cultură sănătoasă.”

În articolul Naționalismul și misiunea 
românească („Gândirea”, septembrie 1936), 
Iorga este prezentat ca exponentul „misticii 
națiunii române integrale”, atât de productive în 
planul stimulării sentimentelor patriotice în anii 
premergători Primului Război Mondial. El este 
comparat cu alt reprezentant al naționalismului 
românesc, A, C, Cuza, ce slujește latura 
antisemită a acestui curent.

În „Ardealul adolescenței noastre”, articol 
publicat de Băncilă în revista „Gând românesc”, 
în numărul 12 din decembrie 1936, eseistul 
brăilean aduce noi omagii literare fostului său 
profesor. „Citeam cu înfrigurare volumele lui 
Nicolae Iorga, în care șerpuiau flăcări de 
entuziasm concentrat, evocări magnifice, 
mustrări adânci…”⁷  

În eseurile sale, numele lui Iorga este 
amintit adesea în tovărășia altor nume, precum 
cele ale lui Vasile Pârvan ori Nae Ionescu, alte 
două figuri reprezentative ale spiritualității 
românești. Astfel, în articolul intitulat simplu 
„Nae Ionescu”, publicat în revista „Însemnări 
sociologice” nr. 1 pe 1940 (septembrie), 
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asocierea cu marele istoric se face în pasajul 
destinat  acuzației că la cursurile profesorului de 
logică și metafizică nu se învață carte, acuzație care 
s-a îndreptat, la timpul potrivit, și spre Vasile 
Pârvan ori chiar spre N. Iorga. La profesorii 
menționați, ripostează eseistul, nu se învățau, în 
adevăr, „anumite manuale și nici un manual, dar 
se făcea ceva mai mult: se dezvolta pasiunea 
pentru probleme, se însușea o metodă, se năștea o 
ambiție, se dădea o orientare structurală, se creau 
oameni vii pentru viața duhului și uneori se 
ajungea până la crearea  unei confrerii spirituale.”⁸ 

Apropierea lui Nae Ionescu de Nicolae Iorga 
este demonstrată și în articolul Nae Ionescu și 
„Predania”, un eseu inedit redactat în decembrie 
1940, deci la mai puțin de o lună de la asasinarea 
marelui istoric. Găsim aici recunoașterea de către 
Nae Ionescu a faptului că a fost un discipol atât al 
lui Iorga, cât și a lui Rădulescu-Motru și Pârvan. 
„Recunoștea multul pe care l-a primit de la cel 
dintâi, chiar când s-a despărțit de el în chestiuni de 
dramă colectivă profundă.”⁹ 

După asasinatul de la Strejnic (județul 
Prahova), Băncilă i-a scris lui Lucian Blaga o 
scrisoare patetică (30 noiembrie 1940) unde se 
arăta îngrozit de odiosul eveniment. Vorbindu-i 
marelui filozof și poet despre fiul său de 18 ani, 
Băncilă notează: „Ionică s-a înălțat deasupra lui 
însuși, a urcat cîteva etaje de la 6 septembrie 
încoace. E mândru de rolul pe care-l are, dar e 
peste măsură de muncit și e foarte amărât, ca și 
mine, de când cu Iorga.”¹⁰ Băiatul filozofului 
brăilean activa în organizația de tineret a Mișcării 
Legionare, Frățiile de Cruce. 

Cumplitul asasinat nu a fost urmat de nicio 
condamnare publică. Presă de opoziție într-un 
regim de dictatură nu există. Nici măcar 
Universitatea București (rector, profesor P.P. 
Panaitescu, membru legionar) nu a arborat steagul 
negru de doliu. Ancheta poliției a fost superficială 
și destinată ascunderii făptuitorilor. În plus, 
Băncilă era atunci funcționar (director general) 
într-un minister (al Educației Naționale, Cultelor 
și Artelor) condus de un apropiat al Mișcării 
legionare, Traian Brăileanu. De aceea revolta 
împotriva cumplitului act a rămas tacită și intimă.

După 1944, Băncilă nu a mai publicat nimic, 
din motive de conjunctură politică, până spre 
1968, când a fost oarecum reactivat timid de unele 
publicații literare. Dar gândurile filozofului s-au 
așternut neobosite pe fișe tematice, ținute în 
rezervă în vederea alcătuirii unor posibile lucrări. 
Interesant este că acum, în a doua parte a vieții, 
Băncilă privește altfel relația lui Iorga cu filozofia, 
decât în tinerețe. Descoperă în scrierile marelui 
istoric o filozofie imanentă, nedeclarată, dar 
profund românească. Profesorii de filozofie, prin 
lucrările lor, nu fac decât să importe idei din 
Occident, de aceea trebuie căutată seva filozofiei 
românești în opera unor autori de altă specialitate, 
îndeosebi istorici. Iată o listă din 1973: Cronicarii, 
Cantemir, predosloviile, Ivirenii, Bălcescu, 
Kogălniceanu, Xenopol, Hasdeu, Iorga, Pârvan, 
P.P Panaitescu. Despre Xenopol precizează că e 
istoric și cap filozofic, despre Pârvan – că este 
istoric, filozof și poet, iar despre Iorga – că este 
istoric, scriitor mare, și cu intuiții filozofice 

fundamentale. „Până la Conta și mai ales până la 
Rădulescu-Motru, Nae Ionescu, și Blaga, filozofia  
sau gândul filozofic la noi au fost reprezentate de 
istorici și teologi.” (Fișă din august 1973).¹¹ 

Dezaprobarea față de scrierile profesorilor de 
filozofie oficială este o constantă în gândirea lui 
Băncilă. Iată ce găsim într-o notă din iunie 1957: 
„Mai organică filozofie e cea care se degajează din 
folclor și literatură (și mai ales din teologia 
românească), decât cea a profesorilor oficiali de 
filozofie. Iorga, Pârvan, Nae Ionescu sunt mai 
organici filozofi români decât rinocerii și oneroșii 
doctori în filozofie, cu ideile pe jumătate digerate 
și cu capul clătinându-se pe umeri de greutatea 
învățăturii buchisite…”¹² 

După cum cred că s-a demonstrat mai sus, 
numele lui Nicolae Iorga este este frecvent invocat 
în scrierile lui Vasile Băncilă, atât în cele publicate 
în timpul vieții, cât și în cele rămase în sertar. De 
asemenea, acest autor de portrete literare de mare 
forță evocativă a  dedicat și profesorului Iorga un 
articol omagial la împlinirea de către acesta a 
vârstei de 60 de ani.¹³ 

Spicuim, în continuare, câteva idei din acest 
articol.

„Pentru Neculai Iorga se vor face în viitor 
societăți, cari să-l studieze, așa cum se face în 
Apus pentru oamenii mari și complecși.”¹⁴ Iată o 
premoniție care anticipează apariția Institutului 
de Istorie „N. Iorga”, înființat chiar de istoric în 
1937. Cu siguranță, fondatorul nu l-a conceput ca 
un centru de studiere a operei sale, ci ca o 
instituție destinată cercetării istorice.

Apariția în cultura română a unei 
personalități de amploarea lui N. Iorga a răspuns 
unei necesități istorice determinate de  
sentimentul de oboseală socială cauzat de sfârșitul 
de secol, o oboseală firească, crede Băncilă, „după 
epoca eroică a renașterii noastre.”¹⁵ Oboseala 
spirituală ce se simțea plutind în atmosfera 
culturală a țării se datora spiritului pozitivist, 
importat din Occident, și mișcării socialiste ce 
începuse să se propage în România. Ambele 
orientări generau patru negații dăunătoare 
echilibrului spiritual: negarea lui Dumnezeu, 
negarea moralei tradiționale, negarea valorii 
neamului și respingerea naționalismului și 
negarea bucuriei de a trăi, adică pesimismul. În 
satmosfera bântuită de aceste patru negații apare, 
în ultimul deceniu al secolului, Nicolae Iorga. El 
intră în arenă cu patru afirmații: a realității 
naționale (naționalismul iorghist), a vieții morale 
(„Moralul este valoarea supremă a vieții.”), a 
credinței (Dumnezeu este prezent peste tot în 
natură și în suflet) și a bucuriei de a trăi 
(optimismul). Dar toate aceste valori nu pot fi 
promovate decât prin educație: atât cea din 
familie cât și cea din institușiile de învățământ. 
Școala însă trebuie să fie o instituție organică. Tot 
ce ține doar de formă îl irită pe istoric, datorită 
lipsei legăturii cu viața. Pe acest temei, savantul a 
criticat învățământul secundar, îndeosebi liceul, 
acesta fiind văzut ca „școala tipică a 
formalismului”, a „noii scolastici”.¹⁶ 

Misiunea educativă a lui Iorga s-a săvârșit și 
prin intermediul oratoriei sale de mare efect. 
Discursurile, conferințele sale au avut un impact 
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major asupra auditoriului.
Dar cel mai important mijloc de educație al lui 

N. Iorga a fost iubirea. Este vorba de o iubire 
„disciplinată de comandamentul seriozități 
morale, mergând, dacă e nevoie, până la 
asprime”.¹⁷ Pedagogia, credea marele istoric, e 
surogatul științific al iubirii părintești. Așadar, 
fără iubire față de copil, demersul pedagogic, 
oricât de tehnic ar fi, nu își atinge scopul.

Al doilea articol consistent despre 
personalitatea uriașă a lui Iorga a fost scris în 
septembrie 1968. Stimulat de un redactor instruit 
și inspirat de la Radiodifuziunea Română, Băncilă 
realizează un portret afectuos al istoricului. Textul 
a fost parțial transmis la Radio pe 4 octombrie 
1968.

Având în vedere complexitatea unei asemenea 
personalități, autorul articolului și-a fixat atenția 
asupra unor zone mai puțin cunoscute, cum ar fi: 
modestia, bunătatea, omenia, timiditatea. În 
perioada stagiului de pregătire de la Fontenay aux 
Roses, Băncilă a luat act de modestia profesorului: 
El circula prin Paris la fel ca elevii săi: cu 
autobuzul sau tramvaiul. Nu a pretins de la 
autoritățile române să i se pună la dispoziție, cum 
ar fi fost normal, un autoturism. La o privire 
atentă i se putea citi o anume timiditatea ce 
provenea de la buna lui cuviință. În fața unui 
insolent agresiv, el nu avea alt mijloc de reacție 
decât tăcerea și supunerea.

S-a insistat mult pe orgoliul savantului, dar 
orgoliul lui nu era unul ofensiv. Orgoliul lui avea 
ceva franc și candid. Dacă cineva l-ar fi insultat 
oricât de adânc, l-ar fi iertat imediat, primindu-i 
scuzele. „Fiindcă în straturile sufletului său era și 
o pânză de apă freatică a bunătății și naivității, la
care se putea ajunge foarte ușor și de care au 
profitat multe vulpi șirete.”¹⁸ Oamenii se temeau 
de el, cum Băncilă însuși se temuse înainte de 
admiterea la Fontenay aux Rosese, dar în fond 
profesorul era de o bunătate și generozitate 
extreme. Odată, un director al unei reviste de 
provincie („Analele Brăilei”), care pierduse un 
articol obținut de la Iorga, mergând la profesor și 
mărturisind păcatul, a constatat surprins lipsa 
oricărei indignări. Mai mult, acesta a luat o foaie 
de pe birou și în câteva minute i-a scris un alt 
articol ce lămurea inedit un alt aspect al orașului 
dunărean. Într-o manieră asemănătoare își scria 
istoricul operele. El nu revenea asupra frazelor și 

cărților sale, ci scria întotdeauna altele. „Când a 
scris cunoscutele sale cărți de călătorie prin 
ținuturile românești, de exemplu cele despre 
Ardeal, în fiecare zi redacta capitolul asupra celor 
văzute și îl trimitea prin poștă laditura Minerva, cu 
care avea contract. Cartea se termina odată cu 
călătoria.”¹⁹ 

Băncilă încheie această prezentare, subliniind 
importanța creșterii distanței temporale în 
înțelegerea unei asemenea personalități, ce a 
însemnat „însuși geniul fecundității prestigioase și 
în mare măsură enigmatice”, comparabilă cu „un 
masiv muntos, un vârf al planetei, sculptat de 
geniul culturii, care nu apare precis decât privit de 
la o foarte mare distanță…”²⁰

¹ Corespondență Vasile Băncilă – Basil Munteanu, ediție 
îngrijită de Zamfir Bălan, Editura Istros a Muzeului Brăilei 
1997, p. 71
² Ibidem, p. 40.
³ Vasile Băncilă, Două lecții despre Eminescu, în Vasile 
Băncilă, Opere vol. II, ediție îngrijită de Dora Mezdrea, 
Editura Istros a Muzeului Brăilei, Editura Muzeul Literaturii 
Române, 2004, p. 358.
⁴ Corespondență Vasile Băncilă – Basil Munteanu, p. 85.
⁵ Ibidem, p. 88.
⁶ Vasile Băncilă, 2006, Teoreticism, în vol, Vasile Băncilă, 
Opere, vol IV, ediție îngrijită de Dora Mezdrea, Editura Istros 
a Muzeului Brăilei, p. 81.
⁷Ibidem, p 512.
⁸ Vasile, Băncilă, Nae Ionescu, în vol. Vasile Băncilă, Opere, 
vol V, ediție îngrijită de Dora Mezdrea, Editura Istros a 
Muzeului Brăilei, 2003, p. 447.
⁹ Ibidem, p. 460.
¹⁰ Vasile Băncilă, Lucian Blaga, Corespondență, Editura 
Muzeul Literaturii Române, Editura Istros a Muzeului Brăilei 
2001, p. 192.
¹¹ Vasile Băncilă, Cum a început și s-a întemeiat filozofia 
românească, în Vasile Băncilă, Opere, vol. VI, ediție îngrijită 
de Dora Mezdrea, Editura Istros a Muzeului Brăilei, 2008, p. 
123.  
¹² Vasile Băncilă, Etnicul: factorii națiunii. Rolul filozofiei în 
etnic, în vol. Vasile Băncilă, Opere, vol. XII, ediție îngrijită de 
Dora Mezdrea, Editura Istros a Muzeului Brăilei, 2016, p. 109. 
¹³ Vasile Băncilă, Un educator: Neculai Iorga, în Revista 
„Gândirea” , an XI, nr. 6-7-8, iunie-august 1931, retipărit în 
Vasile Băncilă, Opere, vol III, ediție îngrijită de Dora Mezdrea, 
Editura Istros a Muzeului Brăilei, 2006, pp. 553-564.
¹⁴Ibidem, p. 554.
¹⁵ Ibidem, p. 555.
¹⁶ Ibidem, p. 559.
¹⁷ Ibidem, p. 562.
¹⁸ Vasile, Băncilă, 1987, Portrete și semnificații, ediție 
îngrijită de Ileana Băncilă, „Revista de istorie și teorie 
literară”, colecția „Capricorn”, București, 1987, p. 171. 
¹⁹ Ibidem, p. 177.
²⁰ Ibidem, p. 180. 
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Constantin Amăriuței, personalitate de 
amvergură a exilului românesc, doctorat în 
filozofie (teză în metafizică) și profesor de filosofie 
la Sorbona, apreciat de Albert Camus (care i-a 
girat apariția primului roman, scris în limba 
franceză, Le Paresseux (1955, Prix Rivarol). 
Prezență literară și publicistică în spațiul cultural 
francez (romanele La Fiancée du silence 1957, Prix 
de la Fondation del Duca, Le Pauvre d'esprit,1958, 
demersuri eseistice:  L'Église au service de la 
liberté (1960), Verité chretienne et erreur 
spirituelle (1961), Les Sept pêches capitaux (1964), 
L'Oeuf (1970), studiul monografic consacrat lui 
Nostradamus (1989), intensă activitate jurnalistică 
și literară în presa românească din exil, 
colaborând la publicații ca „Anotimpuri", „Înșir-te 
mărgărite", „Ființa românească", „România" și 
„Revista scriitorilor români". 

Drumul de la poezie la metafizică
Eseul Eminescu sau lumea ca substanţă 

poetică a apărut în anul 2000 la editura „Jurnalul 
Literar” a regretatului cercetător şi editor, Nicolae 
Florescu. În lapidarul Cuvânt înainte, Constantin 
Amăriuţei procedează la o 
deschidere abruptă a orizonturilor 
sub care intenţionează – evident 
polemic – să restaureze sensul şi 
implicaţiile vaste ale creaţiei 
eminesciene în cultura şi 
spiritualitatea românească: „A 
considera, spune el, cum s-a făcut 
până astăzi, că Eminescu este un 
poet romantic din secolul al XIX-
lea, influenţat de filosofia 
schopenhaueriană şi de ecourile 
gândirii budiste (Nirvana) – ceea 
ce pentru o simplă critică literară 
este evident – nu justifică cu 
nimic definiţia de poet naţional, şi 
nici chiar pe cea de poet universal 
(în măsura în care universalul 
trebuie să decurgă dintr-o 
excelenţă a individului, în speţă a 
specificului naţional).” (Amăriuţei 
2000. 5) O primă idee pune 
tranşant problema receptării 
poetului (Metafizica „stării pe loc”), subliniind că 
filosofia lui „…a fost considerată în funcţie de 
fondul cultural, desigur temeinic, acumulat de 
poet în Occident”. Însă, dintr-o asemenea 
perspectivă, arată el, discursul exegetic a fost 
depreciat, prin greşită orientare, accentul 
plasându-se nu atât pe „originalitatea românească 
a poeziei” cât pe împrumuturile dintr-o gândire 
străină, ceea ce „…a desrădăcinat inspiraţia venită 

Dan Anghelescu

Eminescu în eseistica exilului românesc - 

Constantin  Amăriuţei:   

drumul de la poezie la metafizică

dintr-un străfund ce ne este propriu.” (Ibid. 23). 
Reinventariind influenţele arhi-cunoscute şi prea 
ades comentate, pesimismul schopenhauerian, 
iradiaţiile perspectivei hegeliene (Spiritul absolut 
invocat drept Veşnicul Demiurg), resemnarea 
stoică („Nu spera şi nu ai teamă”), nirvana budistă 
(„Eu nu cred nici în Iehova nici în Buddha-Sakya-
Muni”), eseistul găseşte că amestecul acesta 
heteroclit de gândire occidentală şi spiritualitate 
indiană nu ilustrează, nu sporeşte şi – în fond – 
nu susţine prin nimic originalitatea creaţiei 
eminesciene, astfel că totul rămâne departe de a 
închega ori de a constitui o filosofie autentic 
naţională. Evident, poetul, „…n-a versificat idei 
filosofice pentru că i s-au părut adânci sau pline 
de înţelepciune. Ci inspiraţia lui ne-a relevat ceva 
tainic şi absolut, fără de care nu-i posibilă, nici 
intuiţia filosofică, nici iluminarea mistică, nici 
inspiraţia poetică. Tocmai, pornind de aici – apare 
revelaţia: „Eminescu a spus ceva nescris în cărţile 
de filosofie occidentală, ne mai spus de nimeni 
până la el în poezia românească. /..../ poet-
metafizician, nu s-a dedat discursului filosofic, fie 

el poemitizat, cum s-a spus. Şi 
nici la fabricarea unei mitologii 
personale, cum crede G. 
Călinescu. Din acest punct de 
vedere „… poetul ţării s-a situat în 
perspectiva românească a Stării 
d'întîi ce reprezintă ethosul 
naţional. Felul poetic, personal, 
prin care s-a exprimat şi care 
reprezintă adevărata «filosofie» a 
lui Eminescu, este «Starea pe 
loc».” Iată de ce valoarea 
filosofică a scrisului eminescian 
„nu mai poate fi pusă în relaţie cu 
tema lui «a  fi» de tip occidental. 
Starea d'întîi iese dintr-o intuiţie 
mult mai adâncă decât 
manifestarea gândirii onto-
noologice moştenite de la 
Greci./.../Fiind vorba de o poetică 
a «stării», izvorul de inspiraţie 
răsare direct din Starea d'întîi, şi 
nu din Schopenhauer sau din 

Lenau, căci mijloacele de expresie sunt în primul 
rînd «stări»: de «dor» şi de «urât»./.../Această 
gândire poetică este structural ecstatică. Ea 
realizează «starea pe loc a Lumii», fie în farmecul 
fiinţării ei absolute/.../fie în melancolia desfiinţării 
totale a lumii sortită morţii.” (Ibid. 24-26). 

Întru desluşirea susţinerilor sale, Constantin 
Amăriuţei redescoperă în desfăşurările gândirii 
româneşti (de la Cantemir, Neagoe Basarab până 
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la Blaga şi Vulcănescu) o mare vocaţie metafizică 
ce s-a manifestat fie în termeni materialişti (la 
Conta – ondulaţia universală), fie într-o viziune 
mistică (a ritmurilor – la Vasile Pârvan), fie într-o 
simbolistică a unduirii cum se întâmplă la Blaga şi 
Dan Botta, toate la un loc fiind întemeiate pe o 
profundă intuiţie a ceea ce, la el, se află cuprins în 
strania sintagmă de „Starea d'întîi”. Sensul 
termenului se circumscrie aceluia de „stare 
absolută, pre-ontologică în spiritualitatea 
românească (nici Fiinţă, nici Nefiinţă) /.../ 
înţeleasă ca stare pe loc. Spre ea tinde poetul: setea 
liniştii eterne, cântecul vechi ce obsedează şi pe 
Hyperion (mi-e sete de repaos)”. (Ibid. 16) Aceasta 
– se mai spune – se vădeşte ca rezultat fie al unui
„cântec ce a încifrat realitatea/.../ prin 
metaforă/..../fie a unui cântec ce des-cifrează 
Starea d'întîi ca Enigmă prin alegorie.”(Ibid. 17) 

Fenomenologia creaţiei poetice pe care 
Eminescu o instaurează ca discurs („deja prezentă 
în spiritualitatea românească sub forma de 
folclor”) priveşte, potrivit 
autorului, o estetică a 
„stărilor de dor şi de 
urât.” Pentru Poet, 
„dorul” este infinit, ceea 
ce deschide orizonturi 
către imaginea Firei 
ilimitate; urâtul este 
legat de starea de 
finitudine a lumii. 
Dialectica gândirii lui 
poetice este deosebit de 
subtilă şi permite stranii, 
tulburătoare treceri 
dintr-o ontologie în alta 
ca în Mortua est, sau O 
rămâi. Frumosul estetic 
devine, din perspectiva 
amintită, Starea d'întîi a 
poeziei în creaţia 
eminesciană şi „este 
chiar o stare ontologică: 
imagine absolută, 
transcedentală. Dar nu ca Fiinţă exprimată în idei 
(ca în filosofia occidentală) şi nici ca Mister (redat 
de Icoana divinului, ca în fenomenul religiosului în 
general) ci ca Enigmă.” (Ibid. 17)

Devine astfel sesizabilă, dimensiunea specifică 
filosofiei şi Poieticii eminesciene: iluminarea stării 
originare din lucruri. Ilustrative, pentru aceasta, în 
viziunea eseistului sunt, înainte de toate, versurile 
din Scrisoarea I : „La-nceput, pe când fiinţă nu 
era, nici nefiinţă, / Pe când totul era lipsă de viaţă 
şi voinţă,/ Când nu s-ascundea nimica, deşi tot era 
ascuns.../ Când pătruns de sine însuşi odihnea cel 
nepătruns.” Ceea ce (ni se mai spune) transpare 
dincolo de ele este tocmai „substratul (o sub-stare) 
metafizic” al unui discurs ontologic de o 
„admirabilă şi precisă precuvântare a lumii, o 
spunere a ei înainte de cuvinte.”(Ibid. 30) 

Nu fără o tentă de maliţiozitate, Amăriuţei îl 
taxează pe Călinescu, cel care n-a rezistat ispitei 
de-a explica cultural „ideile” cuprinse în versurile 
amintite, identificându-le sursa în altă gândire 
decât cea românească (Rigveda). Nici lui 

Constantin Noica (considerat mai pătrunzător în 
ale metafizicii!) nu i se trece cu vederea faptul că 
ideea de nefiinţă e pusă pe seama influenţelor 
cunoscute din gândirea indiană, opinând că, la fel 
de bine, episodul cosmogonic din Scrisoarea I 
putea foarte bine să trimită şi către alte teritorii 
culturale precum Teogonia lui Hesiod sau 
Metamorfozele lui Ovidiu. Dar, nu numai atât. 
Reproşurile faţă de Noica se amplifică, pornind şi 
de la faptul că acesta asimilează nefiinţa din 
versurile lui Eminescu cu Haosul, trecând „de la 
nefiinţa ontologică (negativă), la mitologie.” Or – 
subliniază eseistul – ceea ce Eminescu exprimă 
prin Nepătruns, haos omogen, nediferenţiat, sau 
matrice cosmogonică (haos-mamă pentru punctul 
Tată)” apare din temeiurile unei intuiţii cu totul 
diferite de aceea a Haosului (Nefiinţă). Ceea ce 
devine evident atunci când scrie: „Umbra celor 
nefăcute nu-începuse a se desface,/ Şi în sine 
împăcată stăpânea eterna pace.” La Constantin 
Noica, se spune în continuare, identitatea dintre 

Fiinţă şi Haos e deja 
stabilită, astfel că, practic, 
el „modifică versul 
eminescian într-un sens 
ce aminteşte creaţia 
continuată de tip 
cartezian: «Umbra celor 
nefăcute nu-nceta a se 
desface/ Şi în sine 
neîmpăcată stăpânea 
eterna pace.»” Şi 
Amăriuţei îşi amplifică 
argumentaţia: „Că eterna 
pace, adevărat leit-motiv 
de căutare a poetului (ca 
şi setea de repaus) era 
neîmpăcată, iată ceea ce 
apare nu numai curios, 
dar şi imposibil. Adevărul 
este că Fiinţa şi Nefiinţa, 
teme de ontologie (adică 
de fundament noologic), 
privesc Lumea în 

totalitatea ei fiinţată sau des-fiinţată. Nepătrunsul 
lui Eminescu nu are nimic comun cu ontologia (el 
este pre-ontologic), şi nici cu mitologia cosmică. În 
starea lui de eternă pace, Nepătrunsul de la 
Început este intuiţia Stării d'întîi.” (Ibid. 32)

Concluzia analistului se formulează în sensul 
că versurile care deschid Scrisoarea I reprezintă o 
Precuvântare la discursul cosmogonic, iar în jocul 
lor literar, realizat cu concepte din arsenalul 
filosofiei „...apare clar efortul de depăşire a 
limbajului, a de-construcţiei semantice”. Tot de 
aici, întorcându-se la ideea sursei de inspiraţie din 
Rigveda, se afirmă, tranşant, că orice comparaţie 
– în ceea ce priveşte esenţa – „se opreşte aici (dat
fiind că) gândirea liturgică a brahmanilor nu este 
gândirea ecstatică a poetului român. Din prima va 
ieşi mitul cosmogonic, din a doua starea pe loc.” 

Privitor la aceasta din urmă (starea pe loc), 
Constantin Amăriuţei consideră că gândirea 
filosofică a profitat, într-un anume fel, de 
pluralitatea semnificaţiilor cuprinse într-un 
cuvânt, fapt care „a permis înţelegerea nu numai a 
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clipei ca trăire a destinului şi identificarea ei cu  
starea pe loc, ca formă de depăşire în permanenţa 
stăruinţei, a Lumii: «La ce simţirea crudă a 
stinsului noroc/ Să nu se sting-asemeni, ci-n veci 
să stea pe loc».(Despărţire). Opinând că, într-o 
serie întreagă de rostiri poetice, Eminescu aspiră 
la o oprire a desfăşurării istorice a Lumii 
(panoramă a deşertăciunilor), pentru a evita Răul 
şi a opri Clipa (!) pentru o stare pe loc fericită, 
analistul enumeră Memento mori şi Povestea 
magului călător în stele. Aceasta, consideră 
Constantin Amăriuţei, este, în fond, filosofia lui 
Eminescu, cel care aude mereu chemarea stării pe 
loc întrezărită „ca o fiinţare sau ca o desfiinţare 
absolută, cu tot farmecul şi cu toată melancolia 
vieţii şi a morţii.”

În opinia lui Constantin Amăriuţei, sensul şi 
finalitatea dorului la Eminescu sunt în trăirea unei 
stări absolute de iubire, acolo unde frumuseţea 
(lumii) este pură, fără corp; fiinţare ideală a stării 
pe loc. De aici funcţia ecstatică a gândirii în mersul 
ei transcendental spre un dincolo de hotarele 
clipei, reţinută totuşi în ea ca stare de dor. În 
sprijinul acestor aserţiuni sunt citate versurile: „În 
ochii mei acuma nimic nu are preţ,/ Ca taina ce 
ascunde a tale frumuseţi.” Vorbind mai departe 
despre Fiinţa lumii realizată în stările de dor, 
comentatorul consideră că poetul preferă 
imaginile împietririi, ale încremenirii, ale 
îngheţării lumii în clipa stării de dor pătrunsă de 
starea d'întîi, iar dorul eminescian face din iubire 
modul ultim de fiinţare ideală. Pentru 
demonstraţie, autorul eseului extrage din texte un 
număr semnificativ de exemple: fulger încremenit 
din nori (Mitologicale), „...şi cu stânci încremenite 
printre nouri de purpur” 
(Memento mori), „ mare 
îngheţată” (Odin şi 
Poetul), „de gheaţă-nalta-
i domă/... că orice-i viu în 
lume acum 
încremeneşte”/ (Strigoii) 
etc. Aşadar, consideră el, 
Erotica lui Eminescu este 
o regăsire a lumii în ideal,
adică în starea pe loc, dat 
fiind că poetul „iubeşte nu 
femeia ca atare, ci 
fiinţarea ei dincolo de 
lume în frumuseţea ei 
ideală”.

Vorbind despre 
Luceafărul în care 
desluşeşte un centru de 
perfecţiune şi 
genialitate/.../(fără de 
care) creaţia noastră 
literară ar părea 
nedesăvârşită”, Amăriuţei 
consideră că „o estetică 
pretenţioasă şi 
pedantă/.../ s-a grăbit să 
caute, în genialitatea poetului şi a poemului, 
izvoare de inspiraţie şi reminiscenţe din cultura 
universală. Rând pe rând, poeţi ca Ovidiu şi 
Lucreţiu, filosofi ca Schopenhauer şi Kant, 

moralişti greci şi imnuri indiene au servit de 
substrat (filosofic şi etic) poetului român. Ca şi 
cum /.../ Eminescu /..../ nu putea găsi în fiinţa 
neamului său metafizica pe care voia să o 
exprime.” În consecinţă, eseistul denunţă 
inacceptabila situaţie la care s-a ajuns prin faptul 
că „substanţa acestei capodopere lirice /.../ cea 
mai românească operă literară” să fie pusă pe 
seama unor iradiaţii străine. Şi argumentaţia lui 
începe prin a spune că ceea ce poetul „a pus în 
temă şi în formă lirică” în Luceafărul este o 
„metafizică preexistentă, născută odată cu fiinţa şi 
limbajul românesc”. Pentru român, insistă 
Amăriuţei, „lumea este un cerc de lumină” şi, în 
acest sens, îl citează pe Mircea Vulcănescu, cel 
care observase că „Lumea vine de la latinescul 
lumen, adică lumină”, ceea ce duce, în cele din 
urmă la ideea de loc privilegiat „unde firescurile 
acestei orânduiri (divine) intră ca ursită (Omul) 
sau ca menire (tot ceea ce nu este Om) pentru a 
constitui casa acestei lumi./.../ Metafizica 
populară românească ne oferă multiple exemple 
de ursire şi de menire. Ceea ce vom reţine aici, 
pentru a înţelege aspectul românesc al 
Luceafărului, este deocamdată caracterul 
incantatoriu al acestei intrări în lume, adică în 
orânduirea gospodăriei (şi a categoriilor ei).” 
(Ibid. 118). Amăriuţei subliniază aici repetarea (de  
trei ori) a chemării adresate de fata de împărat 
către Luceafăr, către cel „ne-lumesc”, cel dintr-un 
„dincolo” să coboare, să intre în casa lumii. Ceea 
ce, se spune mai departe, constituie o ursire ca 
om, intrarea în vremelnicia omului, părăsirea 
ne-omenescului de Luceafăr „străin la vorbă şi la 
port”. Încercând să lumineze sensul şi tâlcul lui a fi 

ursit ca om în  metafizica 
românească, analistul 
aduce în discuţie ideea de 
noimă a lumii acesteia. 
„Dorul de luceferi precum 
şi primirea în bătătura 
casei a lui Dumnezeu, sau a 
unui sfânt sunt şi ele 
orânduite de aceeaşi 
lumină a lumii româneşti.” 
Însă restricţiile, se face 
observaţia, încep de la 
depăşirea „cercului 
(nostru) strâmt unde 
norocul (ne) petrece pe 
toți”.  Iată de ce apare 
concluzia că o legendă 
inversă a Luceafărului 
„este o imposibilitate”. Ca 
o consideraţie esenţială
asupra poemului, eseistul 
avansează ideea că 
Eminescu se apropie aici 
„de două aspecte esenţiale 
metafizicei româneşti: 1) 
Chemarea (incantaţie) a 
firescului transcendent 

lumii în cercul luminos al ei; 2) Tema norocului 
sau a soartei de om, în noima lumii.” Concluzia se 
impune inevitabil: „Luceafărul eminescian nu 
avea nevoie de învăţătura lui Schopenhauer 
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pentru a vorbi de dragoste, sau de Rig-Veda 
pentru a descrie originea intenţională a lumii, tot 
aşa noi nu avem nevoie de Husserl sau de 
Heidegger pentru a ne înţelege rostul sau norocul 
nostru în lume.” (Ibid. 117-118-119)

Din perspectiva prin care priveşte valorile 
literaturii române, Constantin Amăriuţei 
consideră că „desvăluirea a ceea ce stăruie, ca 
frumos poetic, se datoreşte fie stării de dor, fie 
stării de urât”, poeticul, într-o astfel de situaţie, 
ţinând loc de gnoseologie, dar nu a unui fond 
ontologic, ci adresându-se exclusiv unei stări 
absolute a lumii. Astfel că Geneza Frumosului 
Românesc îi apare ca o bivalenţă a stărilor 
revelatoare de absolut în cadrul celor două stări 
enumerate mai sus: de dor şi de urât care sunt în 
acelaşi timp stări reductive şi de extaz, funcţia lor 
reductivă, mai precizează el, fiind înţeleasă cu 
sens de metodă ascetică şi de metamorfozare 
poetică a lumii, caracterul lor ecstatic permiţând 
„contemplarea stării absolute trăite ca frumos”. 
Dintr-o asemenea abordare, prin „...limbajul în 
mod inevitabil ermetic”, se exprimă „Fiinţa (dacă 
starea este a dorului) sau Nefiinţa, (în cazul că 
absolutul este relevat prin urât). Natura bivalentă 
a stărilor revelatoare de absolut de care se 
amintea mai sus îi pare deosebit de revelatoare în 
momentul când este aplicată la analiza a două 
dintre cele mai importante poeme (capodopere) 
din literatura română: Luceafărul şi Domnişoara 
Hus (v. „Zborul” liric din Luceafărul şi 
Domnişoara Hus (Ibid. 130) Atât în ceea ce-l 
priveşte pe Eminescu, cât şi pe Ion Barbu, ambii, 
consideră comentatorul, abordează o aceeaşi 
temă a iubirii absolute dar, observă el, 
„...Frumosul acestei stări, redate prin demersul 
exilului din lume şi a extazului contemplativ, 
apare însă ca Rugăciune la Eminescu şi ca 
Descântec la Barbu.” Acestea, în consideraţiile lui 
Amăriuţei devin „forme diferite de ermetizare 
prin limbaj a supremei stări poetice, fruct diurn 
al dorului la Hyperion, rod sterp al urâtului în 
Domnişora Hus”, (Ibid. 132 ş.u.), primul 
aflându-se în starea de dor, cealaltă în starea de 
urât, ambii condamnaţi la exil de lume. Pentru 
Hyperion, se înţelege, setea ce-l soarbe e setea de 
Fiinţă şi zborul lui e gând purtat de dor, în vreme 
ce la Domnişoara Hus ceea ce domină e starea de 
urât, adică o plenitudine opresivă a lumii, ceasul 
rău ce a acoperit lumea (cheag alb şi chip de 
coabe). Zborul (în care eseistul vede o „asceză de 
lume”) fiecăruia este esenţial diferit: pentru  
Luceafăr este „întoarcere spre Fiinţa absolută, 
cădere în Ziua fără început”. Pentru  Domnişoara 
Hus zborul este de liliac, de şoarece sur, „cădere 
în Noapte, cădere spre Nefiinţă”. Hyperion 
ajunge la Părintele celor ce sunt în timp, 
Domnişoara Hus îl întâlneşte pe „amăgitorul 
celor ce se cern prin sita nopţii,” Ţiganul Aurar 
(„expresie populară pentru Nefiinţa, aşa cum 
Ţiganul este lucrarea Ne-Fârtatului din Povestea 
lumii de demult), într-un („loc transcendent” pe 
care poetul îl ilustrează în versurile: „Hai în zbor 
de şoarec sur,/ La alt ciur /Des şi rar; Clătinat la 
râul nopţii/ De Ţiganul aurar,/ Ciuruitul prapur 
sur/ Ce-n azur străvechi întinge/ Îngălatul de 

Azur:/Rupta lumilor meninge.”
Apropierea celor două poeme, Luceafărul şi 

Domnişoara Hus, pune faţă în faţă starea de dor 
la Eminescu şi starea de urât la Ion Barbu, 
ilustrând astfel modul în care frumosul românesc, 
destăinuit printr-o aceeaşi temă (dragostea), apare 
diferit, după cum limbajul ermetizează respectiva 
„stare stăruitoare”. El consideră că „numai 
înţelegerea rolului pe care îl joacă dorul şi urâtul 
poate da socoteală, cu folos, de geneza frumosului 
românesc.”

Dorul, ca şi urâtul, constituie, în înţelegerea 
eseistului,  „starea afectivă pur românească, 
revelatoare de Stare metafizică./.../Dorul 
este...dorinţă şi drum, nostalgie şi asceză spre 
Absolut./.../ Sentiment al distanţei şi înstrăinării” 
şi, ca atare, el revelă „valoarea absolută a 
obiectului dorit în starea de absenţă”. Opusul, 
exilul, prin starea de urât, „provine din prezenţa 
apăsătoare a lumii ca silnicie istorică”. 

În decursul uneia şi aceleiaşi poezii, 
Scrisoarea I, Eminescu (subliniază Amăriuţei) ar 
fi exemplificat „frumosul Fiinţei, prin starea de 
dor, şi frumosul Nefiinţei, prin starea de urât”. 
Acolo, „absenţa de lume (haos originar) nu 
înseamnă Nefiinţă, deoarece există un punct (un 
atom primitiv/.../) ce devine Tatăl. Or, prin actul 
lui – dorinţă pură de lume – începe existenţa: De 
atunci negura eternă se desface în fâşii,/ De atunci 
răsare lumea, lună soare şi stihii...De atunci şi 
până astăzi colonii de lumi pierdute/ Vin din sure 
căi de chaos pe cărări necunoscute/Şi în roiuri 
luminoase isvorând din infinit,/ Sunt atrase în 
viaţă de un dor nemărginit.” (Ibid. 140)

Pentru a ilustra opusul, «starea de urât», 
Amăriuţei citează din cuprinsul aceluiaşi poem 
sintagmele ce sugerează moartea, dezagregarea 
„ca viaţă şi ca noimă” a universului, când 
„...planeţii toţi îngheaţă şi s-asvârl rebeli în spaţ/ 
Ei, din frânele luminii şi ai soarelui scăpaţi”. Aici, 
în starea de urât eminesciană, se „descoperă 
ontologia inversă a Nefiinţei” şi imaginile pline de 
forţă ale poemului sunt elocvente: „...Timpul mort 
şi-ntinde trupul şi devine veşnicie,/ Căci nimic nu 
se întâmplă în întinderea pustie,/ Şi în noaptea 
nefiinţei totul cade, totul tace,/ Căci în sine 
împăcată reîncep- eterna pace.”

Un aspect asupra căruia Constantin Amăriuţei 
revine – de mai multe ori în tentativa sa exegetică 
– este acela al influenţei/ non-influenţei culturii
occidentale şi nu numai: „S-a spus, de altfel, că 
refuzul lumii la Eminescu este de factură 
schopenhaueriană; iar Nefiinţa dorită este propria 
Nefiinţă budistă. În pofida influenţelor străine, 
trăirea exilului prin actul somnului este la 
Eminescu un mod aparte de existenţă. Totdeauna 
limbajul poetic hermetizează o experienţă de exil 
fundată, nu pe doctrina învăţată la curţi apusene 
sau răsăritene, ci pe starea de urât specific 
românească. Nu plictisul sau spleenul 
baudelairian îl cuprind pe poetul Ţării «de la 
Nistru pân-la Tisa», ci urâtul aprig al lumii în ceea 
ce are ea mai adânc, mai biologic. Somnul «vameş 
al morţii» este acel ce permite fuga dincolo de 
lume, în adâncul ei arhaic. Somnul duce la starea 
în care, de la origine, pietrele dorm cuprinse de vis 
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şi extaz. ”. (v. capitolul Nefiinţa lirică, 141 ş.u.)
Referitor la semnificaţiile şi sensurile 

„somnului eminescian”, Amăriuţei distinge în ele 
un „instrument existenţial” călăuzitor către (în) 
„împărăţia gândirii neînfiinţate”, considerând 
totodată că „actul de exil în starea de urât a 
somnului este, prin excelenţă act de asceză, în 
sensul filosofic de reducere a lumii la o anumită 
faţă esenţială a ei” şi pune un accent aparte asupra 
„procesului eminescian al Nefiinţei”, care (prin 
somn sau moarte) „duce de la urâtul lumii la starea 
de extaz a lumii arhaice, lumea în absenţă de viaţă: 
«Tu stingere! Tu, chaos- tu lipsă de viaţă!/ Tu, care 
c-o suflare stingi jocul cel feeric.»”

Şi iată o subliniere esenţială, asupra căreia se 
revine cu insistenţă: niciun poet „...în afară de 
Eminescu, nu s-a încumetat să fundeze lumea 
poetică pe extazul Nefiinţei”. Dar, se mai 
accentuează şi faptul că „Nefiinţa eminesciană nu-i 
Neantul dogmatic” ci „un Neant al cunoaşterii, nu 
al existenţei. El poate fi chaosul originar nevizitat 
de Spirit, materia neinformată de Gând, starea 
absolută ne-relevată în extazul dorului sau urâtului 
românesc.” Dincolo de toate, definitorie, se 
impune concluzia: „Eminescu/.../ rămâne mai ales 
creatorul stărilor de dor, al Absolutului ca Fiinţă.” 

Dacă – preluând una dintre seducătoarele 
gândiri ale lui Mikel Dufrenne – am fi înclinaţi să 
vorbim despre acel «Ceva» ce se pretează a fi 
nelimitat într-o lume a poeziei (Dufrenne 1971. 
108) evident, vom spune că acesta devine 
identificabil în literatura română abia începând cu 
Eminescu. Opera lui se vădeşte în deschiderile 
vaste către mari orizonturi – inclusiv cele din sfera 
cunoaşterii – configurându-se din acea energie 
atât de singulară prin care  poezia a devenit 
capabilă să se cuprindă, să se gândească şi să se 
reflecte în sine pe sine. În călătoria sa, fascinantă, 
de la poezie la metafizică,  Constantin Amăriuţei 
operează o situare a Poeticului într-un statut 
ontologic originar, capabil să-şi analizeze 
configuraţiile, să-şi (re)pună în discuţie condiţia şi 
determinaţiile propriului mod de fiinţare. Prin 
urmare, numai începând cu Eminescu a devenit 
posibilă apariţia acelui joc secund al energiilor 
spirituale ce se cuprinde în evanescenta sintagmă 
de conştiinţă poetică. Aceasta şi pentru că autorul 
eseului concluzionează într-un mod care îi este 
propriu: „Recea nemişcare analizată de critica 
literară, reprezintă la Eminescu conştiinţa unei 
stări în care viaţa şi moartea, fiinţa şi nefiinţa, 
dorul şi urâtul, Ziua şi Noaptea lirică, sunt unul şi 
acelaşi lucru./.../ Descrierea Stării d'întîi solicită 
din partea gîndului ecstatic efortul nemaiîntâlnit 
în literatura mondială de-a trece dincolo de 
hotarele limbajului poetic. Versurile devin Discurs 
metafizic, fără să cadă în retorism, sau în 

didacticism filosofic. Luceafărul reuşeşte să dea în 
mod lapidar (cuvintele sunt „pietre”) adâncul 
unei stări fără timp şi loc. Versurile cu care se 
încheie Discursul Stării d'întîi a Luceafărului 
naţional sunt tocmai afirmarea acestei  „stări” 
absolute (în-locuitoare de lumea relativă): Ci eu în 
Starea mea mă simt/ Nemuritor şi rece” 
(Amăriuţei 2000./ Eminescu /66-67)

În Cuvântul înainte la volumul ce aduna la un 
loc textele pe care, de-a lungul vremii, le scrisese 
despre Mihai Eminescu, Constantin Noica lansa 
(din amețioare adâncimi de gând) tulburătoarea 
afirmație: „...cu un singur volum de versuri – e 
drept răscolitoare la culme – și cu unul sau două 
volume de proză neîmplinită, cititorul român 
crede a ști ce este fenomenul Eminescu și ce ne 
este el.”. (Noica 2014. 7)

În actualitatea noastră fals culturală, pretins 
post-modernă, pretins... nu se mai știe cum, ecoul 
dubitativ al aserțiunii lui Noica ne urmărește și e 
cazul să întrebăm din nou, la rândul nostru dacă 
astăzi, noi, românii, mai suntem în stare să 
înțelegem ce ne-a fost, ce ne mai este și, cu atât 
mai mult, ce ne va mai fi El?
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Trilogia baladescă a mitosemnului autohton-

răsăritean din Comedia Valahă (Brăila, 2018) a 

fost în bună măsură anticipată de piesele lirice din 

volumele anterioare, publicate sub semnătura lui 

Nicolae Grigore Mărășanu: în Insula (1973) există 

deja pitorescul Brăilei și farmecul peisajului 

dunărean asezonat  cu 

savuroase expresii de argou 

regăsibile și în Distanța 

dintre mine și un iepure 

(1983) sau, ulterior, în Îngeri 

și banjouri (1996). De astă 

dată trilogia epico-lirică 

alcătuită din Iubiri și 

martiraje, Baladele din Țara 

Crucii și Eudaimonia, 

memoria pierdută se 

constituie de-a lungul lecturii 

în mozaicul unui spațiu pe 

care autorul îl numește 

„deltaic,” aflat în 

transformare continuă prin 

coabitarea mai ales 

mentalitară  datorată 

stratificărilor istorice  în acest 

areal sud-estic unde Fluviul 

sărută Marea iar fosta raia – Brăila - cu urmele 

sale moștenite de la „Troia, Bizanția ori Fanaria” se 

răsfață și astăzi sub soarele Sudului autohton 

precum un evantai modernizat datorită și 

planimetriei de origine franceză. Condeiul calofil al 

poetului cu antecesori ardeleni transhumanți 

„dezleagă mintea la gură / și deșartă gându-n 

slovă” (Scrisoarea brăilenilor către Ștefan Vodă) 

re-scriind cu totul altfel un spațiu clasicizat 

odinioară de Mateiu Caragiale, Ion Barbu, Panait 

Istrati până la Emanoil Bucuța sau Ştefan 

Bănulescu.  Așadar, în acest „Levant/scris 

savant/cu condei galant”  Brăila rămâne totuși, ne 

spune cronicarul sui-generis, „os de zee/ din stirpe 

hiperboree” (Săgeata) într-o grafie particulară fie 

că evocă, pe coardă până la urmă tragică, destinul 

personajelor feminine, unele ieșite din legendă 

precum Chira Chiralina, Călțuna sau Elvira în 

primul volum fie în cel de al doilea - Baladele 

din Țara Crucii -   unde  ”martirajele” de astă 

dată reale sunt colective și contemporane, 

rememorând ”teroarea istoriei” (Mircea Eliade) 

postbelică din Balta Brăilei. Autorul reia totuși, 

Mircea Muthu

„Troia, Bizanția ori Fanaria”  

prelungind evocările și mai ales atmosfera 

puternic orientalizată din Iubiri și martiraje,  

câteva poeme extrase din Îngeri și banjouri. Nu 

lipsesc de pildă în grupajul La căruța brăileană 

versurile bahice și nici evocarea vieții lui Terente, 

ultimul haiduc din Balta Brăilei, „pattern din care 

derivă o sumedenie de 

variațiuni,” cum citim în 

comentariul pertinent din 

studiul introductiv semnat de 

Viorel Coman. Dar există și 

aici, cum iarăși s-a observat, 

„podoabe lexicale, până la 

saturație hermetico-stilistică 

în expozeuri de scriere 

ideogramatic-suprarealistă, 

foarte plastice sau în 

invocații magice 

barochizante” (Ştefănia 

Mincu) și care răzbună 

întrucâtva atât  tragismul 

erosului din Iubiri și 

martiraje cât și destinul 

istoric scris cu sânge în 

”obsedantul deceniu” al 

anilor 60 – 70 din veacul al 

XX-lea. Antologice rămân, întrunite într-un 

grupaj intitulat, Invocațiile unui copil de pescar 

către tatăl său, urmașul păstorului transhumant 

de altădată : „Iți voi trimite, tată/năvoadele în cer 

//Să nu îți fie truda/în cosmic somn schimbată. // 

Să pescuiești în marea/în care sfinții pier, 

//Crapul cu stea în frunte/când vine să se bată.”  

Sobrietatea stilistică și întoarcerea anamnetică la 

copilărie limpezește aici confesiunea în vreme ce, 

astăzi ca și ieri, ”Din streșini curge timpul/în 

puţini și în oale” în fascinantul și eternul orizont 

”deltaic.” Tatăl se transformă și el în mitosemnul 

ce, pe de o parte, indică iar pe de alta încifrează în 

temeiul unei ”mistici impare”. Aceasta fiindcă 

Mitosemnul are, în general, o structură hibridă, 

experimentată în Chira Chiralina (”Și din val 

ţişneşte,/ spectral, omul-pește”), aproximată fiind 

de Călțuna, „hetaira valahă” – „o fi semn/ori 

mitosemn” (Epilog), pentru ca „destinala 

Corcodușa”, clasicizată de lirica interbelică, „să 

intre / într-un timp cu mitosemne” ademenindu-l 

pe Duce „printre tainice meandre,/spre o mistică 

impară.// Și alunecă-n surdină /în divan cu osii 
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unse,/către o pierzare lină, /în lumi alte, 

/nepătrunse” (Corcodușa). Poetul a simțit nevoia 

să explice dar și să folosească în cel de-al treilea 

volum, Eudaimonia, memoria pierdută (sau 

Fericire a sufletului), așa-numitul metalimbaj al 

semnelor, logosemnelor și mitosemnelor înțelese 

drept „forme ale unor logosuri primare” ce 

experimentează și orientează în aceeași măsură 

întoarcerea prin istoria cu precădere medievală 

spre puritatea primară a liricii și asta fiindcă, ni se 

spune într-un vers, „timpul în cuvânt lucrează” 

mai ales pentru Tiriplic, un alter-ego al poetului 

de factură barbiană care, Într-o acoladă de gând, 

poetul mărturisește crezul   poetic : „Am un vechi 

nărav/rizând/rostesc tare/ce-am în gând // Că din 

veac mi-i crezul / să scot din vocală/miezul; 

/Muzici/ritmuri,/voci,cristale”. În consecință, ni se 

spune, „dau magiei rotocoale/când se-ngînă 

îndeele”. În cele trei volume construite pe 

eșafodajul istoriei medievale și contemporane 

acest „metalimbaj al semnelor” alcătuiește de fapt 

urzeala Ibrailului, raiaua balcanică de alădată cu 

„tropare de Bizanț/de nunți impare” și „euritmii 

tătare,/incantații din cabale,/estompate,/long-

nazale/bat dinspre Orientale!” (În răscrucea 

vorbitoare). Astfel, balada metamorfozată ne 

oferă cu generozitate un puzzle în care 

recunoaștem, amestecate, legenda istorică, 

descântecul, cântecul de mahala, argoul sau 

blestemul. Ea rămâne, predominant, „o stampă 

veche/ dintr-o raia crepusculară”, încărcată fiind 

și de mulțimea ideogramelor vorbitoare ori a 

mitosemnelor ( = „stare intermediară de devenire” 

între mit și semn) și considerate, excedentar după 

opinia mea, drept „forme de manifestare ale viului 

la vibrația cosmică.” Culese ”„in ginți de 

graiuri,/din povești de prin seraiuri,/în 

gherghefuri de alaiuri” trilogia tragică dar și 

pitorească a Ibrailului este „țesută” cu „suveica” 

lingvistică a poetului destinat se pare să lege 

„lacrima cu visul”, mai exact, „malurile să-i 

înnod,/să leg lacrima cu visul / și furtuna cu 

aleanul // să sugrum în mine plânsul / ce-mi 

turnară-n suflet neamul.” Comedia Valahă în  

orientarea sa comparabilă cu o Commedia de 

factură dantescă  însă acompaniată și chiar 

concurată de „logologia” de excepție a „scribului” 

contemporan îl plasează pe Nicolae Grigore 

Mărășanu în panoplia balcanicilor nord dunăreni 

de astăzi
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Alături de epopee, psalmul e una dintre cele 
mai vechi specii din literatura lumii, dar, dacă 
epopeea a dispărut în zorii modernităţii, la noi, 
cu Țiganiada lui Ion Budai-Deleanu, psalmul 
şi-a găsit locul între formele lirice ale 
(post)modernităţii, mai ales, de când poezia e 
considerată (şi) o rugăciune profană, cum îi 
spune Abatele Brémond; la noi, seria autorilor 
contemporani de psalmi e deschisă de Tudor 
Arghezi, asumând şi depăşind „modelul” de mii 
de ani, de la Regele David, conform căruia 
psalmul a rămas o formă de manifestare a 
liricii religioase, „cu caracter de rugăciune şi de 
odă”, cum ne învaţă Dicţionarul; cei o sută 
cincizeci şi unu de psalmi ai lui David, una 
dintre cărţile Vechiului Testament, au 
constituit canonul multor autori de literatură 
religioasă din Evul Mediu (în 
câmpul literar românesc, 
Mitropolitul Dosoftei, prin 
Psaltirea pre versuri tocmită, 
fiind reperul valoric esenţial), 
pe care Arghezi îl transferă în 
modernitate şi îl lasă 
„moştenire” poeţilor de azi; 
între aceştia, Constantin 
Gherghinoiu cu Psalmii 
(Editura TipoMoldova, 2021) 
care, iată, adaugă cincizeci de 
psalmi numărului canonic al 
lui David; numărătoarea lui 
Constantin Gherghinoiu se 
opreşte la 150, apoi, continuă 
de la l...cu „bis”: e un alt fel de 
a continua, uneori, de a rescrie 
opere consacrate, cum s-a 
întâmplat cu Sonetele lui 
Shakespeare, în lectura şi 
viziunea lui Vasile Voiculescu şi Emilian 
Marcu.

Autor al unor volume de versuri precum 
Toamna patimilor după Matei, Mitologii negre, 
Sinele şi deșertul, Vina, Învierea martirilor din 
Deșertul Ghergh (iar despre poezie au scris, 
printre alţii, Fănuş Neagu, în registrul său 
metaforic inconfundabil - „Cuvintele din poezia lui 
Constantin Gherghinoiu trec prin ungeri de mir şi 
clătinări de mătănii, când fastuos îndurerate, când 
negre ca inima păcatului” - ori Vasile Spiridon - 
„Poezia aceasta este una de concepţie, autorul ei 
încercând să instituie un sens lumii, fără să 
neglijeze notaţia, care «descrie» fidel, între limitele 
unui real, trecut prin filtrele experienţei”), al unor 
cărţi de teatru şi romane, în diverse chei stilistice, 
Constantin Gherghinoiu tipăreşte acum Psalmii 

Praful, vinul și pâinea de pe Calea Damascului

Ioan Holban

care este cartea-pivot a scrisului său; deşi 
anunţate prin unele dintre temele şi motivele 
poeziei anterioare, rugăciunile profane din 
Psalmii, fără a fi o literatură de amvon, sunt, 
probabil, efectul unei reconversii spirituale de 
felul acelora ale lui Ioan Alexandru, Daniel Turcea 
ori Paul Aretzu. Astfel, toată poezia lui Ioan 
Alexandru stă sub semnul revelaţiei şi al 
convertirii; iată calea Damascului unui poet, azi, 
pe nedrept, uitat: „Se pare că mi-am regăsit 
credinţa pierdută în Dumnezeu, cu adevărat și 
până la moarte. E cea mai puternică lumină ce-a 
stârnit în sufletul meu vreodată: am devenit un 
altul şi mă voi strădui să rămân în Crist cu toate 
puterile. E singura salvare şi mediumul cel mai 
favorabil cunoaşterii adevărate: iubirea pentru 
altul, învingerea eului şi acceptarea luminii divine 

să lucreze prin tine. Timpul meu 
s-a umplut de sensuri şi 
profunzime. Agonia a încetat. 
Sunt în miezul lucrurilor slăvind 
dumnezeirea. Cred cu toată inima 
şi tot cugetul meu. Nu mai am 
nevoie de nimic lumesc pentru a 
mă simţi pe culmea omului. 
Păstrează taina ce ţi-o dăruiesc în 
numele Domnului Iisus - idealul 
sufletului meu”. Această scrisoare 
către Ion Cocora, datată 
„17.IV.1968” şi făcută publică 
într-o antologie „sentimentală” 
intitulată Amintirea poetului, pe 
care prietenul, poet el însuşi, i-o 
consacră autorului Imnelor la 
câţiva ani de la trecerea la cele 
veşnice, deschide o perspectivă 
nouă asupra liricii lui Ioan 
Alexandru. Dar poate cel mai 

spectaculos caz de reconversiune a lirismului, 
urmare a reconvertirii spirituale pe care şi-o 
asumă poetul, îl reprezintă, în toată literatura 
noastră contemporană, Daniel Turcea: ”Turcea - 
scrie Raluca Dună - reprezintă un fenomen unic în 
literatura română prin transformarea radicală a 
profilului său liric şi uman. Saltul de la poezia 
onirică baroc-geometrizantă la poezia intens 
spiritualizată, ortodoxă fără ostentaţie, din ultimii 
ani (Epifania şi Poeme de dragoste) dezvăluie nu 
doar o experienţă inedită în literatura noastră, dar 
şi o experienţă umană, o aventură interioară 
incandescentă, impresionantă prin autenticitatea 
ei. Versurile pot fi citite ca un document al unei 
convertiri şi iluminări spectaculoase, singular în 
spaţiul cultural românesc prin lipsa oricărei afilieri 
ideologice şi prin valoarea intrinsec estetică”. În 
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adevăr, nici măcar ”cazul” Ioan Alexandru, invocat 
cel mai adesea, nu e comparabil cu acela al 
poetului trecut în lumea celor drepţi la nici treizeci 
şi cinci de ani.

Constantin Gherghinoiu nu-și însoţeşte 
Psalmii cu o 
mărturie 
precum aceea a 
lui Ioan 
Alexandru şi 
nici nu face o 
mişcare abruptă 
de la, să zicem, 
Toamna 
patimilor după 
Matei și Sinele 
și deșertul la 
Psalmi, de felul 
aceleia a lui 
Daniel Turcea 
care a trecut, în 
numai câţiva 
ani, de la 
Entropia 
oniristă la Epifania sentimentului religios; poeme 
în proză, Psalmii sunt textele unei comuniuni în 
gând cu Dumnezeu, ale interogării lumii şi sinelui 
şi ale unei călătorii în care, căutându-şi substanţa 
astrală, explorează fiinţa interioară şi deşertul din 
preajmă, iar poezia e dictată de un ”glas străin” de 
acest deşert, venind dinspre grajdul naşterii Sale, 
în răsuflarea caldă a vitelor: ”Nu eu scriu aceşti 
psalmi, eu sunt doar tălmaciul, glas străin îmi 
dictează fiecare cuvânt, fiecare pauză, fiecare 
răsuflare cuvintelor, eu transcriu totul exact, fără 
implicare, fără suflet chiar,/ Intru în grajdul 
fiecărui cuvânt şi dau peste răsuflarea caldă a 
vitelor,/ Mă opresc,/ Caut cu privirea vitele, nu le 
găsesc printre cuvintele care-mi vin de nicăieri şi 
eu le traduc pe limba noastră, limbă de oameni, 
limbă moartă,/ Și cuvintele spun povestea cea 
veche/ Și spun chiar şi răsuflarea vitelor deasupra 
ta şi spun despre ieslea-n care te-ai ivit printre 
noi/ Ca să ne arăţi cine suntem/ Și că trebuie să ne 
ridicăm din starea noastră de vite şi să ne 
îndumnezeim, să trecem dincolo de firea noastră 
prostească,/ Aceea de ființele cărora li se pare că 
trăiesc, dar care se târăsc numai și abia dacă ajung 
la starea de pământ viu,/ Când ajung,/ Nu eu scriu 
aceste cuvinte,/ Nu eu,/ Eu doar le traduc din 
limba ta într-o limbă mai cunoscută bieţilor de noi, 
a acestor sărmani care suntem” (Psalmul II).

Despre relaţia cu Dumnezeu, despre ţinta 
călătoriei şi a explorării distanţei pentru a o anula, 
în fond, vorbeşte Constantin Gherghinoiu în chiar 
primul psalm al cărţii, text ”programatic” în 
orizontul orientării poemului în proză şi al 
mesajului fără echivoc pe care îl transmite; iar 
Constantin Gheorghinoiu începe cu Geneza, între 
clisă şi crestele de aer, duhoarea, „putrejunea” şi 
albul pur al florii de măr, cu trezirea din timpul 
negândirii: „Duhoare şi putrejune îţi sunt, 
Doamne, şi mireasmă de hoit şi de moarte, şi de 
bună zidire îţi sunt, şi suav, pe creste de aer, către 
tine sub formă de floare de măr mă caţăr că într-o  
împotrivire ca să te împodobesc într-ale mele şi de 

pământ nimicuri şi-n fosta mea viaţă să te îmbrac, 
să te înzorzonez cu ea şi să te fac între zei cel mai 
de seamă şi cel mai bogat;/ Duhoare îţi sunt, 
Doamne şi parfum am să-ţi fiu şi cu mare poezie te 
voi cere la cer ca să te fac peste poporul meu de 
umbre stâlp de rugăciune;/ În ochiul meu de clisă 

astăzi stai şi 
mâine de acolo 
va zbura lujer de 
floare ca să te 
împodobească şi 
să te facă 
asemenea zeilor 
mari din 
vechime;/ Că 
dumnezeul meu 
eşti şi doar în 
tine cred și doar 
pe tine te crede 
trecătoarea mea 
carne de clisă cu 
care-n 
răstimpuri şi 
timpuri 

negândesc./ Și Te gândesc”. (Psalmul 1). Între cer 
și subcer se petrec toate: zborul migratoarelor spre 
departele de dincolo de zare, chemarea lui Adam 
către Domnul, întrebările chinuitoare ale lui Cain, 
alungat în pustie, atât de asemănătoare, însă, 
acelora ale omului de azi a cărui inimă - ne spune 
psalmistul - se mişcă la fel de iute precum broasca 
ţestoasă, cu povestea mereu repetată de două mii 
de ani a ridicării fiinţei din praf, figurând lupta cu 
sine și cu ispita, cu îndemnul stăruitor de a-L 
alunga pe Domnul: psalmii dobândesc atunci o 
structură dramatică, a unui flux de conştiinţă 
segmentat, frânt între semnul întrebării şi 
punctele suspendării gândului: „Nu am decât un 
suflet şi mi se cer două ca să fiu la tine în cer; să fiu 
liber; de unde să scot minuni? La cine să mă duc şi 
la cine să mă rog să mi se dea suflet, altul?/ Mi se 
cer două trupuri să dau spre nemurire unul; nu 
am. De unde să scot două trupuri din mine, când 
niciunul nu am? Cum să fac şi încotro să mă duc şi 
la cine să mă rog, Doamne, pentru încă un trup? 
Mi se cere să te uit, să te batjocoresc, să nu mai 
ştiu de tine. Unde să mă duc? La cine? Nu mai 
vreau să aud.../Mi se cere.../ Mă roagă să te 
arunc... Pot să fac?/ Cum să fac, te întreb... Și tu 
taci... Nu ştiu încotro să scap de ispită… Te-aş 
vinde, nu mă lasă inima... Pe ea cum s-o arunc? Și 
unde? ” (Psalmul 16). Nimic nu pare a se fi 
schimbat, esenţial, de la povestea primului om, 
alungat din Grădina de Verde la aceea a bietului 
contemporan sub vremi. Lumea de azi, deşertul lui 
Cain, într-o viaţă care se întinde dincolo de 
naştere şi dincoace de moarte? Iată: pierderea ori, 
mai degrabă, schimbul liber de identităţi 
(„Lumea-i fericită, fiindcă vezi bine, femeia s-a 
eliberat, nu mai face copii, nu mai face gospodărie, 
astea toate sunt spre dezonoare, ca şi genul, tot 
spre dezonoare şi genul feminin, acum putem fi, 
vezi bine, bărbat sau femeie după chef, după 
nazurile omului, după anotimp.../ Vai de capul 
nostru, putem fi orice,/ Și nimeni pe cuprins care 
să zică un singur cuvânt împotrivă,/ Nu mai avem 
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nevoie de femei ca să umplem pământul cu rasa 
noastră, umplem pământul făcând noi înşine, 
bărbaţii, făcând copii, că, vezi bine, femeia s-a 
eliberat, este de capul ei în univers, face tot ce-o 
taie capul cu trupul său,/ Îl măsluieşte, îl mutilează 
după capul ei, îl tatuează, îl scrijeleşte,/ Se 
înmulţeşte, Doamne, femeie cu femeie că doar 
sămânţa se găseşte la cheremul oricui, în clinici, în 
balamuc, în praful drumului, oriunde cauţi dai 
peste sămânţă cu care să ne înmulţim bezmetic şi 
fără de noimă,/ Femeia noastră, mama noastră, 
sora noastră, prietenele noastre nu mai sunt femei, 
au devenit divertisment” – Psalmul 24), 
dărâmarea bisericilor („Începând de astăzi, vom 
deschide cluburi de noapte, cluburi de striptease şi 
case de pierzanie în catedralele construite din 
sudoarea noastră, a poporului muncitor. Că nimeni 
nu mai vrea să ştie de construcţiile lui 
megalomanice, oamenii au nevoie să se destindă, 
să se distreze, nu să se roage... Am dispus scoaterea 
la licitaţie a acestor clădiri de tortură psihică, 
bisericile, începând cu ziua de mâine” – Psalmul 
43), surparea sufletului care, iată, „este o invenţie 
burgheză”, iar lumea nouă nu mai are nevoie de 
suflet, înlocuindu-l cu o bancnotă, cum se spune în 
Psalmul 59, asumând mondializarea ca pe o „nouă 
răstignire pe cruce”, în războiul dintre om şi om şi 
cu minciuna aflată „la mare preţ”, ascultând 
discursul noilor moralişti care ne spun că „nu e 
bine să ne dorim să fim asemenea unuia care nu a 
fost vreodată văzut în lume”, neatins de o privire 
omenească etc.

Ce (mai) rămâne psalmistului? Să caute, cum 
spune în Psalmul 55, viaţa de demult, de dinainte 
de naştere, năruită în păcat şi vinovăţie, în 
viermuiala din Sodoma şi Gomora, trăind, la 
limită, veşnica dramă de a nu-L putea vedea pe 
Dumnezeu „cu simţurile noastre mârşave, dar ale 
noastre, cu gândurile noastre mizere, dar singurele 
pe care le avem la îndemână, cu inima noastră 
tremurătoare şi mereu gata de plâns, dar a noastă 
şi singura” (Psalmul 7), batjocorind totul, 
strigându-şi deznădejdea în faţa unei lumi 
demantelate, într-un scenariu apocaliptic, 
pregătind, poate o nouă Geneză: formula 
dominantă a psalmilor cărţii este aceea 
expresionistă: „Izvorul vieţii a secat; stai pe un mal 
şi cu deznădejde te uiţi la ruină omului şi nu-ţi vine 
a crede;/ Nu te poţi consola cu ideea că doar atât a 
fost viaţa; că omul nu mai este interesat de viaţă, ci 
de moarte numai;/ Stau pe celălalt mal şi 
contemplu uscăciunea ce viaţa lasă în urmă;/ Mă 
gândesc: Și toate astea doar în două mii de ani? 
Doar două milenii să fi fost de ajuns ca viaţa să 
devină ce este, ruină şi dorinţă de moarte?/ Cum 
să fie posibil?/ Stau pe alt mal, în altă lume, în altă 
viaţă, în alt cuvânt, în alt eu;/ Un haos de nedescris 
peste tot unde caut urmă de tine, urmă de viaţă, 
urmă din noi;/ Nimic;/ Totul dărâmat, prăbuşit, 
palancă la pământ;/ Nici atomii cei mai simpli ai 
vieţii nu pot spune de ce;/ Cade o pasăre uscată în 
albia seacă;/ Altădată, apa ar fi curăţat totul, ar fi 
transformat totul;/ Acum pasărea zace căzută şi se 
împuţeşte pe pământul uscat;/ Îmi iau picioarele la 
spinare; tu - la fel; nu se mai poate respira 
împuţiciunea vieţii; aerul trepidează, devine de 

nerespirat;/ Haosul se face mare, tot mai mare;/ 
Dar, mă gândesc, dacă totul este astfel rânduit ca 
tu să pornești Nouă Creaţie? Că doar și atunci, la 
începutul Creaţiei Dintii, tot Haos era, tot stele 
lipsă, tot păsări lipsă, tot lipsă omul...” (Psalmul 
25). Deşertul, seceta, arşiţa „perfectă” re-prezintă 
modul de a trăi şi lăuntrul psalmistului, iar scena 
răstignirii pe cruce, mereu repetată, obsesiv, 
fixează condiţia omului de aici şi acum, care 
continuă să-L condamne, îl alege pe Barabas şi 
însoţeşte în batjocură procesiunea spre Golgota, 
umezeşte buzele Lui arse cu oţet, îl străpunge cu 
lancea: „Lasă-mă în trecutul meu, acolo mă simt 
că într-un viitor deluros pe care-şi înalţă nebunii 
zmeiele; ei vor să te pescuiască,/ Doar pentru a te 
umili vor să te pescuiască, fiindcă ai fi spus cândva 
că eşti pescar de oameni,/ Să nu tremuri de frică, 
sunt doar nebuni simpli, nebuni de Început,/ Și eu 
printre ei,/ Să nu ne dai apă la moară,/ Vom 
spune, dacă răspunzi nebuniei noastre, că eşti un 
Dumnezeu Războinic, sărmanul de tine, tu care ai 
cărat sfânta cruce fără că crâcneşti, fără să spui 
cuvânt rău,/ Și să te revolţi,/ Legea, spuneai, 
trebuie să se facă,/ Ce este scris, să devină adevăr, 
spuneai./ Ce este moarte, să-şi facă treaba, 
spuneai./ Nu te-a interesat că vei muri, că 
sinedriul va sărbători moartea ta, moartea 
noastră, de fapt,/ Cu ochii la cer, spuneai obsesiv: 
Să se-mplinească Legea!/ Eram acolo, am strigat 
şi eu să te ridice mai repede pe cruce, ca să-ţi 
închidă gura, să taci, să nu te mai auzim,/ Mi se 
părea că, dacă gura ta va rosti tăcerea, ne vom 
linişti,/ Noi, Omenirea, ne vom linişti./ Nu. Și 
astăzi tot mai aşteptăm să taci./ Și tu ne tot 
vorbeşti, cu tăcere mare ne vorbeşti./ Și tot 
cosmosul devine Cuvânt, că este vorbirea ta de 
atunci,/ Și eu sunt aşchie, doar aşchia acelui 
Cuvânt.../ Și de jur împrejur biciuitorii, 
flagelatorii, omorâtorii” (Psalmul 63). Omul de 
azi, nebunul între nebuni este urmaşul direct al 
îngerului căzut căruia i s-a luat memoria locului 
de unde va fi fost alungat, trimis într-o „formă 
degradată de existenţă”, în care nu mai trăieşte 
decât amintirea Lui şi a Grădinii de Verde „de 
unde-am fost prăvălit la începerea timpului”, 
îngropat într-o mare trăncăneală „ca într-un 
mormânt”, nemaivăzând, nemaiauzind Cuvântul, 
întrebându-se obsedant „oare ce să mă fac?”, 
vânat de moarte şi pândit de diavol, cu sufletul 
pustiit, „trâmbă de praf şi bob de nisip”, modelat 
din nisipul roşu al deşertului. Alternativă? În acest 
psalm de o frumuseţe acroşantă: „Scot mâna pe 
fereastra bisericii unde mă rog, în genunchi, aşa 
m-a învăţat mama, să stau în genunchi în faţa ta,/ 
Primăvara era de faţă, venise acolo târâş-grăpiş, ca 
vai de ea venise primăvara,/ Mi-era milă de ea,/ 
De biata primăvară... Era şchioapă, plină de 
umbre, de noroaie, de nefericiri ale timpului,/ O 
pasăre albă vine şi-şi face cuib în palma mea, pune 
ouă în cuib şi începe să clocească, cum să-mi 
retrag mâna?/ Nu-mi retrag mâna, Doamne, n-aş 
putea să calc peste viaţă? Spune tu, poate că sunt 
nebun şi mi-am pierdut bunul simţ al vieţii şi al 
morţii.../ Toată primăvara am aşteptat să iasă 
puii,/ Și când au ieşit, am continuat să las palmele 
afară, pasărea albă avea de crescut puii abia ieşiţi 
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din găoace,/ Am aşteptat să vină toamna şi pasărea 
să plece, poate chiar şi eu să plec odată cu păsările, 
sunt atât de bătrân şi, desigur, o doamnă mă caută 
unde nici ea nu crede că mă poate găsi,/ În fructe, 
în păsări, în bobul de nisip.../ A trecut toamna şi 
pasărea albă nu a mai plecat,/ I s-au îmbolnăvit 
puii de iarnă,/ Am rămas cu palmele afară, să fie 
ele cuib pentru sărmana pasăre a sufletului meu, 
prea fericită,/ Mai are rost să mor?/ Te  întreb./ 
Nu ar fi mai bine să rămân pe veci cuib de pasăre 
albă?” (Psalmul 87).

Psalmii lui Constantin Gherghinoiu, mesajul 
lor se autentifică, adesea, printr-o intertextualitate 
pe care autorul o foloseşte discret, fără ostentaţie, 
prin ataşarea la corpul propriului text a unor 
citate, propoziţii, fraze ori simple sintagme, bine 
cunoscute din Evanghelii sau din Epistolele 
Sfântului Apostol Pavel și, mai de dinainte, din 
psalmii lui David şi din înţelepciunea lui Solomon 
(„Auzi-mă, Doamne şi mă miluieşte...”; „Iartă-i 
robului tău”; „că sămânţa putrejunii este întru 
mine...”; ”Tu cel ce faci pe îngerii tăi duhuri şi pe 
slugile tale pară de foc”; „Eli, eli, lama 
sabachtami... De ce m-ai părăsit, Dumnezeul 
meu...” etc.), din parafrazarea versurilor celebre 
ale unor contemporani („Doamne, ce mirare că 
sunt, ce stupoare că eşti!”), dar, mai ales, din 
atmosferă, imprecaţiile, tonul final, ultimativ, de 
sfârşit de lume, avertismentele Apocalipsei după 
Ioan Teologul: „Și am auzit tunetul acelui glas: Pui 

de năpârci! Și mi-a revenit memoria şi am ştiut 
din nou cine suntem şi ce căutăm,/ Și din nou s-a 
ridicat glas? Iată Mielul!/ Și a început mulţimea să 
urle, să se calce în picioare şi, printre picioarele lor 
care clănţăneau ca guri de foc, guri de mitralieră, 
am zărit răsăritul cum arde între văpăi de foc şi 
mi-a spus din nou glasul:/ Mult zgomot se aude în 
Europa ce va să se sfârşească într-un glas horcăit 
care va spune: Le Dieu est mort, Vive le Dieu, 
Vive notre Mort!/ Și tot glasul acela mi-a spus din 
nou: Văd oaste care ne aduce în mâini slavele şi 
lângă o gârlă măcelării de oameni și răpiri de 
cetăţi,/ Și fugă de ostași,/ Și risipiri de oameni,/ 
Și oameni cu puterile deja putrezite,/ Și vom auzi 
gâlceava și tulburări și amărăciune, numele 
nostru e Amărăciune și vom afla amestecări şi 
oşti căzute şi noroade care să se rădice în contra 
celor spuse mai demult,/ Și iarăşi m-am uitat 
înspre noi şi de îngrozire m-am auzit legat la 
stâlpul veşnic al Infamiei,/ Din vina pământească 
de a fi iubit” (Psalmul 45).

Psalmii, cuvintele lor sunt „bogăţia trăită, 
bogăţia vie”, spune Constantin Gherghinoiu în 
Psalmul 8; Adevărul e ţinta de neatins; Calea e 
drumul Damascului, (pe)trecut de un alt Saul din 
Tars pentru a deveni Apostolul Pavel; Viaţa e a lui 
Cain rătăcind prin deşertul lumii şi al fiinţei 
interioare care îşi caută substanţa stelară, 
încercând să iasă din cămaşa sa de pământ.

Psalmii constituie cartea-efigie a lui 
Constantin Gherghinoiu.
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În anii din urmă se întâmplă la Brăila un 
fenomen cultural ce va avea, în mod sigur, urmări 
spectaculoase. Brăila își caută cu o anumită patimă 
și chiar își găsește din plin rădăcini istorice și 
culturale. Cu alte cuvinte își conturează un soi de 
identitate culturală și istorică de care are absolută 
nevoie ca merinde pentru anii ce vin. Din păcate, 
pentru că nu își găsește prea bine identitatea 
economică - și ce bine ar fi fost ca aceasta să existe 
și să susțină legenda prosperității din sec. al 
XIX-lea și prima jumătate a sec. al XX-lea - Brăila 
își caută identitatea acolo unde ea este adesea 
întreagă, neexplorată: în trecut.

Și, slavă Domnului, are ce arăta!
Multe și temeinice cărți s-au publicat despre 

Brăila în ultimii ani, dar în egală 
măsură multe teme rămân în 
căutarea autorului... Fără îndoială 
există la Brăila mai mult ca în alte 
părți sau, ca să nu rănim vreun 
orgoliu, la fel de mult ca în alte 
părți ale României, o mitologie 
locală confirmată. Pretutindeni, 
mai ales în zona centrală, dai de o 
puzderie de semne enigmatice cu 
miez istoric, cultural sau social. 
Aceasta geografie mitologică este 
purtătoare și generatoare de 
nebănuite și nevalorificate energii 
literare, istorice sau turistice.

Profesorul Ioan Munteanu, 
unul din cei mai avizați 
cunoscători ai istoriei locale, a avut 
răbdarea să bată cu pasul toate 
aceste locuri pe lângă care o mie de 
inși trec zilnic, biciuiți pe 
dinăuntru de griji și nevoi, nepăsători la semnele 
timpului. Rodul acestei pasiuni pentru istoria 
Brăilei este cartea cu titlul arhaizant Stradele 
Brăilei, apărută la editura brăileană Ex Libris.
        Ioan Munteanu ne oferă un veritabil baedeker 
despre istoria „Brăilei care a fost”. O carte 
singulară așteptată și absolut necesară.

Trebuie spus un lucru foarte important. 
Orgoliul profesional al lui Ioan Munteanu este 
mult mai mare. Deja se disting contururile unui 
amplu proiect cultural. Numeroasele volume deja 
menționate, la care mai adăugăm și alte istorii și 
antologii literare vor spune în timp, însumat, 
istoria acestor locuri. 
         Este aici bine prinsă istoria unui „neam de 
oameni” cum i-a numit N. Iorga, făcând referire la 
cei care au întemeiat Brăila modernă, dar și a unui 
„neam de căruțași”, cum i-a numit un lider politic 
posomorât și îmbufnat că brăilenii l-au contrazis 

Piatra și memoria ei

Viorel Sandu

în urma cu vreo jumătate de veac. Ioan Munteanu 
știe să asculte povestea fiecărei pietre tăbăcite de 
istorie. Cu un acut sentiment al datoriei, readuce 
în memoria precară a contemporanilor săi mituri 
locale ignorate, povestește cu har istoria unor 
întâmplări senzaționale, corectează erori acolo 
unde prejudecata sau legenda ignora adevărul. Pe 
scurt, autorul avivează legende brăilene pe care 
mulți le-au știut, destui le-au uitat, câțiva le mai 
povestesc, puțini mai au, din păcate, nevoie de ele.
Se adună în cele 32 de capitole ale cărții 
numeroase amănunte, unele pitorești, altele hazlii, 
unele certe, verificabile, altele din registrul lui „se 
zice că”, se adună , deci, numeroase mărturii 
despre locuri uitate din Brăila veche, locuri 

aparent fără semnificație și care, 
în final, unite și armonizate dau 
forță și valoare cărții.

Până acum istoria locală era 
tratată în plan general cu un 
veritabil și sănătos cult al 
documentului istoric în conexiuni 
zonale sau naționale. Iată, Ioan 
Munteanu ne prezintă viabil un 
alt mod de a evoca istoria locală: 
focalizează energia frazelor pe 
vechi nume de străzi, pe o 
etimologie populară, pe o 
amintire, o întâmplare cu miez 
găsită în presa vremii, pe un zid 
părăsit, pe o casă, o hrubă, o 
firmă de magazin, o statuie, un 
han, o placă marmoreană 
comemorativă, o biserică etc.

„Cremenea” datelor 
istoricului se lovește de 

„amnarul” memorialistului, pagina astfel scrisă 
luminează alb, blând, ca un magneziu. În spatele 
fiecărei teme stă o erudiție grea, sobră, dar trasă 
blând spre poveste. Spre deosebire de celelalte 
cărți ale sale, aici Ioan Munteanu are stil de 
povestaș.

Prin câteva intarsii de oralitate, pagina 
alunecă în narațiune. Avem de-a face cu un 
peripatetician solitar ce își imaginează cititorul 
virtual, îl privește cu înțelegere, îi intuiește și-i 
iartă ignoranța, îl ia răbdător de mână, adesea 
didactic, și îl duce cu lungi popasuri voluptoase 
prin locurile magice ale orașului.

Mai întâi inventează unghiurile de atac ale 
temei. Pentru a scrie o carte despre istoria orașului 
său ar putea avea trei ipoteze binecunoscute: 
„șoarece de bibliotecă”, „pasionat cercetător” sau 
„reporter”.

Pentru că „vede” limitele fiecăreia, pentru că 
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fiecare din aceste ipostaze este o cale deja bătută, 
pentru că în fiecare vede un „déja vu”, alege a patra 
cale, pe care o găsește potrivită și productivă, de 
„flâneur” parizian. Se declară o fire romantică. De 
aici derivă plăcerea de a identifica o vârstă de aur a 
orașului. Ca pentru toate spiritele romantice 
autentice, prezentul e meschin, strâmt și 
neputincios. Contemporanii, mai ales cei cu mari 
responsabilități, sunt evocați sub semnul datoriilor 
uitate. Când și când trimite spre ei săgeți, acuze, 
ironii, întrebări, le dă cu scepticism sfaturi. 
Adesea, spirit muntean, autorul e bârfitor, e colțat, 
mucalit.

Dar în clipa în care intră în faliile „orașului 
palimpsest”, în clipa în care începe „incursiunea pe 
verticala timpului”, prezentul, cu mărunții lui 
contemporani, este pus în paranteză și ignorat. 
Deodată ochiul devine ager, vede nuanțele, 
compară, urechea recompune glasuri. Simțurile se 
trezesc din amorțeală, revin în starea lor genuină 
prin care captează timpul, începe „povestea 
fiecărei străzi”.

Din câte teme brăilene își așteaptă autorul, 
Ioan Munteanu alege mai întâi Stradele Brăilei, 
istoria lor pe care o știe ca puțini alții, istorie 
senzațională, prezentată cu o adevărată cultură a 
detaliului semnificativ.

„Trama stradală” devine un subiect mare. Ioan 
Munteanu evocă tipurile de străzi, numele lor în 
diferite perioade istorice, botezările, rebotezările și 
răsbotezările. E pe rând istoric, folclorist, geograf, 
militar, scriitor… și fiecare ipostază îl prinde bine.
Cartea se extinde apoi asupra altor locuri bogate în 
istorie dar, din păcate, bogate și în nenoroc: 
clădirile monumentale, bisericile, parcurile, 
piețele, faleza, cartierele. Fiecare loc, fiecare reper, 
muzeu, hotel, farmacie, librărie, bancă, restaurant 
etc. are istoria lui. În spatele fiecărei afirmații stau 
cărturării grele ispășite canonic în bibliotecă. Și 

mai e ceva. Cartea Stradele Brăilei spulberă o 
controversă și încheie o prejudecată.

Ioan Munteanu explică și argumentează 
suficient că e falsă ideea ce-și scotea capul cu o 
ciudata tenacitate ca șarpele din ierburi: planul 
urbanistic al Brăilei imită planul Odessei. Dă 
argumente suficiente. Cine mai dorește nu are 
decât să apeleze la Google.

De aceea putem spune că Stradele Brăilei este 
și un îndreptar. Pentru prima dată cineva se 
manifestă polemic față de toate nedreptățile 
edilitare. Stâlcirea unui nume de stradă explicat 
prin scuzabila etimologie populară, dărâmarea 
unui zid, obturarea unei străzi, zidirea unei 
ferestre, „modernizarea” unei clădiri îl revoltă.

Căci nimic nu îl mâhnește mai mult ca 
nepăsarea crasă. Dacă ar face parte din 
administrația locală, ar avea multă treabă, dar e 
sigur că nu-l va întreba nimeni nimic niciodată. Cu 
nedisimulată voluptate Ioan Munteanu evocă și 
raiaua Brăilei. Dar oricâte argumente s-ar aduce, 
perioada aceea de trei sute de ani rămâne 
enigmatică, rod în egală măsură al documentului 
și al imaginarului. Istoria acelei perioade vuiește 
mărunt ca marea în scoicile mari. „Plinul” și 
„golul” se armonizează ca ciobul cu ipsosul prin 
vitrinele de muzeu. 
Se compune imaginar cetatea de lut, himerica raia 
peste care s-a așezat cetatea de piatră. Ceea ce e 
interesant e că raiaua nu a interesat până acum 
nici pe poeți, nici pe autorii de romane istorice, 
sau pe regizorii de film. Enisala, Isarlik, Cetatea de 
Lâna sunt repere și simboluri literare din preajma 
noastră. Din raiaua Brăilei nu avem nici un semn, 
nu răzbate nici un ecou.

Ioan Munteanu are vocație de crononaut. Cu 
memoria doldora de istorii adunate care îi dau 
ghes, autorul crede – și nu avem nici un motiv să 
nu-i dăm crezare – că a lăsa nespuse toate acestea 
este, vorba cronicarului, „inimii durere”.
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În martie 2014 primea bunul de tipar primul 

roman al lui Liviu G. Stan, Sânge de pasăre pe 

haine, la Editura Herg Benet. Între timp, i-au mai 

apărut două romane, fiecare cu partea lui de 

noutate, de stranietate, de provocare intelectuală, 

ambele la Fractalia, în acest an fiind anunțată 

ieșirea de sub tipar al celui de-al patrulea, 

Salamandre, într-o colecție coordonată de către 

Doina Ruști, la Litera.
Am recitit, de curând, romanul de debut, 

reușind să-mi țin astfel o 

promisiune, de a reveni cu o 

analiză mai amplă la o carte 

de referință pentru tendințele 

actuale,  existând o 

sincronizare nu numai cu 

mainstream-ul, ci mai ales cu 

unele curente subtile, atât 

literare, cât și cinematografice 

(autori non-conformiști din 

Olanda, Danemarca, Turcia, 

Estonia, Suedia și Polonia, ca 

să dăm doar câteva exemple, 

nu neapărat contemporani, 

referințe suedeze și poloneze 

fiind evidente în „Sânge…”), la 

lansarea cărții (și la Galați, în 

librăria Humanitas) 

propunând următorul text, 

adaptat, sub dubla titulatură, 

atunci: „Cărți despre care se 

va mai vorbi” și „Cuvintele 

sub unghii, precum așchiile…” 
După o carte de poeme foarte bine primită 

(Yuma, Brumar, Timișoara, 2008), tânărul scriitor 

și jurnalist Liviu G. Stan (născut în ziua de 8 

martie 1987, la Brăila) își provoacă cititorii, 

aproape super-existențialist, printr-un roman 

tulburător. Dincolo de „paranoid fiction”, 

„slipstream fiction”, de „meta-noir”, de 

„intenționalitate stilistică”, cel mai hipnotic punct 

al romanului Sânge de pasăre pe haină este cel 

psihologico-filosofic.
Este un fir de sânge ireal care ne poartă 

sufletele către ceea ce Jung numea „inconștient 

În așteptarea „Salamandrelor”...
Un exordiu la proza unui prozator brăilean 
remarcabil: LIVIU G. STAN

Adi G. Secară

colectiv”, către ceea ce ar fi aprioric (dar nu 

neapărat kantian) sentimentul păcatului originar. 

Imaginați-vă acum un început de lume în care 

personajele unei cărți sunt Adam și Eva… Eva 

înșelându-și bărbatul cu știm noi cine, iar copilul 

Evei și al lui Adam este victima indirectă a 

răzbunării lui Adam… Se întreabă mama eroului 

din roman: „…dar care familie nu e blestemată?” O 

trimitere oarecare la Oedip este făcută când se 

scrie că eroul pleacă în 

România (el este polonez, din 

mamă româncă, brăileancă) 

„ca un vânător cu ochii scoși”. 

Iar la pagina 66 este o citare: 

„Știi bine că în familie e ca-n 

istorie: egalitatea se obține 

prin crimă…”
Altfel spus, avem o 

redimensionare a mitului lui 

Oedip, dar și a relației Fiu-

Tată din Creștinism… 
Analiza sau discuția 

privind această carte poate 

porni chiar de la titlu. Numai 

cine a fost nevoit să curme 

viața unei păsări, a unui 

iepure sau a unei alte 

viețuitoare, poate înțelege 

mai bine oglinda ce i s-a pus 

în față lui Cain. Ființa 

întunecată a omului rămâne 

însetată de sânge, dar în zilele 

noastre crimele nu mai au loc în stil clasic decât 

rareori. Și se uită că se poate ucide nu numai 

trupul, ci și sufletul… Este un citat care poate 

întregi această observație: „Nu e nevoie de arme ca 

să omori un om, ci de un singur gest…”
Aproape grobian vorbind, a avea sânge pe 

haine înseamnă să te autodenunți într-un fel sau, 

mai puțin grobian sau chiar deloc, să fii martor la 

o nelegiuire.
Aproape de la primele rânduri, Liviu G.Stan 

folosește expresia „vocația naturii umane”. Tare 

mă tem că vocația la care se referă personajul 

Milosz Boleslaw, prietenul cel mai bun al 
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personajului principal, nu este una prea plăcută. 

Creativ, după vorba aceluiași personaj, director de 

imagine la filmele regizate de tânărul Dawid Jarek, 

eroul principal (născut în anul 1980), ar rezulta o 

„poezie a crizei de absență”. Dawid, din Cracovia, 

apreciat la Festivalul de la Berlin pentru filmul de 

debut Trăim numai o dată, după romanul de 

Wilhelm Moberg, m-a făcut să mă gândesc la 

Străinul de Camus. Pentru că avem de-a face cu un 

„străin” din mai multe puncte de vedere, unul 

chiar foarte realist, Brăila (unde se întoarce pentru 

a realiza un film despre mama sa), fiind un alt fel 

de Alger. Un rațional care se autocaracterizează 

sau este descris cam așa:  „Eu nu mai am creier. De 

când a murit, mama a devenit creierul meu” (16). 

„În fața oamenilor în sufletul cărora încolțește 

sămânța disperării, Dawid are mereu sentimentul 

imposturii, altfel nu-și poate explica de ce în acele 

momente îl cuprinde o nevoie irepresibilă de a 

îmbrățișa acel om disperat și, în același timp, setea 

arzătoare de a-l scuipa”. (21). Boleslaw, prietenul 

său cel mai bun, îi spune la telefon la un moment 

dat: „Mă gândesc la tine ca la o bestie, ca la un 

suflet uscat”.
În cheie cinematografică (o altă mare 

dragoste, dacă nu chiar obsesie a autorului, care se 

reflectă și în ocupația personajului), avem de-a 

face cu un „cuțit în cer”, sau, dacă vreți, „în ceață” 

(„Negura” se numește partea a doua a romanului), 

nu „în apă”, ca în filmul lui Polanski. Dar cuțitele 

acestea sunt sufletele personajelor.
Altfel spus, Ingmar Bergman ar fi fost fericit, 

vorba vine, să fi avut un astfel de subiect conform 

căruia „nimic nu poate fi reparat, trebuie doar să 

rămâi în propriul tău dezastru, să nu miști, să nu 

respiri, să fii în lumea ta interioară ca într-un 

sicriu” (268-269).
Bref, o carte pentru părinți și copii, alte rude… 

și legături de sânge de lumină și întuneric!»
Ce ar mai fi de adăugat după aproape un 

deceniu de la apariția cărții?

(va urma)
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                               Ana Maria Bulgaru-Zlăvog

De la logos, la imagismul luxuriant, 

un ,,fantasy” cu incipit de poveste

                               

Reunite recent într-un volum excelent de 
poezie, de peste 200 de pagini (coperta-Ruxandra 
Perțache, design - Irinel Merlușcă), textele sale, 
din diferite perioade de creație, marchează, 
indiscutabil, maturitatea viziunii artistice, 
idealizarea creației, elogiul actului creator - ca 
manifestări spontane, dar și îndelung meșteșugite, 
cu har și patimă de sublim, ca revelație pregnantă 
a „discursului îndrăgostit”, cum spunea Roland 
Barthes.

Într-o consemnare pe un blog (din 21 iunie 
2021), Daniel Kițu preciza : 

„Cred că versurile mele sunt atipice...
Sunt cumva din alte lumi...
Poate că din cauza asta mi-

am închipuit un fel de PARC 
plin de gânduri stranii...

Cineva spunea despre mine 
că sunt sumbru.

Sunt întunecat și luminat, 
în egală măsură, pentru că 
ambiționez să fiu eu însumi, 
așa ca o ființă neînțeleasă și 
înțeleasă în egală măsură.

POVESTEA PARCULUI 
MEU este povestea mea.

Un regat al viselor care se 
cer nespuse.

Am îndrăznit să le strig.
Am îndrăznit să fiu eu 

însumi”.
Titlul volumului în 

discuție, Povestea parcului 
imaginar, trimite, așadar, 
denotativ, la un peisaj citadin, 
translucid, loc de promenadă, 
de tihnă și de reverie, fiind un 
topos al marilor căutări și 
așteptări ale ființei, ale eului ca 
„preumblare prin sinele 
lucrurilor”, cum scria Nichita 
Stănescu. Receptat din plan conotativ, Povestea 
parcului imaginar descrie, din alt unghi de vedere, 
un univers paralel lumii cotidiene, reflectorizant, 
multicolor, atemporal, oniric, ludic, din care se 
deschid „căi de acces” spre numeroase porți ale 
cunoașterii, ale culturii și civilizației universale. În 
fond, prin poetica intertextualității, simbolistica 
parcului ca spațiu al contemplării, al comunicării 
cu universul, amintește de imaginea grandioasă a 
Grădinilor suspendate ale Semiramidei  din 
Babilon,  construite de regele Nabucodonosor al 
II-lea, una dintre cele șapte minuni ale lumii. 

         „Parcul imaginar” este, astfel, un boem 

suprapersonaj din „decalogul interior” al poetului  
(Decalog interior), un mereu-altfel de supererou 
într-o lume-oglindă  cu „ciudățeniile” ei atipice, cu 
glorie și teamă, cu extaz și restricții, cu decor de 
carnaval, răsunând magistral în ecoul de scoică al 
lumii (poemul Lumea e o scoică). „Parcul 
imaginar” este, totodată, un martor tăcut implicat 
în plin proces inițiatic în această „joacă de 
blestem” în care se redefinesc roluri, măști, șanse, 
ipostaze de viață și moarte, de somn, de veghe, de 
jale, de strigăt și rugă:
„Dacă ne aducem aminte de noi
și ne rearanjăm oglinzile vieții
în așa fel încât
să formăm o ecuație,

egalul acela sec dă moarte.
Se pare că moartea conferă 
esență vieții,
așa cum viața,
indiferent cum o trăiești,
plămădește esența morții.”
(Anamnesis)

        Există, în volumul de debut 
al lui Daniel Kițu, un laitmotiv 
deloc desuet: parabola firului 
Ariadnei din „bietul meu 
labirint”  cu un capăt de 
mânecă răsucită, un nod  
sideral, imagine artistică 
sugestivă pentru un timp ideal 
de reflecție despre „saturnaliile 
unui cântec mut”. Alegoria 
lumii răsturnate, a sacrului dat 
pe profan ca într-o negociere 
temporară a eului cu „sinele” 
îndatorat în mii de „povești de 
suflet”  transpune, în lumea 
aceasta obiectuală, un „puzzle 
citadin” în care  logosul are, 
negreșit, mister de legendă și 

fabulos. Este un mod elegant de a construi alegoric 
o artă poetică a călătoriei în lumi imaginare. 
Incipitul „acestui fantasy atât de dureros/de real” 
(Povestea parcului imaginar), oarecum discret ca 
o unduire de neant, încadrează „rama” scriiturii 
într-o constelație de registre stilistice lirico-epice: 
de la logos, la imagismul luxuriant, de la apolinic, 
la dionisiac, de la idilism, bucolic, la fantezie, de la 
parnasianism, la neomodernism, de la sacru, la 
profan și apoi, necontenit, în ritmuri ciclice, 
călătoria se recompune prin homomorfism, „cu 
basmul la subsuoară”, în context liric 
postmodernist („șoapta din pantof”,  „luna cu 
șerpi roșii”, „desenul tălpilor buzelor ei” etc.)
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      Traseul arhetipal spre nemărginire  are 
întotdeauna, în lirica lui Daniel Kițu, un vector al 
veșniciei, cu  formule clasice și romantice, în timp 
ce modernitatea discursului liric rămâne o stare de 
spirit a transcendenței, particularizată prin 
alternarea a numeroase registre stilistice, tehnici și 
procedee artistice: chiasmul, metafora dublului, 
dihotomia natural/supranatural, manierismul, 
alegoria, mitul Androginului, oximoronul, 
parabola, intertextualitatea, confesiunea prozaică 
„în trepte”  etc.
„sufletele sunt ziduri
și zidurile sunt suflete,
care tot respiră și ele printre inimi încremenite
prin ziduri
care nu mai știu să respire
pentru că lumea este un imens osuar”. 
(Poveste de suflet bolnav)

      Lirica de atmosferă, axată pe construcția 
discursului liric introspectiv și valorizarea retorică 
a  tehnicii „mise en abyme” (oglindirea în abis) 
sugerează, ca la Andre Gide, spectaculozitatea 
imaginarului artistic.

Scenariul narativ de ,,poveste”, cu magia și 
insolitul său răscolit de voluptate și frenezie, este 
algoritmizat ficțional prin lecții de viață, pilde, 
experiențe morale, dialoguri memorabile cu 
personaje precum domnița Maria, servită cu un 
fresh de portocale (Aroganța dimineții pierdute), 
Tania și Jorj, iubitul secret, colegii ei, Andrei și 
Iulian, conflictul dintre Spiridușul numărul 2 și 
Balaurul fioros pentru dragostea ei (poemul 
Tania). Toate aceste situații și tipare textuale ne 
determină să deschidem, ca la Ana Blandiana, 
„sertarul cu aplauze”.

„Închipuiți-vă că ați intra într-un parc în care 
nu veți vedea copaci, flori sau bănci frumos 
colorate – scrie Daniel Kițu. Veți vedea, mai 
degrabă, cuvinte foșnind straniu a zâmbete sau a 
plâns, veți întâlni povești de oameni frângându-se 
prin viață, murmur de timp sau vreo vestală 
tânjind peste marmura translucidă a câte unui 
suflu de vis. Acesta este parcul meu imaginar, 
mustind de nespus și de nevăzut, aura unui vis 
rătăcit în propriul labirint... Un spasm de suflet...”
        Volumul de poeme Povestea parcului 
imaginar, semnat de Daniel Kițu, concentrează, în 
consecință, teme și motive literare de sorginte 
mitică, filosofică (ontologică, gnoseologică, 
existențialistă), erotică, intimistă, idealistă, fiind 
un reper clar, valoric, în universul literar brăilean  
actual. Întâmpinăm cu gratitudine debutul său în 
poezie și, în loc de încheiere, readucem în atenție 
metafora timpului îndrăgostit de absolut din 
poemul Cântec de scăldătoare... (undeva, printre 
rânduri, răzbate tonul discret al poetei Magda 
Isanos : „Mă scald în zi ca un copil în râu”) :  
„Mă scald în ziua de ieri – scrie Daniel Kițu –
pentru că astăzi este o tăcere,
înmănușată-n nu știu ce zgomote,
maimuțărite cuminte ca să nu zgârie timpul,
străzile,

orașul palpitând nevrotic
în uitările sale sacrosante...”

* Daniel Kițu – Povestea parcului imaginar, Editura Creator, 
Brașov, 2021.
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Poetul Stere Bucovală (n. 02.06.1961, Tulcea) 
a debutat târziu, așteptând cu răbdare și tenacitate 
cristalizarea liricii sale într-o formă care să-l 
definească, să-i individualizeze personalitatea, să 
răspundă exigențelor receptorilor contemporani. 
Și totuși, înainte de a fi receptat în România, s-a 
făcut cunoscut în Serbia cea poetică, unde i-a 
apărut în sârbă, la editura Arka, în 2009, 
Sonoritatea cuvântului, titlu excelent, exprimând 
esența discursului său, limpede și sonor, fie că e 
rostit în vers clasic, fie în vers liber. În volumul 
Oglinda secată descoperim un poet matur, deplin 
stăpân pe instrumentarul stilistic pe care îl 
manevrează cu dexteritate, fie din intuiție, fie din 
exercițiu, frapând în cele mai multe cazuri prin 
noutatea unghiului de abordare, prin inventivitate 
și precizia termenilor: ,,Luna pe cer cioplește-ntr-o 
bazaltă,/ Cruci noi, cruci multe de o vreme.../ 
Privelișea în sine-i derulată,/ Redezlegând 
nedescifrate semne.” Prima impresie asupra 
poeziei sale este cea de robustețe, de forță și 
încredere în sine pe un eșafodaj de moralitate cu 
rădăcini întinse adânc până în străvechimea 
neamului său. Stere Bucovală este un elegiac 
stenic; el are suficiente resurse să conteste, să 
afirme, să confirme, să definească, să construiască, 
să pornească de la zero, dar nu cu umilință ci cu 
mândria, cu semeția celui ce, conștient de 
potențialul său, privește timpul drept în față, sau 
mai bine zis punându-i timpului în față o carte, 
căci aceasta îi poate supraviețui, poate fi imună la 
timp. De aici, o anume temeritate în avansarea 
spre spațiile cerești cărora le contrapune 
obiectualitatea terestră: ,,Nu mai rămâne loc de 
nicio întrebare/ Bat grinda iar pe cer și pragul sub 
picioare.// Iar astăzi mă cunosc mai bine ca 
oricând,/ Meteoriți aud prin trupul meu căzând.// 
Și brazdele se văd, sunt trase larg pe cer,/ De mâna 
Ta bolnavă, de plânsul Tău stingher.// Și-atunci va 
curge munte în bobul de nisip/ Iar umbra lui ca 
plută pe ape către mit.// Întins e firul nopții, nu se 
va rupe iar/ Cât leg fantome-n ceruri pe roata de la 
car.// Să nu rămână loc de nicio întrebare,/ Un val 
trage zăvorul pe ușa dinspre mare” (Elegie). Aici 
sunt toate datele unui revoltat din cauza strâmbei 
alcătuiri a lumii de care e responsabil creatorul ei. 
Stere Bucovală nu este un pios, un religios, 
dimpotrivă, el se plasează într-un dialog incomod, 
chiar dur cu divinitatea, reproșându-i 
imperfecțiunile și suferințele omenești: ,,Socotesc 
omul ca pe o rușine/ Până în ultima fărâmă a lui/ 
Mulți privesc orizontul din sine/ O nereușită a 
Domnului.(...) Socotesc omul ca pe o minciună/ 
Pulbere luată mai târziu de vânt/ Steaua te 
cuprinde ca-ntr-o văgăună/ Mai întâi în ceruri, 

apoi pe pământ”. Acestui creator suprem, poetul i 
se adresează cu răceala celui ce și-a înțeles 
inutilitatea caznei, a celui ce nu mai are nimic de 
pierdut: ,,Sunt oasele din ce în ce mai mici,/ ocolul 
va ajunge la strâmtoare,/ Și obosit, și palid, și pe 
brânci,/ La Dumnezeu mă uit ca la oricare.” 
Dumnezeu e coborât din icoane, din inimă, pentru 
că le-a luat oamenilor posibilitatea de comunicare: 
,,Nu a mai nins și n-o să ningă iar/ De amintiri 
legăm un câine rău/ Să-l auzim când latră strajă 
chiar/ La poarta ce ne-a-nchis-o Dumnezeu”. 
Poeziile de dragoste sunt puține, firave, sub 
obrocul unei pudibonderii nejustificate. Femeia e 
văzută ca matrice a vieții, învăluită-n taine, față de 
care poetul își manifestă o afectivitate sobră, 
decentă: ,,Eu nu cobor femeia și n-o ridic defel”. 
Poezia lui Stere Bucovală ilustrează fidel viața sa. 
Fiind din Tulcea,  vom regăsi în versurile sale 
tablouri marine, peisaje lacustre, obsesia valurilor, 
apa vie și apa moartă ce se revarsă din oglinda în 
care îți privești viața în întregime. Locuind în 
Brăila, Orașul salcâmilor, notează ,,M-au 
înconjurat salcâmii la ora potrivită”. Stere 
Bucovală se află la ora potrivită a poeziei, fiind, la 
ora actuală, unul dintre cei mai talentați poeți 
brăileani, venind din urmă cu o mare încărcătură 
sufletească, nonconformist în idei și expresie, 
original fără a intenționa deloc acest lucru. 

                        (Din volumul Cronicile Sudului, 
                                                     Editura SUD, 2019)

Victoria Milescu

Oglinda secată*

* Stere Bucovală, Oglinda secată, Editura Junimea, Iași, 2009.
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Scris pe întinderea a peste trei decenii, dacă nu 
chiar patru, volumul „La lumina opaițului” cuprinde 
evocări, portrete și „icoane” alcătuite din cuvinte 
dedicate unor sfinți, ierarhi ortodocși, preoți și 
(iero)monahi, personalități duhovnicești și ale culturii 
române în egală măsură.

Ea se constituie în primul rând într-o CARTE A 

RECUNOȘTINȚEI față de cei care – în mod direct sau 
indirect – au ctitorit viața Înaltpreasfinției Sale și au 
contribuit la educația și la formarea spirituală, dar și 
intelectuală a Ierarhului nostru. „Lumina” din opaiț - 
candela sufletului Părintelui 
Arhiepiscop Casian - vine din razele 
strălucitoare ale celor pe care i-a 
întâlnit, cunoscut, cercetat și, mai 
ales, i-a ascultat Înaltpreasfinția Sa, 
de la vârsta tinereții pline de 
curiozitate până la cea a maturității 
și chiar a senectuții. Ierarhi și 
slujitori de mare anvergură 
spirituală, care au lăsat urme 
adânci în istoria noastră recentă își 
află aici locul cuvenit prin 
consemnarea amintirilor filtrate și 
sedimentate de trecerea timpului, 
dar mai ales de sentimentul iubirii 
recunoscătoare: Patriarhul 
echilibrat și blând Teoctist, marele 
dascăl al culturii și ierarh al 
Bisericii Ortodoxe Române, părinte 
sufletesc și ctitor al ÎPS Sale – 
Mitropolitul Antonie al Ardealului, 
Arhiepiscopul și scriitorul Bartolomeu Valeriu Anania, 
înaintașii în tronul Dunării de Jos: episcopul-cărturar 
Melchisedec Ștefănescu, ierarhul misionar și filantrop 
Nifon Niculescu,  sfântul și evlaviosul Chesarie 
Păunescu, nobilul și demnul arhiepiscop Antim Nica, la 
care se adaugă mulți alți ierarhi pe care i-a cunoscut și 
admirat: Antim Angelescu al Buzăului, Vasile Costin al 
Târgoviștei, Iustinian Chira al Maramureșului, Ioachim 
Mareș al Hușilor. În aceeași pleiadă a „uriașilor 
spiritului” aflăm pe marii duhovnici și mărturisitori în 
vremuri de vitregie, arhim. Ilie Cleopa și arhim. 
Ioanichie Bălan de la mănăstirea Sihăstria, arhim. 
Teofil Părăian de la Sâmbăta de Sus, arhim. Petroniu 
Tănase din Sf. Munte Athos, părintele Gavriil Stoica, 
duhovnicul mănăstirii Zamfira, smeritul monah 
Evghenie de la Ciolanu, dar și profesori de vocație și 
îndrumători în tainele teologiei, aflați acum „în  
pridvorul veșniciei”, precum: pr. prof. Dumitru 
Stăniloae, pr. prof. Constantin Galeriu,  pr. prof. acad. 
Dumitru Popescu, pr. prof. Nicolae Necula, pr. prof. 
Ștefan Alexe, pr. avva Paul Mihail, pr. prof. acad. 
Mircea Păcurariu, arhid. prof. Constantin Voicu, acad. 
Emilian Popescu, acad. Alexandru Surdu ș.a.  

Din această perspectivă, putem afirma fără tăgadă 
faptul că seria de evocări și medalioane, ale cărei prime 
două volume au văzut lumina tiparului în anul 2016, iar 
cel de-al treilea, iată, de curând, în excepționalul an 
pandemic 2020, este o smerită încercare de a nu-i uita 
pe cei prin care devenim întru ființă, așa cum îi plăcea 
să spună filosofului Constantin Noica. Așadar, o carte-
pilon, care nu se înscrie „modei” contemporane de a nu 
mai avea memorie!

În al doilea rând, cartea reprezintă și o BIOGRAFIE 

ÎN OGLINDĂ în care, citind despre alții, aflăm despre 
autor, despre întâlnirile sale 
esențiale și formatoare, exerciții de 
admirație la adresa unor oameni 
mari ai Bisericii noastre, dar și din 
sfera social-culturală. Este vorba 
aici, precum spunea Platon în 
dialogul Phaidros, despre 
căutarea a ceea ce este mai 
de preț, a ceea ce este mai 
important pentru sufletul omului, 
care nu poate fi scris sau 
cuprins în cuvinte, ci care 
trebuie scris pe suflet. Așadar, 
în peste 1000 de pagini cât 
însumează cele trei volume 
(deocamdată!), Înaltpreasfințitul 
Părinte Casian, prin spiritul său 
iscoditor și dornic de descoperire 
și împărtășire a valorilor perene, 
prin duhul său pasionat de 
adevăr, frumos și bine, dar, mai 
ales, aflat mereu în căutarea lui 

Hristos, întruchipează „florile vii ale discuțiilor 
prietenești, purtate nu numai cu contemporanii, ci și cu 
companionii eterni” (Feodor Stepun). Sunt dialoguri 
permanente (neîntrerupte) cu sfinții, cu personalități 
teologice, din lumea culturii și a artelor, dialoguri nici 
până astăzi sfârșite pentru că ele, convorbirile, continuă 
zi de zi, mai ales cu cei trecuți Dincolo, în sufletul celui 
ales de Dumnezeu spre a ne lumina și călăuzi sufletele 
aici, la Dunărea de Jos!

În al treilea rând, fiecare din „tablourile” așezate pe 
„simezele” acestei cărți reprezintă PECEȚI SPIRITUALE 
imprimate în mintea, în inima și-n sufletul Ierarhului 
nostru în urma unor fericite întâlniri, intermediate de 
Pronia divină, întâlniri devenite acum amintiri așezate 
sub semnul bucuriei, luminii și al recunoștinței. Suntem 
invitați să ne întâlnim cu personalități ce au marcat 
definitiv cultura și societatea românească, de la Mihai 
Eminescu și Nicolae Bălcescu la Vasile Băncilă și Virgil 
Cândea, ori scriitori precum Fănuș Neagu și Ioan 
Alexandru, istoricii Petre Năsturel și Paul Păltănea și, 
nu în ultimul rând, Regele Mihai și Regina Ana. 

De asemenea, Chiriarhul Dunării de Jos vorbește și 

†CASIAN, Arhiepiscopul Dunării de Jos
La lumina opaițului. Portrete. Consemnări. Amintiri”
(Editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos, Galați, 2016/2020)

Pr. Gelu Aron



mărturisește cu multă prețuire despre lucrarea 
pastorală, culturală, educațională, edilitară  și 
filantropică de excepție a Părintelui Patriarh Daniel, 
despre roadele activității jertfelnice în ogorul Bisericii a 
unor membri ai Sfântului Sinod, dar își oprește privirea 
și asupra unor oameni de mare responsabilitate în 
diverse domenii, care i-au fost și îi sunt și astăzi alături 
în multe proiecte de suflet, cu caracter cultural, 
educațional sau filantropic: academicianul Ioan-Aurel 
Pop – președintele Academiei Române, dl prof. dr. 
Ionel Cândea, membru corespondent al Academiei 
Române etc., ori preoți de mir trecuți la cele veșnice.       

Din punct de vedere stilistic, se cunoaște măiestria 
și capacitatea ierarhului nostru de a valorifica puterea 
de expresie a cuvântului, remarcabila sa scriitură din 
aceaste volume - deși diferită ca genuri și specii, de la 
articole, studii și interviuri la necrologuri și texte in 
memoriam – păstrând o unitate și o muzicalitate 
interioară care convinge și atrage deopotrivă! Avea 
dreptate profesorul și scriitorul Virgil Nistru Țigănuș 
când afirma că: „Scrierile și omiliile părintelui 
Arhiepiscop Dr. Casian au o sensibilitate înrudită cu 
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aceea a poeziei sacre. Ele se deschid hierofanic spre 
inefablul mistic, aspirând către valori transcedentale. 
(...) La lumina opaițului constituie un sinaxar al 
recunoștinței ca anamneză a iubirii și a credinței...” 
(rev. „Călăuză ortodoxă”, nr. 340-341/martie aprilie 
2017, p. 48).

Lucrând, din îndemnul autorului, la scoaterea 

acestor texte dintre coperțile volumelor, revistelor și 

periodicelor în care au fost tipărite inițial, precum și 

la ordonarea lor tematică, pentru mine, personal, a 

fost o mare binecuvântare și un privilegiu de a 

„întâlni” și „cunoaște” aceste personalități de prim 

rang ale spiritualității și culturii românești și nu 

numai, pentru care doresc să îi adresez mulțumiri!
La final, dar nu în cele din urmă, să remarcăm și 

faptul că nu numai conținutul în sine al cărții 

impresionează și ne luminează, ci însuși modul de 

prezentare grafică, estetica desăvârșită, dar și 

calitatea tiparului aș spune, o recomandă ca pe o 

adevărată „bijuterie” ieșită de sub teascurile 

tipografiei eparhiale „Candela Cuvântului”.
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Dacă lumea este o esență metafizică, ca 
„substanța” lui Spinoza, fără consistență materială, 
dotată cu atribute infinite, din care inteligența 
umană nu percepe decât două – lumea obiectelor 
materiale și manifestările gândirii, devine 
inteligibil dorul dintotdeauna al omului de 
„altceva”, aspirația către „altceva”. Zborul, de fapt, 
gândul zborului, este forma imaterială prin care 
materia devine „substanță”, esență metafizică, un 
fluid care ne cuprinde în anvergura virtualităților. 
Atunci ne putem pune aripile și putem zbura... 

Lăsându-și gândul să zboare, întotdeauna 
omul s-a visat pasăre și a dorit să-și întindă aripile 
și să zboare, „ca gândul și ca vântul”, deasupra 
tuturor văzutelor și nevăzutelor. Zbor și pasăre, 
pasărea care moare în zbor, sunt semne și 
simboluri eterne, permanente. Neputând să se 
înalțe în zbor, fizic, și-a folosit imaginația pentru a 
crea, ca Leonardo, schițe ale zborului, mașini 
zburătoare sau, ca poeții, povești despre „păsări 
măiastre”, despre visul măreț al zborului, din 
dorința, din ce în ce mai accentuată, de a se elibera 
din circumstanțele care-l țineau înlănțuit.

De ce și-a dorit omul să zboare? Din o mie și 
unu de motive... Pentru că nu se poate altfel, 
pentru că nu numai cu pâine trăiește omul...

Denotativ, zborul presupune mișcarea unui 
obiect printr-un spațiu gazos, atmosfera sau 
spațiul cosmic, folosind un sistem de propulsie. 
Conotativ, zborul, ca evadare în vis, evadare în 
spații necunoscute, îi definea, în complexitatea 
sensurilor și dorurilor, dorința de nemărginire, 
aspirația spre dezmărginire, provenite, poate, din 
nemulțumirea dată de gândul incompletitudinii, al 
insuficientelor posibiltăți de cunoaștere.

Zborul, un „zbor spre zenit”, la care visa Ștefan 
Augustin Doinaș, înseamnă și o căutare 
intermitentă a armoniei interioare, a esenței 
proprii sinelui, pe care artistul crede a o afla în 
inspirația, „slovă de foc”, în creația prin cuvânt. Și 
atunci, „doar litera de foc știe zborul spre zenit”. 

Lumea cea aievea devenea prea mică pentru 
gândul înaripat însetat de cunoaștere, de absolut. 
Ca Hyperion al lui Mihai Eminescu zburând către 
marginile universului: „El zboară, gând purtat de 
dor,/ Pân'piere totul, totul...”, purtat de dorul 
cunoașterii totale, absolute, al șansei de a se 
împlini plenar, ca ființă a duratei, prin iubirea 
ce-ar cuprinde într-o singură dimensiune 
plutonicul și uranicul, refăcând unitatea ființei 
originare, prin unirea cu celălalt, ca-n armonia 
yin-yang.

Zborul nu lipsește nici din poezia lui Ioan Es. 
Pop, având propriile conotații. Spațiile pe care le 
configurează poezia sa au geometrie concentrică, 

pornind dintr-un real, Ieudul, care este „punerea 
în abis a unui spațiu mult mai larg” (Nicolae 
Manolescu), ajungând într-un cămin muncitoresc 
bucureștean, oltețului 15, camera 305 sau în 
pantelimon 113 bis, pe care-l resemantizează și 
care devine o „Arcadie parodică și 
concentraționară”. Este un spațiu închis, sufocant 
care nu permite zborul, dominat de o gravitație 
grea care trage totul în jos, în subteranele 
sinelui/individului, într-un zbor invers, care 
epuizează, la capătul puterii de a suporta. E o lume 
fără strălucire și fără speranță în care eul, atins de 
greața existențială, reia zilnic exercițiul sisific, 
trăiește absurdul, cufundându-se în alcooluri, 
într-un orizont al absenței speranței: „1. ca o 
amară, mare pasăre marină,/ nenorocul plutește 
peste căminele de nefamiliști/ din strada oltețului 
15./ aici nu stau decât doar cei ca noi. aici/ viața se 
bea și moartea se uită./ și nu se știe niciodată cine 
pe cine, cine cu/ cine și când și la ce.” (Oltețului 
15, camera 305, din volumul Ieudul fără ieșire, 
1994).

În dimensiunea ei perceptibilă prin simțuri, 
lumea pare atât de mică, dezlocuită de ideal, încât 
fluidul „substanței” nu-și găsește forma idealului, 
iar zorii lumii sunt „zori fără păsări”, fără 
speranță, fără ideal, ca-ntr-o poezie de Béatrice 
Marchal („Neuma”, nr. 3-4, 41-42, martie-aprilie 
2021, p. 31.): „Sunt zori fără păsări/ care 
se-nfioară de spaimă/ sub șocul violențelor din 
ajun,// zori la capătul epuizării și rușinii/ în 
adâncul lor freamătă refuzul/ de-a lăsa ultimul 
cuvânt nefericirii,// zori suspendați într-o tăcere/ 
unde inimile în lacrimi caută/ vorbe gesturi de 
pace în care// viața poate să reînvie”, ca o Pasăre 
Phoenix.

 De aceea, era necesară apariția lui Icar în 
mitologia lumii, și el o pasăre care moare în 
zbor..., povestea care mitiza dorința/dorul de 
dezmărginire a omului, dar care îl și pedepsește, 
așa cum i-a pedepsit pe toți răzvrătiții – Prometeu, 
Sisif, căci omului nu-i este permis, nici dat a ieși 
din limitele circumstanțelor, nu-i e dat a se depăși 
pe sine, interzicându-i-se să treacă peste umbra 
lui. Însă el nu a acceptat limita, nici interdicția. 
Prometeic, gândul zborului revine permanent, 
obsesiv și obsedant, ca o ofensă și o provocare 
zeilor cu care omul n-a încetat să se măsoare. 
Căderea din zbor are măreție și tragism. Repetă 
gestul icaric Meșterul Manole, învins de limită, dar 
și de orgoliul creatorului care-și consideră forțele 
inepuizabile.

De-a Icar se complăcea a se juca și Marin 
Sorescu: „Am umblat cu cerșitul pe la păsări/ Și 
mi-a dat fiecare/ Câte o pană.// Una înaltă de 

Dorul de zbor – aspirație și blestem

Ana Dobre
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vultur,/ Una roșie de la pasărea paradis,/ Una 
verde de la colibri,/ Una vorbăreață de la papagal,/ 
Una fricoasă de la struț./ O, ce aripi mi-am 
făcut!// Mi le-am pus la suflet/ Și-am început să 
zbor./ Zbor înalt de vultur,/ Zbor roșu de pasăre 
paradis,/ Zbor verde de colibri,/ Zbor vorbăreț de 
papagal,/ Zbor fricos de struț –/ O ce-am mai 
zburat!” Câte păsări își găsesc locul într-un suflet 
însetat de zbor! În raport cu păsările și firescul 
zborului lor, omul pare un cerșetor, implorând, în 
limitele lumii fizice, imposibilul; doar în 
nemarginile gândului, imposibilul devine posibil. 
Simplitatea păsării prevalează asupra 
complicațiilor orgoliului. Este ceea ce sublinia 
Confucius când spunea: „Păsările nu vor să 
trăiască mai mult. Au impresia că zborul nu le 
aparține. Oamenii vor să trăiască veșnic. Au 
impresia că pot zbura”. Ceea ce deții nu-ți aparține 
ție, ceea ce ești aparține eternității. A vrea mai 
mult echivalează cu o autocondamnare la 
suferință. Ecouri se regăsesc în definiția zborului la 
Marin Sorescu: „Un sentiment plenar/ Din ce în ce 
mai rar:/ Când ies doar pe balcon/ Și cred că-s 
avion.// Și zbor cu glastre-n brață/ Prin liniștea 
măreață./ Și-o cioară subțioară/ Mi-arată cum se 
zboară”. 

Învățăm de la păsări să fim mai mult în zbor, 
învățăm de la toate, ca-n poezia lui Rudyard 
Kipling, învățăm simplitatea și firescul gesturilor, 
acțiunilor lipsite de orgoliul unicității. O lecție de 
zbor, în tonul aceleiași simplități, ne învață și 
Nichita Stănescu: „Mai întâi îți strângi umerii,/ 
mai apoi te înalți pe vârful picioarelor,/ închizi 
ochii,/ refuzi auzul./ Îți spui în sine:/ acum voi 
zbura!/ Apoi zici:/ Zbor./ Și acesta e zborul”. 
Zborul interior, în nemarginile sinelui. Doar 
imaginându-te pasăre, poți trece peste fruntariile 
spațiului și ale timpului pentru a ajunge în 
nemărginitele lunci ale visului, fără ca aripa să se 
mai izbească de „zăbrelele nemărginirii”. Ale lui 
Nicolae Labiș, premoniție tulburătoare, s-au izbit 
tragic: „aripa mea se izbește mereu de zăbrelele 
nemărginirii”.

E apoi zborul ca detașare de realul apăsător, 
copleșitor, de singurătate alienantă, un zbor 
deasupra unui cuib de cuci, ca-n imaginarul lui 
Ken Kensey, într-un cântec ce lasă loc unei posibile 
speranțe: „Patru gâște într-un stol/ pe-nserate dau 
ocol./ Spre nord se duc,/ Spre sud se duc/ Zboară 
peste-un cuib de cuc/ Zboară, zboară, zboară...” 
Într-o lume care și-a pierdut reperele, părând o 
lume a singurătăților, o colonie de cuiburi de cuci, 
un imens ospiciu în care absurdul, anormalul, au 
luat locul normalului, doar zborul, avântul 
spiritului, planarea în apele rarefiate ale idealului 
mai poate da și întreține iluzia coerenței și a logicii 
necesare omului în aspirația de a (re)ordona 
haosul. O posibilă soluție existențială, așadar. 
Încercând zborul, omul are posibilitatea de a 
conștientiza terestritatea. Pășind pe pământ, va 
ridica ochii spre cer, acolo unde, vorba lui 
Leonardo, ca un ecou platonician, ai fost și unde 
vei dori să te întorci – lumea esențelor imuabile, 
eterne și reci.

Zborul este boala de care suferă Ana 
Blandiana, confesând despre nevoia permanentă a 

omului de a se transcende, de a palpa, cu gândul 
atins de zbor, esențele: „De boala de care sufăr/ 
Nu se moare,/ Ci se trăiește./ Substanța ei este 
chiar eternitatea,/ Un fel de cancer al timpului/ 
Înmulțindu-se din sine fără oprire./ E o boală 
impecabilă,/ O suferință perpetuă ca o vocală de 
sticlă/ Laminată în văzduhul asurzitor,/ O cădere/ 
Căreia, numai pentru că e fără sfârșit,/ I se spune 
zbor”. Gândul zborului este eternitatea fiecăruia, 
șansa pe care și-o poate da fiecare pentru a anihila 
sentimentul devastator al zădărniciei.

A muri în zbor nu este un accident, intră în 
firescul curgerii ireversibile, implacabile. Nichita 
Stănescu imagina starea aceasta într-un tablou în 
alb și negru: „Brusc, pasărea a murit în zbor;/ ca o 
pupilă piezișă taie un nor./ Șterge cu aripa flască/ 
steaua verde gata să nască./ Suna murdar și greoi/ 
prin aripa ei, aerul a noroi./ Cade din ce în ce mai 
încet/ spre secret./ Din interiorul cel mare spre 
interior/ fără trepte și neagră,/ sporind cu greață 
singurătatea.../ Lovește frunza, fructa;/ urmează 
un sunet de picior de animal/ în fugă atingând 
pământul/ inundat/ de lacrimi independente de 
ochi,/ de umezeală independentă de frig,/ de 
tăcere independentă, migratoare”, din 
nemărginirea spațiului exterior în nemărginirea 
interiorității sinelui.

Constantin Brâncuși visa păsări și zboruri. 
„Eu nu creez păsări, ci zboruri”, mărturisea el, 
zborul și coloana, care materializează avântul spre 
cer, fiindu-i obsesii permanente, transformate în 
laitmotiv al creației. Cele zece Măiastre realizate 
între 1910-1918, ciclul Păsări în văzduh, realizate 
între 1931-1936, transpun în materie un „infinit 
îmblânzit” (Constantin Noica), exprimând nu doar 
doința de sublimare, de transcendere a fizicii vieții 
prin meta fizica ei, dar, mai ales, poate, dorința de 
regăsire a armoniei interioare, de împăcare a 
spiritului cu materia. Omul nu se definește doar 
prin ceea ce-l ține legat de pământ, ci, mai ales, 
prin aspirațiile lui, prin dorurile lui. Iar zborul 
este una dintre acestea, cea mai importantă, 
esențială. Metafizica zborului îl dezleagă pe om de 
păcatul țărânii. Este pactul cu sine însuși.

Este zborul aspirație sau deziderat? Este 
zborul șansa prin care omul își poate depăși 
limitata condiție cu tragismul ei?

Un poet al actualității, Mihai Barbu („Neuma”, 
nr. 3-4, 41-42, martie-aprilie 2021, p. 41.) își pune, 
în poezia De ce să zbor dacă..., dubitativ 
întrebarea: „«De ce să zbori dacă poți să pășești pe 
ape?»”... De ce să negi când poți afirma? De ce să 
disperi când poți spera? Nu spiritul învinge 
întotdeauna materia?

Toate elanurile de dezmărginire se anulează în 
gestul christic al mersului pe ape: apele timpului, 
ale lumii, apele zădărniciei. Nu ruperea relațiilor 
cu pământul, așadar, ci rămânerea în lume pentru 
a afirma superioritatea spiritului asupra materiei, 
asupra cărnii. Astăzi, când visul de a zbura s-a 
materializat, noua spiritualitate afirmă zborul 
interior, ca plutire pe apele temporalității. Dorul 
de zbor (ne) transcende, anulează blestemul. 
Suntem păsări ale paradisului... Înțelegerea 
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În ceea ce privește „mitografia zborului”, 
apelăm, în principal, la concepte precum „traseul 
antropologic” al creației și la „constelațiile 
simbolice” prin care este particularizat de fiecare 
dată, fie pe linia „verticalității”, cu simbolurile 
aferente – spre exemplu: „aripa”, „zborul”, 
„pasărea”, „scara” – fie pe linia „regresivă”, 
„claustromorfă”, cu arsenalul ei simbolic, 
reprezentat de: „arhetipul matern”, „mitul 
coborârii”, „mitemul camerei” sau cel al „casei”, ca 
modalități de „eufemizare” a mormântului. În 
acest sens, avem în vedere două proze insolite ale 
Anei Blandiana, Iarna. Capela cu fluturi și La 
țară. 

Putem identifica, mai întâi, în Iarna. Capela 
cu fluturi o conexiune între simbolismul 
ascensional constitutiv zborului și „constelația 
teriomorfă”, concretizată în „schema 
însuflețitului”, „a colcăielii insectoide”, 
reprezentată de invazia catapetesmei altarului unei 
biserici părăsite de către o mare de fluturi, în 
„mitemul zborului”.

În proza La țară, semnalăm „constelația 
simbolică ascensională: pasăre – cuib – aripă – 
scară”. Această din urmă schemă simbolică, 
alcătuită din repere ale înălțării este caracteristică 
„imaginarului diurn”, redundant în textele Anei 
Blandiana. 

Pe linia ascensională, observăm, spre exemplu, 
întreaga recuzită a „verticalității”, cu „aripa”, 
„zborul”, „pasărea”, „scara” sau „biserica”. Pe 
coordonata regresivă, claustrofilă și intimistă, 
observăm frecvența „arhetipului matern”, a 
mitului „coborârii”, în poala maternă, în copilărie 
sau în vis, constanta intimistă și retractilă a 
„camerei”, cu engrama extinsă a „casei”, ca simbol 
eufemistic al mormântului, spre exemplu.

„Zborul” se încadrează, la Durand, în schema 
înălțării, cu simbolismul ei verticalizant [Durand, 
1977: 153]. În nuvela Iarna.Capela cu fluturi, în 
schimb, zborul este metamorfozat malefic într-un 
dans lasciv-amenințător, pericol insidios, resimțit 
inexplicabil de personajul principal. Devierea 
simbolică angajează astfel o întreagă lume epică.

Misterul, în proza Anei Blandiana, se naște din 
straniu prin intermediul sugestiei și al 
ambiguizării voite. Scriitoarea refuză să numească 
și să dezvăluie. Lasă în permanență un văl aruncat 
asupra factologicului. Misteriosul se mai naște, în 
vacuitatea sa neliniștitoare, și la nivelul simțurilor: 
vizualul înregistrează viermuiala insectoidă, apoi 
zborul halucinant al fluturilor, cu desenele ciudate, 

ZBORUL – atribut al imaginarului dihotomic 

 în două proze ale ANEI BLANDIANA

Daniel Kițu

dar ireal de frumoase ale aripilor care le copiază 
pe cele ale vitraliilor capelei („... aripile fluturilor 
purtau aceleași desene ca vitraliile și, deși n-aș 
putea să le explic, privite acum, ele mi se păreau 
pline de un sens comprehensibil, apropiat mie, 
complice chiar. Se roteau în jurul meu ca într-un 
manej aerian, ca la o paradă, cu evidenta intenție 
de a le privi și admira. [...] Exista în mișcarea lor 
ceva profund senzual, lasciv, care-mi trecea fiori 
reci pe ceafă și făcea să-mi tremure genunchii.” 
[Blandiana, 2011: 37-38]); auditivul înspăimântă, 
ca și vizualul (numărul imens al insectelor), prin 
multiplicare.

Schema înălțării și simbolurile verticalizante 
reprezintă „metafore axiomatice”, angajând 
întregul psihism uman, în Regimul diurn al 
reprezentării lui Gilbert Durand. În povestirea La 
țară, dominante sunt, la nivel simbolic, pasărea, 
zborul, biserica, scara, clopotnița, miteme care 
inaugurează, în scrisul Anei Blandiana, o 
constelație  simbolică ilustrativă pentru această 
schemă antropologică a înălțării.

În plan mitic, arhetipal, clopotnița bisericii 
reprezintă un obelisc creștin de factură solară, 
echivalentul betyl-ului (piatră sacră, considerată 
în vechime drept sălaș al unui zeu). Scara 
marchează, în același plan, dimensiunea 
desprinderii de teluric, a rupturii eului, 
dezmărginit și decorporalizat. Durand este cel ce 
realizează corelația între cunoscutul „complex al 
lui Iacob” și conceptul psihanalitic de „supraeu” 
[Durand, 1977: 156]. Mircea Eliade, citat de 
Durand, punctează că „... scara, înșiruirea de 
trepte, figurează plastic ruptura de nivel care face 
posibilă trecerea de la un mod de a fi la altul”. 
Ascensiunea este posibilitatea de evadare într-un 
loc hiper sau supraceresc. La nivelul acestei 
constelații simbolice a verticalității remarcăm 
izomorfismul scară – aripă – ascensiune: 
„Visarea în jurul aripii, al zborului, este experiență 
imaginară a materiei aeriene, a aerului – sau a 
eterului – substanță cerească prin excelență” 
[Durand, 1977: 162], aprecia Gilbert Durand.

Eul (narator – actant/ personaj) caută să 
scape de prizonieratul orizontalității, al teluricului 
labirintic și terifiant, aspiră către verticalitate. 
Între cele două axe este plasat simbolul 
desacralizant al bisericii acoperite de nenumărate 
cuiburi de pasăre: „... îndrăzniți să vă imaginați o 
biserică întreagă, o biserică mare, cu turn și 
clopotniță, și cupolă, acoperită în întregime, 
acoperită cu desăvârșire, de cuiburi de 
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rândunică.” [Blandiana, 2011: 158]. Cuibul este un 
mitem izomorf păsării și incumbă, evident, 
motivul zborului, numai că, în acest caz, avem în 
vedere perspectiva unui „ascensus” degradat, ca 
expresie a invaziei teluricului și a profanului. 
Simbolul ambivalent al acestui topos dual este 
biserica însăși.

Viziunea escatologică, terifiantă, raportată la 
imaginea locașului sfânt este, la rândul ei, o 
definiție simbolică a ambivalenței topologice: 
biserica este și nu este în același timp. Mulțimea 
cuiburilor de rândunică reprezintă o terifiantă 
„arhitectură de gradul al doilea”, care o sufocă pe 
cea originală și ilustrează aneantizarea sacrului de 
către teluric: „De altfel, formele nu se pierduseră, 
mai puteau fi recunoscute și clopotnița, și cupola, 
și stâlpii altădată văruiți ai pridvorului, dar totul 
era învelit în această înspăimântătoare carcasă de 
pământ, totul fusese acoperit de această 
arhitectură de gradul doi, sprijinită de prima și 
îngropând-o sub rigorile ei de salivă și lut.” 
[Durand, 1977: 159-160].

În acest context, „cuibul” este un reflex al 
conținătorului, al cupei, al cavității, matrice a 
închiderii și reflex al imaginarului nocturn, formă 
degradantă a zborului. Practic, izomorfismul aripă 
- puritate este răsturnat, în proza Anei Blandiana, 
prin simbolismul fixat al cuibului, o schemă 
diegetică de profanizare. Naratorul însuși 
marchează epic această degradare simbolică: „Am 
stat și-am privit minute lungi, împinse până la 
limita țipătului, alcătuirea aceea, acel sfâșietor 
monument al reziduurilor zborului.” [Blandiana, 
2011: 160]. Consecința revoltei protagonistei 
acestui excurs oniric halucinant apare firesc în 
ecuația tentației transcendentului. Naratorul-
personaj ambiționează eliberarea zborului însuși, 
în esență, înălțarea spirituală, simbolizată chiar de 
biserică: „Privisem prea mult. Prea mult îmi 
imaginasem că a vedea înseamnă a salva, trebuia 
să mă grăbesc, trebuia să fac ceva dacă voiam să 
mai scap vreodată de sub zodia acestor 
devoratoare imagini. Am luat-o la fugă spre 
clopotniță și-am început să sparg cu pumnii și cu 
picioarele cuiburile care acoperiseră ușița ce ducea 
în turn...” [Blandiana, 2011: 160].

După gestul de revoltă al eului însetat de 
libertatea spiritului, zborul reapare ca o copie 
palidă, ca o boală ontologică, o rană profundă a 
mundanului măcinat de legi neștiute: „Am 
continuat să lovesc, să dărâm, în timp ce în jurul 
meu începuseră să se rotească păsări sărace, 
speriate într-un fel mizerabil și gălăgios, revoltat și 
umil…” [Blandiana, 2011: 160].

Putem dezvolta, în acest punct, următoarea 
interpretare. Observăm, întâi de toate, o 
răsturnare a rosturilor firești, naturale, în 
imaginarul acestor rânduri. Biserica, spațiul divin, 
poarta către transcendent, locul redefinirii ființei 
întru dumnezeire, pol al ciclicității și al ieșirii din 
timpul profan, se metamorfozează malefic, semn al 
lumii desacralizate. „Sacrul aparține, ca 
proprietate stabilă sau efemeră, anumitor lucruri 

(instrumentele de cult), anumitor ființe (rege, 
preot), anumitor spații (templu, biserică, loc de 
cult), anumitor perioade de timp (duminica, zilele 
de Paște, de Crăciun etc.)” [Caillois, 1997: 20].

În ce constă profanizarea și la ce trimite ea? 
„Profanul trebuie, (…) să se ferească de o 
familiaritate cu sacrul.” [Caillois, 1997: 21] Tocmai 
acest aspect este definitoriu aici: familiaritatea 
Profanului cu Sacrul. Biserica și-a pierdut rostul 
firesc de înălțare. Ce i-a sufocat menirea? 
Paradoxal și straniu, tocmai „zborul”, care 
înseamnă teofanie, îndumnezeire. Zborul se 
preschimbă în încremenire, stază, atribut profan 
al teluricului.

Personajul principal, după ce spulberă 
cuiburile care acopereau în întregime intrarea în 
clopotnița bisericii urcă pe o scară de lemn a 
turnului acesteia și este antrenată într-un zbor 
ireal, odată cu biserica ridicată la cer de păsări. În 
cele din urmă este găsită, inexplicabil, la sute de 
kilometri depărtare de satul natal.

Finalul deschis al textului La țară este 

puternic marcat de arhetipul zborului, printr-o 

metamorfozare insolită a umanului. Simbolul 

aripii se desprinde straniu de firescul său corolar, 

pasărea, și îmbrățișează, printr-un amplu 

schematism oniric ascensional, ființa însăși a eului 

narativ, ce reflectă, până la urmă, o dimensiune 

feminizată a imaginarului: „... păsările țineau 

biserica în văzduh prin forța zborului lor, prin 

spaima neîntreruptă nicio secundă a aripilor. În 

clipa în care am înțeles relația aceasta, în timp ce 

trupul atârnat de frânghii îmi pendula în ritmul 

vuitor, am înțeles că, zbaterea aripilor fiind legată 

de zbaterea clopotelor, biserica ciudată cu turnul, 

cupola și cuiburile sale, și eu însămi, cu revelațiile, 

amintirile și vinovățiile mele, vom exista numai 

atâta timp cât voi avea puterea să mă zvârcolesc la 

capătul zburător al frânghiei, trăgând într-o 

dungă, în semn de alarmă și spaimă, tălăngile de 

la gâtul lui Dumnezeu, pentru a scoate sub cerul 

jos și nehotărât al iernii sfâșietorul țipăt în stare să 

ne păstreze în zbor.” [Blandiana, 2011: 162-163].
Ultima secvență narativă a povestirii se leagă 

de mitemul spațial al bisericii. În acest cadru 

maniheist, în care ascensiunea se sprijină pe 

contrapunctul negativ al căderii, se va derula 

experiența halucinantă a protagonistei.
Blandiana asociază acestui complex 

izomorfism divin-ascensional o puternică imagine 

auditivă, cea a clopotelor lui Dumnezeu, simbol al 

revoltei umanului împotriva universului absurd  

care-i sufocă existența.
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 Reperele unificatoare pentru cei trei artiști  
sunt aparent dictate de timp, dar arta, prietenia, 
adorația și metafora zborului îi adună puternic. Pe 
scurt, cei trei exemplifică trei  destine încremenite  
în zborul spre perfecțiune: 

Gellu Naum, poet suprarealist, Victor Brauner, 
pictor suprarealist, reprezentanți principali ai 
mișcării suprarealiste, cu intervenții majore în  
arta secolului al XX-lea, Constantin Brâncuși, 
sculptorul care a dat vremii contemporane lui 
„conștiința formei pure din preajma zborului” 
(Henry Moore, 1937). 

Gellu Naum  
pornește din București, 
Victor Brauner din Piatra 
Neamț, iar Constantin 
Brâncuși din Hobița, 
Gorj, drumuri 
ascensionale în 
imaginarul artei începute 
din trei puncte 
structurale pentru 
poporul român, conduse, 
nu fără limitări, prin 
spirit și voință. 

Ce legătură poate fi 
între  Drumeții 
Incendiari?

Una ține de 
eveniment, de răscolirile 
permanente ale 
oamenilor care cresc idei. 

Gellu Naum 
mărturisește cum  l-a 
întâlnit pe Victor 
Brauner,  artistul cu vreo opt ani mai mare ca el, 
într-un interviu acordat Dorei Pavel și apărut în  
revistei „România literară”, în 2001:

 (…) „Dar să vezi cum mi-a ieșit Victor în cale. 
Intrasem pe strada aia, unde era ziarul 
«Universul», și era un afiș afară. Expusese Victor 
Brauner pictură. Nu ştiam ce este şi am zis: Hai, să 
văd şi eu. De obicei, nu intram, nu puteam să sufăr 
pictura românească deloc, şi nici cea din multe alte 
ţări, nu numai   de-aici. îmi plăcea modernismul, 
atâta cât puteam să-l cunosc dintr-o revistă, 
dintr-un ziar, în orice caz, de-aici, ce-a fost 
avangardă nu mi-a plăcut niciodată. Şi atunci, 
acolo, am intrat şi nu era nimeni. Era pustiu. Un 
singur om, într-un colţ. Ca un suedez, aşa, blond, 
foarte drăguţ băiat. Nu-l cunoşteam. Şi a venit 
tînărul ăsta la mine, era cu opt ani mai mare, şi 

Ana Coman

TREI DRUMEȚI INCENDIARI:   

Gellu Naum, Victor Brauner și Constantin Brâncuși

m-a întrebat: îţi place? Extraordinar, am spus eu. 
Aveam 18 ani.   

Eu am rămas trăznit cînd am văzut-o, mai 
văzusem eu Picasso, nu ştiu ce, dar nu poţi să-ţi 
dai seama, când le vezi aşa, făcute, şi puse acolo. Şi 
m-a zăpăcit complet. Mă uitam aşa, şi el m-a 
întrebat: Cum e, îţi place? Şi eu i-am spus: Asta 
scriu eu. Asta vreau să scriu eu. A, scrii, a spus el. 
Da, scriu. Păi, ce scrii? Ei, scriu şi eu prostii, i-am 
spus. Ce prostii? Să vii la mine, zice. Vrei să vii la 
mine?  De atunci, nu m-am mai despărţit de el şi 
el nu  s-a mai despărţit de mine. El a acceptat să 

publice într-o revistă 
de la Craiova, de nu 
ştiu unde, doar cu 
condiţia să pună o 
pagină Gellu, o pagină 
el. Aşa făcea. Şi n-am 
mai scăpat, în fiecare 
seară eram la el. Aşa 
am rămas, de la 
expoziţia aia.”

Gellu Naum leagă o 
prietenie cu mult curaj, 
curajul tinereții care 
promite zborul. 

Dar a Celor Doi  cu 
Brâncuși? Calea e arta!

Primul volum de 
poeme publicat de 
Gellu Naum la 21 de 
ani, în 1936, pe vremea 
studenției, intitulat 
Drumețul incendiar, 

este însoțit de 3 calcuri ale pictorului Victor 
Brauner, reprezentări ale ființei, surprinse în 
revolta împotriva convențiilor ce anchilozează 
gândirea și fantezia. 

Victor Brauner îl cunoaște pe Brâncuși la 
Paris, sculptorul  inițiindu-l în  arta fotografică. 
Maestrul îl transformă  în artist.  Prin intermediul 
lui Victor Brauner, Gellu Naum intră în contact cu 
gruparea suprarealistă franceză. 

Titlul volumului - subversiv, polemic - 
definește condiția poetului, un etern ,,călător” prin 
lume, prin spațiul oniric, călăuzit de aspirații, 
posedat de fantasme, de fapt, un autentic creator 
decis să înlăture convențiile de orice fel care 
anchilozează gândirea și fantezia.  

Aceeași ipostază o actualizează și Victor 
Brauner și Constantin Brâncuși în/ prin creațiile 
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lor. Imaginea fixată în Autoportretul fără ochi 
aparținând lui Victor Brauner, cu o poveste ciudată 
în spate - pictorul își pierde ochiul stâng într-o 
bătaie - este în corespondență cu titlul poemelor 
prietenului său. 

La Brâncuși corespondența imaginată de noi 
funcționează multiplicat, ca ecou în oricare 
sculptură. Ochiul, chiar neinițiat, vede profilul 
artistului, revoltat și el de tăcere, de canon. 
Cumințenia pământului, lucrare din 1907, aduce 
spiritul în fața lumii, în fața luminii, inițiind starea 
de adorație necesară viețuirii. Superioritatea 
formei vine din fibra unui român care-și iubește 
neamul.. 

Coloana fără sfârșit, 1918, Muza adormită, 
1909-1910, Măiastra, 1910-1918, incumbă 
adevărul ascuns în tipar, revelat celui care vrea să-l 
găsească, zborul ca parte implicită a artistului. 

În Drumețul incendiar, am identificat, de 
asemenea, ghidându-ne  de simbolistica zborului,  
la nivel sentențios, esența filozofiei celor trei 
artiști. 

Victor Brauner își dorea să-și lege viața „de 
ceva fantastic în așa fel încât necunoscutul să  
locuiască în mine”, așa cum spune poemul Un 
centaur siluind arborii poemului: Brâncuși credea 
în ascensiune: „Trebuie să încerci să urci foarte 
sus, dacă vrei să poți să vezi foarte departe”, așa 
cum scrie Gellu Naum în poemul Vom sări afară 
din nou uimiți. 

Adăugând, parcă în sensul intenției noastre:  
„Prea multe lucruri ne solicită și prea multe 
cuvinte se îngrămădesc să le cuprindă, lăsând 
tăcerea să înconjoare zborul.” (Pot să-ți spun 
vorbe ca niște geamuri)

Volumul lui Gellu Naum care m-a inspirat 
pentru așezare în viețuire a celor 3 artiști conține 
nouă poeme, raportând ipostaza fundamentală a 
poetului la trei principii:  acțiunea contestatară, 
limbajul artistic reformator și jocul eliberator al 
gesturilor spre zbor. 

Acest volum de debut propune toate principiile 
structurii creației ulterioare a lui Gellu Naum, 
criticul Simona Popescu enunțându-le: „știința 
veselă a cuvintelor, nonconformismul, repulsia 
față de ceea ce a ajuns poezia oficializată, imperiul 
de semne, bagatelizarea autoritarismelor de toate 
felurile…amestecului regnurilor, perturbarea 
corporalității... reminisc ențele unui biografism 
tratat ironic... care se vor transmuta mai târziu 
într-un autobiografism sui generis, de mare 
complexitate”.

Atitudine violent nonconformistă, de revoltă 
împotriva ordinii momentului, caracterizează 
întregul imaginar al volumului, fiind proprie celor 

trei Drumeți Incediari,  stilul discursului fiind 
calificat de Eugen Simion în studiul  Scriitori 
români de azi, 1984, ca unul ,,al exasperării 
literare” (în opinia criticilor, echivalentul 
,,exasperării cosmice” profetizate de Geo Bogza în 
revista unu, nr.33 din februarie 1931).

Poemul care dă titlul volumului Drumețul 
incendiar, reluat doar postum în volumul Despre 
identic și felurit, 2004, șochează în primul rând, 
prin limbaj, fiind construit după tehnica dicteului 
automat. Discursul liric propune un portret bizar 
al poetului, conturat în linia liricii măștilor, o 
tehnică apropriată de suprarealiști, văzută în 
picturile lui Victor Brauner, Un domn burghez, 
Triumf metafizic, seria Mitologie și regăsită și în 
reprezentările brâncușiene, precum Cap de fată, 
Sărutul, Muza adormită.

Gellu Naum sugerează direcția unei radicale 
subversiuni a convențiilor sociale, literare, 
independența de spirit, făcând ca poezia să reiasă 
din actul trăirii abisale, din hazardul obiectiv: 
„Drumețul incendiar își ascunde luminile/ ochilor 
în caietele cu statistici/ El își aranjează coafura în 
ceasornice/ își lasă câte o măsea infectată la 
fiecare geam cu firme cu grădini mici/ se-ncruntă 
în fața ciorapilor de mătase vegetală...”

Gellu Naum parodiază, caricaturizează 
automatismele lingvistice și psihice, propunând 
poeziei refuzul sentimentelor prin apelul la 
suprarealitatea onirică: „își lasă câte o măsea 
infectată la fiecare geam cu firme cu grădini mici/ 
se încruntă în fața ciorapilor de mătase vegetală/ 
pipăie cu degetele de cunoscător paharele pline ale 
somnului” 

Același mesaj par să-l transmită și creațiile lui 
Victor Brauner și ale lui  Brâncuși prin cromatica 
violentă, prin convocarea obiectelor fără logică în 
același spațiu pictural, prin tehnica tăierii directe 
definită ca o confruntare fără milă între artist și 
materialele pe care vrea să le supună (Ionel Jianu)

Aluziile la biografie se consumă într-o gamă 
ironică, poetul supralicitând, ca orice suprarealist, 
imaginea: ,,Gellu, inimioara mea, să nu uiți o 
fotografie.” Finalul poemului, un delir imaginativ 
scăpat parcă de controlul autorului, desenează 
portretul avangardist al artistului, evocarea 
propriului profil sau parcă al prietenului său, 
Victor Brauner: „ochiul stâng în care e/ o floare cu 
păr roșu despletită/ ochiul stâng a devenit pe rând 
o pălărie de pâslă/ o aripă o cutie cu febre”. 

Asadar, din cele câteva elemente comune  
poetul, pictorul și sculptorul demitizează ideea 
omului învins, rămânându-le tuturor  zborul ca 
semn nevăzut al existenței.

FESTIVALULUI INTERNAȚIONAL 
„ANA BLANDIANA” 

TEMA: ARHITECTURA ZBORULUI
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Din cauză de viață 

Aud prin megafon: Stați acasă!
stăm cuminți, s-ar putea să ne vadă
acel ceva nevăzut
să ne pună gheara în gât: tu ce cauți în viața asta?
ai greșit galaxia, valea, locul tău nu-i aici!
De fapt, nicăieri nu e loc
pentru sufletul virusat
de sentimente umanitare
unde să pleci
cât vezi cu ochii numai planete bolnave
palavre despre viitorul luminos, curajos
respiri adânc, încă respiri
un aer contrafăcut, scump
în costum de import
curând se va termina umilirea, așa se aude
din cauză de viață prea lungă
va lua sfârșit încarcerarea
a ceea ce era liber și dansa pe frânghia subțire
dintre azi și mâine
am cântat și eu cu voi
zice cucuveaua, dar am răgușit
prea sunteți mulți, mărunți, cărunți
înarmați doar cu dorința unei zile în plus
de neînțeles în situații de criză
timpul s-a dus să se odihnească puțin
faceți la fel
minunile s-au terminat
soarele zilei de mâine nu mai are putere
să urce până la voi,
dragilor, încătușați inutil.

Planeta stă acasă

Frunzele stau acasă
nu mai pleacă din copacii încoronați
păsările stau acasă
puii lor s-au făcut mari
dar nu mai zboară spre lume
țările și-au pus lacăt la cer
la râuri, la drumul de fier
nisipul nu mai urcă lipit de
tălpile călătorilor
până în vârf de munte
unde zăpezile nu se mai topesc
au rămas unde s-a întâmplat să cadă
cu fulgii în balans
așteptând ca soarele să facă dreptate
blând sau nemilos
dar și el stă acasă
inima mea, îndrăgostită
nu mai sare din piept

Victoria Milescu

PLANETA STĂ ACASĂ

să o întâlnească pe a t
la jumătatea drumului ca altădată
fiindcă și inima ta stă acasă
degeaba încerci să-ți deschizi pieptul
cuțitul rămâne acasă, în teacă
va rugini cu urma de sânge pe lamă
numai ziua de azi pleacă
fără prea multe cuvinte
poeții lumii sunt inspirați
au acum la discreție
tragedii, drame inexplicabile
să hrănească din belșug monstrul
pe care îl numesc poezie. 

O gură de adevăr

Pisica ce trece strada nu și-a pus mască
nici umbra care o însoțește, loială
fluturele zburând spre becul aprins
s-a făcut cenușă
nu purta mască
nici câinele pierdut de stăpân
nu are mască
nici iarba de lângă zid
cerul nu poartă mască
stelele nu poartă mască
cine va amenda universul
că nu se conformează legilor în vigoare
pentru protecția tuturor
împotriva tuturor
aerul nu poartă mască
nu are nevoie
el respiră prin noi toți – 
simple petice de pânză colorată
pe gura pământului strigând
nu mai pot să respir...   

Încă puțină libertate

Încă puțină libertate, vă rog
da, știu, intru cu mască în restaurant
mă bucur că s-a redeschis
știu, e interzis să bei la bar
știu, dansul e interzis, la nunți, la botezuri
oricum, muzica a surzit de lunga tăcere impusă
știu, interzis să iau oliviera vecinului de planetă
recent descoperită, fierbinte încă
interzis să mănânc în picioare
să vorbesc tare
ce bine că s-au redeschis restaurantele
știu, e interzis să râzi în hohote
chiar dacă partenerul are o glumă bună
pune masca la gură
interzis să trăiești înainte de
ultima glaciațiune europeană, să te înclini
mai mult decât axa pământului
care a interzis indiscrețiile, descoperirile
cauzatoare de haos în prepararea supei 
primordiale
interzis mai mult de șase persoane la o masă
la aniversări, la parastas
interzis, interzis, interzis
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mai multe întrebări, mai multă gândire
vă rog, cine ar putea să-mi toarne
în acest pahar cu picior
puțină libertate, frapată dacă se poate
și să-mi aducă un tort cu o lumânare
să suflu în lumânarea vieții.

Încotro?

Văzutele și nevăzutele îmi spun
să mă grăbesc
întreb nedumerită: unde, Doamne?
nu vreau să plec de aici, nu încă
dar toate mă îmbrâncesc afară
din textul
unde eram o literă blondă
din cuvântul iubire
Încotro, Doamne?
Nu există semne indicatoare
Încotro, pământ?
Încotro cer, iarbă, vulturi
poate voi știți mai bine încotro mergem
din ce în ce mai mulți
degeaba țin ochii deschiși
nu văd nicio cale, doar un glas 
rostește: ești doar experiment, cifră, cod
fiecare dimineață – un cadou
îl desfac încet până se face seară
vine noaptea – un alt cadou
lăsat la ușă
aud stelele chicotind
deschide repede, deschide-te
greu se mai trezesc oamenii!
Hei, sunt vremuri bune pentru poezie
adică multă nefericire, nebunie din belșug
moarte la discreție. 

Confuzia bine controlată

Urma să mergem să mâncăm și să bem
să dansăm, să ne distrăm liberi
dar a venit brusc ploaia năprasnică
prognozată abia peste un mileniu-două
ne schilodea la-ntâmplare
ne perfora plămânii, vocalele
deveneam găunoși, abia respiram
invizibila ploaie lovea ritmic
bătrâni, tineri, copii, 
cuprindea marea și muntele, luna și soarele 
specialiștii ne asigurau
că se apropie curând de cota de avarie
șamanii au prezis că nu se va opri niciodată
iar tot ce era înainte se va schimba
ne-am închis fiecare în cochilia de beton
ne-am ghemuit într-o coajă de ou, sub rafale
în cuștile construite, desenate, oamenii
s-au reîntors la primele lor stadii de viață când
vorbeau prin telepatie, prin păsări, prin nori
treptat s-au înălțat munți de cadavre
unele mișcau încă
cineva a furat unul într-o noapte
l-a tratat în secret și l-a vindecat
scandalul internațional a izbucnit furibund

cei declarați decedați au fost sancționați
băgați în saci de plastic, în sicrie sigilate
la morgă, la coadă, rudele se-ntrebau
dacă nu cumva  vor înmormânta pe altcineva
din altă familie, din altă țară
în confuzia generală chiar doctorii au fost 

sacrificați
spre binele și progresul științei
ok, s-a spus, dacă asta ajută, să fie și doctori, și
profesori universitari, muzicieni, scriitori, pictori
dar nimic n-a fost de ajutor
până când nu s-a luminat de ziuă...

Cu sângele la vedere 

Hai, încă un efort
întărește-ți convingerile, temerile
ridică pleoapele
mai sunt încă multe 
de întâmplat, de manipulat
lumea se schimbă
cât ar clipi o furnică 
sub povara-i prea grea să o ducă
mai repede decât a calculat
pterodactilul înaripat
lumea vrea altceva, un altfel de haos
lumea ta dulce-amară se duce
nici ea nu știe până unde, până când 
se scurge ca apa din pumni
marile întrebări n-au schimbat lumea
deși mereu alta, nici răspunsurile
nimicurilor căutându-și rost și adăpost 
între alte nimicuri   
izbânzile noastre
de zmei, de pigmei, de bacterii
ar putea devora cosmosul
dacă n-am fi blocați aici.    

Oamenii desenează cu creta

Omuleții desenați pe trotuar
se ridică încet
încep să meargă pe stradă
unul se ia după un bărbat solid
cu ochelari și pălărie neagră, rugându-l:
Vă rog, dați-mi un ban
să-mi cumpăr un corn
n-am mâncat de ieri, de când copiii
m-au desenat în joacă, în curtea școlii
dar bărbatul solid, grăbit
îl dojenește:
du-te, măi  băiatule, la muncă
nu mai cerși
du-te pe altă planetă
aici toată lumea e bolnavă
nimeni nu mai mănâncă, nu doarme
doar desenează cu creta
omuleți verzi, albaștri
cu ochi mari, lunguieți 
pe trotuare, pe terase, pe casele de marcat
anul de grație 2020. 
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 Alungatul stelelor

Să purcedem la lucru:
 un strat de tăcere
un strat de iubire
nenumărate straturi de tăcere
și înăuntru
palmele tale cu tot cu sămînța
peste care vei ploua
pînă la ultimul strop. Nimeni 
nu știe ce  va ivi, dar sigur
mișcarea nebănuită cu care 
nașterea
este mînată în moarte,
așa cum copiii aruncă cu pietre
în stelele căzute în apă
să le alunge din nou pe boltă
așa cum  aruncăm cu pietre
în naștere.

*

Trebuie să fim mulți, cît mai mulți
pentru timpul cînd vom fi 
pradă rară
de nicăieri, 
fără chip, fără lumină,
ca și cum din spatele somnului
ar veni să ne trezească moartea
Iar în spatele ei
altă stare, 
o singurătate veșnică,
strigăt de disperare
plutind în ceea ce
nu vom putea numi niciodată.
Ea este jumătatea clepsidrei
care nu se va scurge 
nisipul fiind însuși nimicul:
decoct de primăvară, 
păsări macerate în vînt
tril tabagic de graur.
Cam acesta –i portretul
de primăvară al neiubitei -
sumar, într-atît,
încît unul din nenumăratele miliarde
de adoratori
abia de-l va recunoaște
în el sau în altul. Sau
în tăcerea care poate însemna orice.

  Valentin Talpalaru

  Alungatul stelelor

Casa

Nimeni nu bate la fereastra
(și ea
mai transparentă ca aerul)
cu un soi de  spaimă
cu care  vopsim ușile și stîlpii caselor
precum 
iudeii în Eghipet
să nu dea peste noi boala somnului.
O casă fără fereastră nu are
nici ușă. Dar cum
cum am ajuns înăuntru și 
cum pot vedea dinăuntru
casa 
- eu pe dinafară fiind?
E bine aici:
masa și scaunele cîntă,
dulapul valsează
cu haina nepurtată.
Chiar crezi că se poate atîta fericire?
Și nimeni nu bate la fereastră
nu am cui să strig
că aici este atîta fericire
încît ți  se face teamă…

Să ne oprim

Să ne oprim. Tăcerea fie pat
și ochiul pus la cazne fără milă
de luna care face nazuri de nubilă,
ea martoră la cel dintîi păcat.

Zăvoarele îmbujorate  la iatac,
parfum de șoapte de preludiu și extaz,
coapse ce-aprind cearceafuri de atlaz…
(ochiul îngăduie și palmele nu tac...)

De ce să trebuiască, el, cuvîntul
cel nerostit să capete contur,
un cerc bătut în ținte împrejur
ce - închide-n sine cerul și pămîntul?

Mai bine-n inimă – i fac drum de seară,
și cel mai tandru lacăt pun pe pleoape,
ci el să  lase-n palme  cît  încape:
bob de jeratec pe colac de ceară…

 Ad amici

Mi-ai spus prietene, să cred
doar ce nu văd și ce nu mai aud,
că înțelesul drept e orb și surd
la ifosele geniului, une merde.

Nici vorbă, pariem pe - îndoiala
a ce n-a fost și nu s-a întîmplat
știind că totu-i cîntărit și măsurat
cît ține luciul vieții și spoiala.

Avem tot timpul pentru labirint:
eu viu tu ca și cum ai fi
într- un samar de sentimente gri
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din ultima beție cu absint.

Căci are doar intrare, așa cred,
-ieșirea este doar un simulacru…
la ce bun deci și tragicul șperaclu
și ifosele geniului, une merde…

*  *  *
Odată și odată voi găsi curajul

să spun intră.
Și atunci, cel de afară
va prăvăli un bolovan cît Araratul  
la gura peșterii
în care mă dezbrac pentru totdeauna
 de timp.
Odată și odată
voi găsi curajul
să spun că am greșit
Și cuvîntul mîntuirii va cădea
ca  ghilotina
ca  petala de roză
așa diafană încît
nici respirația mortului
să n-o poată mișca.
Atunci și eu și el vom plînge
ultimul plîns
iar petala  aceea,
pe care nimeni nu o 
va fi zărit vreodată
nu o vei putea clinti
în veci.

*  *
Să tragem storul. Casa-i plină.
Nimic din pradă n-a rămas afară:
Păcat, virtute, adevăr, minciună,
Puțin săpun și-un rest de sfoară.

Doar  daimonul de seară ce încearcă
Să înduplece cu o romanță clanța
La vastul meu bordei, măcar că
Nu nimerește tonul și nici stanța

Ea se deschide doar spre înafară
Cînd bruma de nimicuri abisale

Cu care convivez declară
Revoltă pandemiei generale.

Nici ochii tăi n-au adunat otravă
Destulă pentru biata omenire
Sătulă să aștepte pe o navă
Un Ararat uitat într-o psaltire

E daimonul de seară răgușit
La prima întîlnire de amor
Cu gîndul meu sub ivăr ruginit
Și umbra decrepită în pridvor.

*   *
Deci hotărît: astăzi luăm cina
Cu – amorul care nu a fost să fie
Și încurcînd pe madam Staël cu Colombina
Ne rezumăm la flirtul pe hîrtie.

Zavistnice, copertele de carte
s-au fost întors cu fața la perete
(fără de titlu, autor, par moarte
așa că le rescriem pe-îndelete:

calupuri de hîrtie fără nume
decorul potrivit, fos mu,
(pentru amoruri mult mai cabotine
decît Ronsard pentru Hélène avu.)
Iată, menu cu clipele fugace
Aduce ospătarul F. Villon
Acum, obez și pus la patru ace
gata de nunta rostuită cu Manon

Flirtînd și el cu coala de hîrtie
Și încurcînd pe madam Staël cu Colombina.
Într-un amor ce nu a fost să fie
ratăm, prieteni, pentru totdeauna cina!

 Pe cînd urcam spre nicăieri

Singur  nu-mi vine în minte
decît 
ceea ce n-am fost vreodată
povestea posibilă
cînd
urcînd din lacrimă în lacrimă
părea că 
urc  o viață netrăită
cea din care
ai fugit plîngînd după ce ai încurcat rolurile
în viața altuia
și nici acolo….
În fine
asta era pe cînd în pomul din fața casei
a hotărît ca
jumătate din roade
să fie coapte iar pe celelalte
milostiv
mi le-a dat și
le duceam de mînă 
spre floare 
pe un fir
de verde lumină
și în jur
luceau și stelele
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jumătate coapte
pentru totdeauna
jumătate
resemnate
Iar eu estimp, eu…

Lacrimă dulce

Mi-e somn.
Pun capul pe surîsul tău
și  adorm.
Devin tot mai mic
cît șoapta din care
nu se mai aude nimic.
Nimic în jur
nimic în mine
un psalm în ruine
lacrimă dulce
nu se naște
se duce…

Vremea debutului

La vremea debutului
atunci cînd captiv fiind 
în ziua
care se numea 
lunimarțimiercurijoivinerisîmbătăduminică
și atît de mare fiind
nu încăpea
într-o singură respirație de-a mea -
mi-am dat seama că
de fapt
trecusem direct
în altă placentă și 
în jurul meu era o bulă
cu pereți translucizi de care
se loveau cuvintele
și se spărgeau ca niște balonașe de săpun
ca niște sunete de clopoței
înfloriți în Ajun.
Mă feream cum puteam de 
cioburile lor nevinovate și fragede -
mă feream să calc
pe un ciob de o sau de i
din care s-ar fi putut închega
un cîntec
de rămas bun sau de 
bun venit
pentru mine
care debutam fără voie
în ziua cea lungă
Lunimarțimiercuri joivinerisîmbătăduminică…

Escală

Vreme putredă – păsările

pensionare cîntă

doar cînd vine poștașul. 

Un gînd se scutură
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de praful  rămas de anul trecut –

tu draga mea ai spus că e o prostie

ce îți șoptește la ureche

prezicătoarea oarbă

care ghicește în rouă și

să-ți las sînul în pace

și să nu mă mai hlizesc

la tine

de după  copertă.

Vreme de doi lei – căldura și timpul

curg  lehamite pe Bahlui,

dintr-un tramvai a fost dat jos

călătorul clandestin

care s-a ascuns 

în roșul semaforului.

Nu are nici o noimă ce spun?

Ei și voi acum…ce mai contează!

       

Neiubita (I)

Voluptate supremă: caietul,

coperte de plută și hîrtia

devorînd melancolică

alfabetul.

Mai pun un tacîm la masă

 pentru ea , neiubita

-abia de-i pot rosti

numele 

ca pe o revelație –

o viață întreagă

ea a pus în mîncare

dramul de sare 

și s-a ascuns în buzele

pe care le sărutam

și-a căznit sînul

pînă

a încăput în palma mea

ca puiul în ou,

mi-a curățat 
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POESIS

PSALMUL 1

Duhoare și putrejune îți sunt, Doamne, și 
mireasmă de hoit și de moarte, și de bună zidire îți 
sunt, și suav, pe creste de aer, către tine sub formă 
de floare de măr mă cațăr ca într-o împotrivire ca 
să te împodobesc într-ale mele și de pământ 
nimicuri și-n fosta mea viață să te îmbrac, să te 
înzorzonez cu ea și să te fac între zei cel mai de 
seamă și cel mai bogat;

Duhoare îți sunt, Doamne și parfum am să-ți 
fiu și cu mare poezie te voi cere la cer ca să te fac 
peste poporul meu de umbre stâlp de rugăciune;

În ochiul meu de clisă astăzi stai și mâine de 
acolo va zbura lujer de floare ca să te 
împodobească și să te facă asemenea zeilor mari 
din vechime;

Că dumnezeul meu ești și doar în tine cred și 
doar pre tine te crede trecătoarea mea carne de 
clisă cu care-n răstimpuri și timpuri negândesc. 

Și Te gândesc.

PSALMUL 2

Toată ziua am auzit migratoarele în cer și sub 
cer și toată ziua m-am întrebat de ce nu sunt 
printre ele, de ce nu plec și eu…

Trec, Doamne, păsări, trec ciori pe sub cer, 
peste cer, trec, Doamne, ciori trec și în cer. Și nu te 
supără croncănitul lor. Cum să te supere atunci 
vorbele neamurilor puse de tine, sădite de tine? 
Cum să te supere vorbele ciorilor?

Trec, Doamne, păsări în cer, trec ciori prin cer 
și pe sub cer și eu stau în genunchi în mijlocul 
acestui deșert al cerului și te implor să mă lași să-ți 
fiu pasăre chioară. Pasăre să-ți fiu, Doamne… 
Lasă-mă să-ți fiu, îți spun.

Și tu taci. Nu te mișcă trecerea din cer, de pe 
cer, de sub cer. Nu te mișcă trecerea. Și nu găsești 
pentru mine, nu găsești o cale ca să-ți fiu pasăre și 
ca să-ți cânt. Să te cânt, te încânt…

Toată ziua am auzit migratoarele cum trec în 
cer și sub cer și toată ziua m-am întrebat de ce nu 
sunt și eu printre ele, de ce nu plec și eu cu ele, 
Doamne…

PSALMUL 12

Ca floarea câmpului căzută sub brume, așa 
bietul meu trup;

Plouă din cer găuri negre, plouă ere, ore, 
secunde și cu bietul trup încerc să le-astup.

Nu mai  sunt dumnezei pe cuprinsuri să mă 
ajute; nu mai este cer, nu mai este speranță;

Plouă peste noi veacuri, plouă cu mii și sute de 
veacuri; plouă un timp de plictis, un timp fără 
suflet…

Ca floarea câmpului…

PSALMUL 37

Că sămânța putrejunii este întru mine…
Sunt vinovat că sunt țărână și țărâna este 

floare de putregai și floare de neființă, și slăvite 

sunt vrerile tale…
Nu ți-a trecut prin cap să mă faci numai din 

florile de primăvară ale ideii? 
Sau ți-a fost frică? 
Sau ai vrut să te trufești în fața prafului din 

care m-ai făcut?
Acoperământul meu se clatină, că nici bietul 

cer nu mai vrea să știe de mine, că sunt fiu al 

putrejunii;
Că nici floarea din câmp nu se mai uită la 

mine;
Că nici pasărea, cât este ea de pasăre și liberă, 

nu mai vrea să mă ducă pe aripile ei până la poarta 

ta, unde să bat umil cu colțul sfărâmat al inimii;
Că nici patul nu mă mai primește în somn, în 

fiecare noapte chip de groapă își ia, ca să mă sperie 

și să mă arunce insomniei pe veci;
Că nici eu nu mai cred că sunt, din moment ce 

gropii ursit și, cu gura deschisă, pământul adânc 

mă așteaptă;
Că sămânța putrejunii este întru mine…

PSALMUL 50

De ce să fiu obligat să car moartea cu mine 

peste tot? 
De unde blestemul? 
De unde acest destin ca al nimănui?
Îmi vine să dau bir cu fugiții, dar unde să fug? 

Nu mai există locuri absolute în care moartea să 

nu aibă acces. În care moartea să nu-și aibă 

domeniile ei moștenite din moși strămoși.
Nu sunt gata de pace, cum nu am fost gata nici 

de război, nu sunt gata de viață, cum nici de 

moarte nu-s gata.
Stricăciune este trupul meu, stricăciune mi-e 

viața, ale morții sunt toate și  doar te-am rugat să 

amâni moartea măcar până te-oi vedea… 
Măcar până când urechea mea va prinde 

muzica pașilor tăi pe pământ…
De ce atâta moarte în viața mea?
Fă ceva și omeni-voi numele tău!

Constantin Ghergh

83

Colocvii dunăreneanul I, nr. 3-4 • mai-iunie 2021



Colocvii dunărene anul I, nr. 3-4 • mai-iunie 2021POESIS

PSALMUL 53

M-am mutat lângă tine, Doamne, suntem 
vecini,

Nu întru habotnicie m-am mutat, ci întru grijă 
și întru mirare;

Dragostea de tine m-a umplut, sunt tot numai 
spini

Și numai apropiere îți sunt în marea-mi 
depărtare.

Te-am auzit cum te rogi pentru mine: am un 
copil

Care nu mai ascultă, spuneai,
În zdrențe, pe sub fereastra mea trece umil
Cineva, în spinare cu o parte din rai.
Stau sub copacul arhaic; sunt întru grijă și 

întru mirare
Îmi spune copacul: Singur mai ești!
Nu sunt singur, îi răspund, sunt doar o 

depărtare
De miracolul în care Dumnezeu îmi spunea 

altădată povești!

PSALMUL 57

Demultule, îi strig lui Timp, Amărâtule, ești 
mai mult Întâmplare, decât Necesitate,

El își vede mai departe de drum, și eu mă fac 
strâmbătate,

Ca să-l judec, Doamne, cu dreaptă măsură pe 
el,

Pe sluga dumneavoastră credincioasă, Domnul 
Timp, 

Și m-am trezit pe cap cu poveri mai mari decât 
aș fi putut să duc,

Au venit dumnealor, avocații pe nume An și 
Zodie și Anotimp,

Și au început să mă judece ei și să-mi pună în 
cârcă

Nenorociri mai mari, decât timpul mai mari,
Degeaba mă prefac, dau din colț în colț, că hâr, 

că
Mâr. Ei se arată maeștri mari și mari lăutari
Ai osanalelor cântate lui Timp. Eu, Doamne, 

ascult cutremurat, cuprins de mila față de mine și 
față de tine,

Demultul ne pune de veacuri gând rău, 
Pe tine gândesc să te închidă într-o lume 

paralelă, din străine
Universuri. Pe mine să mă facă lumilor tale – 

haos și cosmic și hău.

PSALMUL 60

Unde să fie frunzele? În care țară să fi plecat?
Și de ce mi-au luat cu ele inima de astă-

toamnă?
Vezi, Doamne, ca frunza viața noastră,
Sărmana de ea! Iubită de o Doamnă
Despre care scrie în cărți, în tratate stufoase,
De care am aflat, Doamne, că însuți te temi,

Vor veni anotimpuri mai goale ca acesta,
Vor veni vânzătorii, vor veni călăii călare pe 

ierni.
Și trupul nostru, Doamne, tot mai puțin
Și frigul în oase și vânt în loc de suflet…
Mă rog de tine: mai toarnă-mi puțin vin
Din mersul tău prin lume, din pașii tăi, din 

umblet.

PSALMUL 70

Trăiesc înlăuntrul vremurilor de uitare, ale 
tale, Doamne,

Nu sunt nici mai fericit decât înainte de timp,
Nici mai nefericit,
Uneori mi se pare că timpul este o păcăleală 

sinistră. 
Uneori mi se pare că și tu însuți ți-ai fi dorit
Să nu-l cunoști.
Că libertatea noastră înseamnă a fi fost niște 

foști
Înalți demnitari ai clipei, dar libertatea 

înseamnă
A fi fără de timp și fără de obezile lui legate la 

glezne,
La mâini, la picioare…
Obezi împletite din bezne,
Alteori mi se pare că tu fără timp ai fi doar 

groază 
Și teamă;
Că doar timpul face să se-nfioare
Materia și să o ia din loc, să fie slăvită în 

cercuri 
Literare - troțkisto-futuristo-dadaiste…
Uneori, Doamne, mi-e frică de izbucnirile tale 

de nervi
Și mi te arăți doar în ținerile mele de minte
Vechi, în care ființele noastre, două, abia mai 

pot să existe…
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� � *

Îmbracă-te în lumină, iubito,

Ca să arzi întunericul din inima mea;

Astăzi sunt trist, dar tristețea

Își pârguiește fructele sub cupola cerului,

Și aș vrea să mă-mbăt,

Să diluiez tristețea asta în alcoolurile tari,

Până când soarele îmi va exploda în creier.

De vină e iarna, care nu este iarnă,

Îmi spune o voce,

Și primăvara, care nu va fi primăvară,

De aceea, poate, singura mea salvare este

Să te îmbraci în lumină,iubito,

Ca să arzi întunericul din inima mea.

� � *

Am prieteni care-și trăiesc viața

Pe planetele pustii ale singurătății,

Și le place...

În fiecare zi își construiesc acolo

Cârciumi și spitale,

Unde se pot îmbăta,

Sau muri oricând doresc.

Când timpul îi adaugă în amintirile noastre

Planetele lor dispar ca un balon de săpun,

F. M. Ciocea

Dar undeva se naște o constelație,

Sau doar un soare,

Care ne vor lumina existența,

Nouă, cei rămași să viseze

Câteva secunde în plus.

Nu mă întrebați pe ce planetă locuiesc;

Uneori îmi trăiesc singurătatea

În mireasma florilor de trandafir.

� �
*

Timpul nostru,

Un fluviu dăltuit în piatră,

Rămâne în memoria luminii,

Care curge printre continentele fericite ale 

dragostei.

Din dragostea asta, limpede și pură

Se nasc oamenii, animalele și plantele,

Iar atunci când dansul nostru printre stele

Își risipește substanța,

Ne reîntoarcem în ea.

Deci, nu vă temeți!

În universul etern nimic nu moare,

Doar pendulăm între starea de veghe a materiei

Și repaosul ei imaterial,

Iar când suntem obosiți inventăm anotimpuri,

Topindu-ne în substanța lor.

� � *

 Vorbește-mi despre visele pe care le-ai uitat,

Visele toamnei

Și visele iernii,

Coșmarurile primăverii viitoare,

Iar apoi

Construiește-mi o casă în florile de cireș,

Unde visele sunt mireazmă,

Nopțile un pod de lumină,

Viața noastră simplă, ca o ploaie de iunie.
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Câteodată

Amiaza vine câteodată într-o uniformă ponosită de 
colonel
trecând podul arcuit deasupra apei ce se tulbură
și ne întreabă daca avem să-i dăm o țigară
langă mica uzină de catifea 
pentru case de modă si revoluții
când iubirea aceasta a noastră pentru noi
şi pentru toate cele din jur
stă întinsă  cu sufletul deschis
la care trecătorii se uită precum asistenţa
din "Lectia de anatomie a doctorului Tulp" 
Pe strazi briza amiezii împrăştie
aurul dintr-un câmp de păpădii
iar ziua de ieri agită batiste
ne face semne încurajatoare
din lojile unei academii
de la masa cu formă variabilă 
a unor cavalieri
unde vinul se preface podgorie în pahare
şi se rupe din dezamăgiri
ca dintr-o pâine caldă

Un slow din anii trecuți

Ca si cum s-ar vedea dureros de clar totul
cu o lanternă de infinită precizie
cum noi înşine am devenit complicii
acestui început de seară buimacă ce-şi trimite
şiroaiele ploii peste tăblăria acoperişului 
lumina umedă în ferestrele mari ale sălii de lungă 
aşteptare
Obiectele  devin cutii de  rezonanță  pentru alte 
urmări posibile
Primăvara  irumpe neîndurătoare
odată cu revolta tuberculilor îngropați în câmpul 
de război şi pace 
al unei conflagratii care nu a inceput încă
Cine nu este iubit în taină acela poate cā a nu 
exista 
îşi şoptesc dansând  un slow din anii trecuți
îndrăgostiţii de altcineva
ca şi cum ar vedea totul cu propria  suferință 
în aerul distilat al serii de Aprilie

Județ al  singurătăților

Pe scaunele de recuzită ale teatrului municipal  
se întâmplă un județ al  singurătăților
Revoluții materiale și spirituale 

stau compromise de atâtea amânări
cum mecanismul unui vechi ceasornic de mâini 
sălbatice
Învingătorii capătă obiceiul învinșilor
Fericirea a fugit din cinematografe
în jobene și pălării si păpuși matrioșka
Lângă ușile de fier  înalte 
împodobite cu guri de leu ce strâng inele
ghilotina serii va cădea tăioasă 
și nici un rege Ludovic nu este pe aproape
Promisiuniele toamnei se învârt pe toate fețele 
precum monezile la jocul de rișcă
Heralzii abulici ai veacului 
au răspunsuri convingătoare
și te poți ascunde în iluzii
ca într-un paraclis

Un Bateau Lavoir

Chipul tău decupat de lumina căzută pe vitrine
și umbra copacilor crescuți 
pe terasa fostei fabrici de prefabricate
Mușuroaie de rumeguș pe strada pietonală
care primește o duminică în plus  
cu eroi înrămați în fotografii gata să facă orice
pentru principii și o cauză dreaptă
iar primăvara ne privește în gol cu ochii de sare
Soarele rămâne transparent printre 
aripile unei păsări desfăcute deasupra cvartalului
orfan de zodii învingătoare
un Bateau Lavoir al  micilor întâmplări
unde mâna care ne trage la sorți
tot ea ne și mangâie
și se vorbește doar despre fericire sau frig
noaptea se lasă peste ferestre
ca o prelată peste cei găsiți la „scena crimei‟

Alexandru Cazacu
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DECÂT DETALII

Ajută-mă…
Ține-mi mintea limpede,
Să țin ezitantul genunchi înfipt
Ca pe cuțitul acela imaginar în vene,
Din îndepărtatul aproape
Ce se scutură de cenușă!
…numai cenușa…
Unui foc nemuritor de adânc.
Pârjolitorul de inimi,
Și-al spinilor,
Ce mi-au însângerat genunchiul
– de-atâtea crezuri,
– de-atâta așteptare,
– de-atâtea…
…grămezi de leșuri aruncate la-ntâmplare.
Deșartă-i speranța…
…și ( – i ) nimic…
Doar cenușă fierbinte
Și-un neant prea zgrunțuros pentru mine.
Ajută mie și ( ne )credinței mele!
– lacrimi de sânge în priviri,
– sudoare de sânge între coaste,
– dâre de bici al durerii în sânge,
Iartă-mi neputința de a fi supraom!
– fără ispite;
Iartă-mi umilința de a fi om!
– fără tentații.
Desigur, toate aceste sunt doar detalii!
Cu genunchiul înfipt în pământ 
și cu inima ascunsă ferit între coaste, 
cu gândul atârnând de imaginarul cuțit, 
plutitor submarin pe sub mări și oceane 
croite din arterele fluvii 
și capilarele râuri-învinețite de sânge. 
Dorința e marea sălbăticiune, 
timpul prea-mort de-atâta nemurire; 
viața asta prea doare, de atâta neant 
și jur că doar ea m-a vrut!

VERSETE CONTEMPORANE

Nu îmi dispar din minte singurătățile 
lui Cioran;
ale mele m-au năruit.
Nu pot uita ultima citire din Coran 
a dictatorului Sadam Hussein
înainte de tragerea trapei.
Și nici moartea brutală a tinereții
lui Labiș pe linii paralele cotidianului nostru,
numai tramvaiul mă mai plimbă prin ploaia de acum…
Am reținut căderea Turnurilor Gemene
în ele însele și-n timp…
Cameramani pregătiți filmau
primele semne ale noului mileniu. 
Am avut momente de fericire
în secolul trecut,
când am stat, anonimul perfect, la aceeași masă
cu Eugen Simion, Grigore Vieru și Marin Sorescu.
Gândul mă conduce, fără vreun scrupul,
de la ludic la tragic: final de secol XX 
și început de secol XXI.
Către momentul când viața

îmi va trage trapa de sub tinerețea târzie, 
când nu voi mai avea la îndemână 
nici măcar secunda salvării prin cuvânt,
până dincolo de semnul Crucii doldora de cuie. 
DEZAMĂGIRE. Scriu pentru a mă salva din ghearele vieții 
personale; 
asta nu îmi este de ajuns și alunec în cotidian! 
Tare mult îmi doresc 
să am un suflet atât de mare
încât să pot cuprinde întreg Universul! 
Deocamdată…
pot cuprinde numai microUniversul…;
Din nefericire și oamenii.
îmi spun: am timp să dorm pe lumea cealaltă, acum 
trebuie să mă ocup de asta!
De la Iisus încoace, omenirea a devenit mai rea, mai 
perfidă, mai sadică. 
Adam nu mai respiră, îl bântuie junghiuri intercostale.
Eva e la ultima suflare, nu i s-a pus diagnostic.
Pământul se-afundă-n pământ după multele experimente 
nucleare.
Cerul plânge cu acizi, că-L dor șalele de-atâtea rugăciuni 
primite în plexul solar.
Raiul se părpălește în incendii de pădure.
Iadul și-a ars gazul, cărbunii și menirea.
Cuplul primordial nu a rămas altceva
Decât o închipuire devenită legendă. 
Pe care o amintesc aici…,
ca pe o Sfârtecare a acestei dimineți 
cu atmosferă în versiune apocaliptică.
IUBIREA. Ori de câte ori iubesc o femeie, de tot atâtea ori 
mă tentează sinuciderea! 
Încerc să înțeleg care dintre dumnezei
E mai bun. Al meu. Ai lor?!

GEORGE (PE ENGLEZEȘTE)

Întreaga noapte l-am visat.
Un George...,
Mai mulți...George,
de exemplu: versiunea George 1.0
și am continuat să visez:
cum că George Punct
(sta pe marginea
unui câmp...de vis)
și se bucura de un iepure
mare albastru cu urechi lungi
pe care îl ținea strâns la piept.
și se bucura George 1.0.
Visul continua...
începând de la George 1.
la versiunea George .9 .
În visul meu obsesiv
toți oamenii se numeau
George (pe englezește)
urmat de cifre și puncte
După un anumit algoritm.
Am tot visat...
Obsesia nopții..., binară,
pentru un George
(citit pe englezește
pentru că așa sună mai bine!).
Multiplicarea lui George
A început de mult,
încă de la începutul visului,
chiar după Marea Decimare,
după multele Mari Decimări
ale omenirii.
George (pe englezește)
și cu puncte (...),
între cifre,
trăiește.
M-am trezit...
Fix la ora 4.9.
strigându-mă...
(pe mine mă)
George și Punct și 9.9!

 

Virgil Andronescu
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…Puse piciorul stâng pe peron înainte de 
oprirea trenului, așa că mai făcu doi-trei pași, în 
virtutea inerției. Gara orășelului de câmpie era 
pustie la ora aceea matinală. Călătorii care 
așteptau urcară grăbiți. În afară de el nu se mai 
dădu jos nimeni. Cârciuma era închisă, casa de 
bilete – la fel. Ieși în fața gării, cu gândul s-o ia la 
pas ușor spre centru, care nu era departe. Făcu 
ocolul scuarului, cu ochii la dughenele zăvorâte. 
Nu se vedea niciun taximetru, birjele intraseră 
demult în legendă, dacă vor fi existat și pe aici. 
Vremea era destul de caldă pentru sfârșitul de 
martie. Oricum, nu se sinchisea, chiar dacă azi 
împlinea 49 de ani. Dădu drumul raniței, cât să-și 
îndrepte ținuta șifonată după noaptea de somn 
căznit, făcând și câteva mișcări repezi de 
gimnastică. În timp ce se re-echipa, nu putu să nu 
bage în seamă pe tânărul milițian ce proptea un 
stâlp din marginea trotuarului, lângă care era 
parcată o Dacie aproape nouă. Nu-l ocoli, în 
drumul spre oraș, ba chiar dădu binețe, încetinind 
pasul, când ajunse în dreptul lui. 

- Ce mai faceți? răspunse locotenentul major, 
ducând două degete la cozorocul șepcii albastre. 

- Mulțumesc, bine, ce mai e nou? îi răspunse, 
fără să se mire prea tare. 

- Puține schimbări, oameni vechi plecați, 
oameni noi veniți, nu prea 
multe… Cu ce ocazie pe la noi? 

- Să văd mormântul unui 
camarad… cam atât… 

- Al lui Nea Jorj? 
- Mda… Ai auzit de el? Nu te 

știu, așa, la prima vedere... 
- Sunt nou. Am venit acum 

doi ani. Vă cunosc din povești… 
Haideți, vă duc eu cu mașina, 
dacă vreți… 

Nu făcu mofturi. Strânse 
energic mâna ofițerașului, aruncă 
ranița și campoul ciobănesc pe 
bancheta din spate, înainte de a 
lua loc alături de șofer.

- De ce și cum s-a sfârșit 
bătrânul hoț de cai, din câte ai 
auzit? zise după ce mașina 
demară, ca să fie politicos.

Locotenentul rânji cu multă plăcere:
- De plictiseală și de urât. Se povestea că în 

ultimele zile doar zăcea și bea. Cât avea tutun, 
fuma. Când apărea cineva, sigur îl tapa de țigări…

- Mâncare nu-i aducea nimeni?
- N-o mânca, așa că degeaba-i aducea! Doar 

când venea o femeie energică, ce-l cunoștea bine…
- Domana Drajna?

Paul Strepol

Nea… Jolj

- Da… De frica ei mânca, făcea baie și chiar se 
bărbierea… În rest, nu-i păsa de nimic, nici la 
serviciu nu se mai ducea… Și cică era mare șef de 
cofetărie!

- Nu l-au dat afară?
- Cum să-l dea cineva afară pe Nea Jorj ?! 

Băuse cu toți grangurii din zonă… Odată pe luna 
se-nghesuiau, pe rand, femeile de la serviciu, să-i 
aducă ștatul de plată la semnat, să-i numere 
leafa-n palmă, până la ultimul bănuț, să-i bage pe 
gât ceva haleală și să-i verifice de bună seamă 
pitpalacu'… hă-hă-hă…

- Dacă era șef la o cârciumă, ar fi fost altceva…
- Nooo… Avea băutură la discreție, a mai 

rămas și după înmormântare, nepotu' cel mare. 
I-a lăsat lui casa și tot ce avea - face și acum 
chefuri, din băutura aia, când vine pe aici cu colegi 
de facultate, din București…

- Mda… se strâmbă el acru; ar fi vrut înapoi în 
lagăr, că tare i-a plăcut acolo… cu ticălosul de zbir 
zis Bătrânu'… cu pocitania numită Negru… cu 
zevzecu ăla de Actor… cu ceilalți camarazi…

Un ins în salopetă și basc, trecând pe trotuar, 
îi salută; și-i răspunseră amândoi, înclinând 
capetele.

- Poate vreți să luați niște flori? îl tatonă 
milițianul când intrau în oraș.

- La o coroană mă gândeam, 
recunoscu el, pe vremuri se putea 
face la florărie…

- Și acum se poate … Mergem 
acolo.

Parcă Dacia în față, intră, 
zăbovi ceva, apoi apăru din nou.

- Ce ați vrea să scrie pe fundă? 
Eu le-am zis Lui Jorj Efrimescu – 
din partea camaradului Doxa.

- Ajunge. Nu prea se omora el 
cu firea când venea vorba de 
formalități…

- Până termină treaba, șeful ne 
invită la o cafea, în spate…

Dădură ocol clădirii și-l găsiră 
supraveghind o fată ce aranja 
masa. Fața în pătrățele, ca pe 
vremuri, ibricul de cafea, ceștile, 
zaharnița, păhărelele mici, cu 

picior, o sticlă de jumătate, coniac Zarea, alta de 
apă minerală, un platou cu mititei, un coș de pâine 
și un castronel cu mujdei de usturoi.

- Mă mai cunoașteți? îl întrebă, întinzându-i 
mâna.

- Cum să nu?! răspunse localnicul, surâzând, 
și-l luă în brațe. Cel mai bun cârciumar din câți 
s-au petrecut pe aici… Dacă nu era golanu ăla de la 
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securitate, ajungea mahăru' alimentației publice…
- Mie mi-a plăcut mai mult să fiu cioban la oi, 

dădu el neglijent din mână, în timp ce gazda 
desfăcea sticlele. 

Umplu păhărelele, ciocniră solemn, vărsând 
câțiva stropi buni pe jos - Dumnezeu să-l ierte! – 
apoi le dădură de dușcă. Iar după ce se scuturară 
un pic, așezându-se mai comod pe scaune, 
începură să înfigă scobitorile în mititei, tăvălindu-i 
în mujdeiul de usturoi bine dres cu hrean.

-… La înmormântare a venit tot târgu', dădu 
șeful drumul noutăților, când isprăviră de mâncat 
și-și dezinfectară gâtlejurile cu alte duști, trăgând 
cafelele mai aproape. Miliția a făcut rost de dric – 
un vechi afet de tun de la Pompieri, tractat de 
mașina lor de teren – cârciumile au pus la bătaie 
haleala și băutura, cofetăria unde era șef cu 
numele a livrat prăjiturile, noi am pregătit 
coroanele și tot așa, nimeni n-a stat deoparte, ca la 
o sărbătoare importantă… Văru-său, Nea Alecu, 
neamurile, nu prea au avut ce mai face. L-au depus 
la capela bisericii de lângă Stadion, era mai larg 
locul, nici cald nici frig, oamenii foiau pe acolo 24 
de ore din 24, ciuguleau ceva, sugeau ceva, îl 
pomeneau, plecau, veneau iar când le era poftă… 

- I-ar fi plăcut și lui la așa înmormântare! 
zâmbi strâmb oaspetele. Mie déjà îmi pare rău că 
am lipsit…

-…Vă cred! A fost mai ceva ca la o nuntă! Trei 
zile și trei nopți de chef non-
stop! Așa ceva n-a văzut nici 
Parisu'!... Doamna Drajna a 
venit cu băiatul în brațe. În timp 
ce se uita la el și lăcrăma, cu 
capul sucit spre stânga, numai 
ce i s-a auzit glăsciorul ăluia 
mic, mai încet, mai rar, cum 
vorbesc toți mucoșii când 
gângăvesc primele cuvinte: 
Nea… Jolj… Mă-sa a rămas ca 
stana – pare-se că era prima 
dată când l-auzea vorbind – iar 
copilul, răsfățat și neștiutor cum 
sunt cu toții, s-a aruncat în jos ca bolovanu', de l-a 
scăpat mă-sa din brațe, și-a aterizat copăcel pe 
pieptul mortului! În vreme ce toți se holbau ca la 
marea minune, el, lipa-lipa, în patru labe, până la 
botul acoperit cu un tampon zdravăn de tifon, că 
puțea ca o distilerie. I-a luat între pălmuțe fața, ba 
chiar i-a tras câteva perechi de scatoalce peste 
obrajii bucălați, cum îl învățase la un chef de 
pomină, și iar a gângăvit: Iești… cui… Nea… Jolj… 
Apoi s-a cuibărit cum a putut, chipurile să-i stea în 
brațe, ca la chefu' ăla, de parcă ar fi fost viu!

-…Pentru puști a rămas viu! mărunțise el 

capul. Așa am pățit și eu cu baciul Ioan din Stremț, 

care m-a învățat meserie… Chiar dacă dumnealui 

s-a dus demult, eu tot viu îl simt – la fel și pruncul 

Doamnei Drajna, pe Nea Jolj…
Fata ce pusese masa veni încet cu o coroană 

funerară, din ramuri verzi de brad și garoafe roșii, 

așezând-o cu băgare de seamă pe masa de alături.
- Frumoasă! comentă musafirul scurt.
-…Ar fi ca din partea noastră! protestă șeful, 

când el puse pe masă două bilete albastre, de 

câte-o sută.
- Lasă… îl potoli musafirul, cuprinzându-i 

umerii cu brațul drept. L-ați cinsitit destul, s-o mai 
facă și alții…

Dădură de dușcă un ultim păhărel, înainte de 
a ieși la Dacia parcată în față.

- Pe Domana Pelagheia, croitoreasa, o știi? Îl 
întrebă pe milițian, în timp ce demarau sub ochii 
prietenoși ai gazdei. Avea un vin, bun tare, negru, 
pe vremuri…

- Are și acum, îl asigură celălalt, facem un ocol 
pe la dumneaei…

Cum apăru, îl și înhăță zdravăn în brațe. Până 
să scape din strânsoare, înțelese că 
s-ar putea să zăbovească ceva mai mult, decât își 
propusese, prin orășel.

- Ce-ați pățit? o întrebă, arătând spre hainele 
cernite în care era îmbrăcată.

- Soțul… s-a prăpădit… la toamnă vor fi doi 
ani…

- Dumnezeu să-l ierte!... Copiii ce vă fac?
- Bine… copii buni… băiatul în București, 

subofițer, fata la Mediaș, măritată cu un maistru… 
au o fetiță…

- Să vă trăiască! 
Vin avea destul, dar nici nu vru să audă că 

pleacă așa, fără să ia o mică gustare, degeaba 
stărui că tocmai luaseră una. Locotenentul major 
intră și el, desfăcând brațele a neputință – așa-i cu 

prietenii – ca să atace cot la cot 
sarmalele în foi de podbal, 
după care se dreseră cu vinul 
acela, bun tare, moale și 
negru…

- Vă aștept aici, după ce 
isprăviți cu treburile! hotărî tot 
ea, când se ridicară, punându-i 
în mână o sacoșă cu câteva 
sticle de vin, dar confiscându-i 
ranița și campoul ciobănesc.

Făcură în tăcere drumul 
până la cimitir. Dacia opri 

lângă un gard dărăpănat, din scânduri bine 
înnegrite de vremuri. Se putea intra cam din 5 în 5 
pași, printre și peste stinghiile putregăite. 
Ofițerașul săltă cu grijă coroana, parcă puțin 
veștejită în răstimpul cât zăboviseră la masa de 
prânz, în vreme ce el lua sacoșa cu sticlele, tot 
uitându-se dacă nu cumva îi rămăsese ceva 
înăuntru. O sticla o puse în portbagaj – „Pentru 
barul de la sediu” zise – deși milițianul se opunea, 
de formă, dând moale din mâini. Porni agale pe 
urmele lui, pășind cu grijă printre morminte. 

-…Crucea, i-au făcut-o cei de la cooperativa de 
construcții locale, care au încropit și gardul de 
beton al mormântului, cu grilajul… îi dădea cu 
vioiciune detalii milițianul. Apropiaților din 
familie, le-a mai rămas în seamă doar asta… unde 
se aprind lumânările…

- Am uitat de lumânări! își dădu el seama abia 
acum, lăsând sacoșa cu sticlele în spatele crucii.

- Nu sunt obligatorii, aruncă celălalt din mână, 
poate la ocazii mai speciale, de Paști…

După ce anină coroana de axul vertical, 
aranjând un pic panglicile cu inscripția, 
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locotenentul salută sobru, cu palma la cozorocul 
șepcii; iar el îl imită, ducând pumnul strâns la 
tâmpla dreaptă.

- Așa salută sârbii, se explică, după scurtul 
moment de reculegere. Când eram la Regimentul 5 
Vânători, am cunoscut un camarad brav printre ei, 
pe nume Delin Ivo, căruia ai lui îi ziceau Prinkip…

-…Stau afară până terminați? îl sondă 
însoțitorul înainte de a o lua îndărăt.

- Nu… mă descurc eu… știu locurile… Mulțam!
-…Vă așteptăm și pe la noi… șefu' mereu 

organizează ședințe tematice prelungite, acolo jos, 
în apartamentul camarazilor…

- Poate diseară, zâmbi el puțin stânjenit, azi 
am și o aniversare personală…

- Ei, și dumneavoastră, abia ați sosit… vă mai 
odihniți un pic… șefu' e mai mereu ocupat la mijloc 
de săptămână… sâmbătă ar fi ziua lui preferată… 
Iar Doamna Pelagheia are o treabă foooaaarte 
serioasă… a trăit mai mult fără bărbat, vai de 
sufletul ei… e uscată rău… tre să-i umble cineva la 
craci!... Hă-hă-hă…

- A fost singura femeie care i-a plăcut cu 
adevărat lui Jorj Efrimescu! rânji și el, prietenos. 
Doar că dumneaei era măritată, iar dumnealui era 
mai scund cu juma de cap…

- Și ce-i cu asta?! strânse celălalt din umeri, 
lățind rânjeala. Treaba aia nu se face în picioare!...

…Scoase dopul primei sticle și după ce ezită 
câteva clipe, stropi cumva în formă de cruce țărâna 
uscată, mai spre mijloc.

- Știu că-ți plăcea să bei, camarade, însă nu  
mă pricep la tipic… În amintirea sufletului tău bun, 
da' veșnic însetat!

Trase două-trei duști zdravene, se scutură, 
apoi începu să plivească buruienile, de jur 
împrejur; ba mai așezându-se pe bordura de beton, 
ba mai sugând câte o dușcă, ba mai sporovăind cu 
cel de jos… Când ajunse din nou la cruce, prima 
sticlă era goală, o astupă, o puse în sacoșă de unde 
extrase alta. Abia atunci, încă înainte de a scoate 
dopul, îi văzu pe cei trei, nemișcați pe alee, 
urmărindu-l în tăcere. Precis i-i adusese plocon 
milițianul, n-aveau de unde ști. Bărbatul în 
dreapta, descoperit, femeia la stânga, în negru de 
sus până jos, iar băiatul între ei, îmbrăcat la 
uniformă școlară bleumarin, cu ghiozdanul de 
cărți, regulamentar, în spate. Îl urmărea deschis și 
zâmbitor - ochii mari și limpezi îi aminteau de 
iezerele dacilor, din munții Retezat - cu toată 
candoarea unui copil de zece ani. Suci glumeț 
capul, de pe un umăr pe altul, apoi îl întrebă 
surâzând:

- Ce-i cu tine, puiule; unde te uiți așa adânc?
-…Când vine vorba de tine, dădu drumul 

glăsciorului - alt iezer limpede-cristalin – buni 
zice: Doaaamne, ce bărbat frumooos!... Înalt, 
puternic, deștept, curajos… Să vină la mine 
muierea, ce jură pre sufletul său, că n-ar vrea să 
se facă una cu dânsul, cum scrie în Sfânta 
Scriptură!

I-ar fi dat și urâtului de Negru borșul, nu 
numai lui. Mama, cu nasul în jos, probabil 
înciudată; tatăl behăind încântat, ca un ied. A găsit 
până la urmă batista Grinei, frumos împăturită, 
într-unul din buzunarele de la piept, și-a șters 
botul, apoi palmele umede. Iar după ce și-a tras 
suflul, înclinându-se:

- Sărut-mâna, dragei tale buni… pentru 
apreciere!... Mulțumesc, mai ales ție, că mi-ai 
spus-o!... Este cel mai frumos compliment pe care 
l-am primit… într-o viață de om!... Aș vrea să-ți 
strâng mâna, dacă nu te superi…

             Străbătu cei câțiva pași, se lăsă ușor în 
genunchi dinaintea lui și-i întinse încet palma 
dreaptă. Băiatul i-o apucă voinicește, cu 
amândouă mâinile, o scutură un pic, în timp ce el 
îi săruta discret pumnișorii, apoi se îmbrățișară 
brusc, parcă înțeleși. Părinții – cu capul în 
pământ, amândoi… Îl săltă ca pe un fulg, 
legănându-l în brațe, făcu doi-trei pași încolo-
încoace, iar după ce-i șterse obrajii, cu aceeași 
batistă că alta nu avea, înclină capul spre taică-
său:

- Te bate des?
- Niciodată.
- Dar maică-ta?
- Prea des…
- Ha-ha-ha… Pe bune ori așa și-așa?
- Așa și-așa… jumi-juma…
- Nu-i chiar atât de rău, măi camarade! Cu cât 

te bate mai bine mama ta, cu atât o să te bată mai 
puțin nevasta… viața…

- Pe tine te-a bătut?
- Deloc!... Am pierdut-o mic de tot, nici nu 

mi-o amintesc… Mda… n-a fost cine să mă bată!... 
Mi-a lipsit bătaia ei… De-aceea am ajuns așa 
mare… golan!... Nici Nea Jolj nu mă întrecea, 
Dumnezeu să-l hodinească!

Băiatul zâmbea cu toată fața. În timp ce-și 
ștergea repetat nasul cu dosul degetelor, bărbatul 
își regăsi rânjetul, cât să se îmbrățișeze cu cel din 
dreapta, la fel de brusc și de strâns.

- Taică-tău este cel mai deștept om, din câți 
am cunoscut vreodată; și pot spune că am 
cunoscut destui! declară patetic, bătând umerii 
celui vizat.

-…Io rămân la coadă, nebăgată în seamă de 
nimeni, ca de obicei; cârâi femeia în negru, 
ascunzându-și cu mare greutate mulțumirea.

- Nu-i așa, clătină el arătătorul drept, în timp 
ce se apropia de ea cu pași rari. Stă scris în Cartea 
aia: cei din urmă, vor fi cei dintâi!

Până să schițeze vreo replică, deja o săltase în 
brațe, răsucind-o la nesfârșit, pe aleea cu iarbă, 
pământ și pietriș. Ea împingând cu pumnii în 
umerii cei largi, enervată că sexul i se proptise bot 
în bot cu al lui, cum se întâmpla în asemenea 
situații... Și piruetele acelea repetate, nelalocul lor 
printre monumentele funerare…

(fragment din romanul în curs de apariție 
Doi camarazi)
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TOT CE STRĂLUCEȘTE ÎN SPANIA 

ESTE CU ADEVĂRAT DE PREȚ

Elena Dumitrescu Nentwig

,,Viva la Romania! ,,Viva la Romania!” 
În fața garderobei mele, o mulțime de 

persoane din public veniseră după spectacol să mă 
aplaude în continuare și să ceară autografe. Eram 
copleșită de fericire. Eu, românca, eram pentru 
țara mea o valoare, un emisar al artei de cânt 
românesc. Mă gândeam cu drag la maeștrii mei 
care,  recunoscându-mi talentul, mă instruiseră 
atât de bine că puteam să mă măsor pe plan 
internațional cu cei mai mari cântăreți. De ce nu 
pot fi de față și cei din familia mea, prietenii? Era o 
mare onoare să fiu astfel sărbătorită într-un 
festival alături de marea spaniolă Monserat 
Caballé, regina  scenelor de pretutindeni  și 
Giuseppe Tadei, italianul al cărui nume  te  înfiora 
de fericire când îl auzeai. Maestrul Tadei a venit cu 
familia lui în garderoba mea să mă felicite pentru 
rolul principal din Lucia di Lammermoor de 
Donizetti, cu care fusesem invitată la festivalul din 
Coruna în vara aceea.

Credeam că România are motiv să se 
mândrească cu mine.

Mi se terminaseră și fotografiile pentru 
autograf.

,,Diva, canta!” strigau cei din fața mea. 
Directorul festivalului a venit lângă mine să se 
fotografieze pentru  cei de la ziare. Doamnele, 
îmbrăcate în  rochii festive, îmi întindeau 
programe și evantaie pe care să-mi depun 
iscălitura. O fotografie cu acest moment a apărut 
într-unul din ziarele care mă elogia în termenii cei 
mai înalți. A trebuit să cânt câteva fraze, pentru că 
publicul nu se săturase să mă  asculte.

Impresarul care mă angajase pentru cele două 
spectacole mi-a propus imediat un contract la 
Sevilla și  unul la Madrid. Nu-mi închipuiam 
atunci că cei din România mă vor sechestra timp 
de 17 luni, pentru că mă ridicasem așa de sus și 
scăpam securității de sub control

Ei, dar acest 
festival a fost de la 
început o  întreagă 
aventură. Veneam 
pentru prima oară 
în Spania. Sosisem 
cu avionul de la 
Frankfurt la 
Santiago de 
Compostella, 
vestitul centru de 
pelerinaj al 
credincioșilor 
catolici din Spania. 
De aici urma să-mi 

continui călătoria cu  rapidul care venea de la 
Madrid, până la Coruna unde  cu ocazia sărbătorii 
de Sfânta Maria avea loc un festival de operă. Mă 
aflam deja în gară. Trenul avea întârziere. Am 
folosit timpul ca să mă duc să vizitez impozanta 
catedrală, am mai băut o cafea, dar trenul nu 
venea. La ghișeul de unde cumpărasem biletul 
deja, angajatul ne consola, că trenul, nu știe când, 
dar o să sosească! Trecuse deja mai bine de o oră. 
Cu mine mai așteptau, așa cum aflasem între timp, 
regizorul spectacolelor mele și doi jurnaliști.

,,Segnori, dacă n-a venit până acum, a spus el 
într-un sfârșit, se pare că nu mai vine astăzi!”

,,De ce?”
Nu putea să ne răspundă la această întrebare, 

dar nu părea surprins de fel. ,,Poate este și astăzi 
grevă.” Tot el ne-a propus să ne returneze banii și 
să luăm până la Coruna, un taxi. Taxiurile ce 
așteptau clienții care ar fi trebuit să vină de la 
Madrid staționau în fața gării. Între timp, făcusem 
cunoștința celorlalți păgubiți. Deci ne-am urcat 
într-un taxi. Regizorul a negociat prețul și am 
pornit spre nord, unde se afla festivalul. Se făcuse 
deja opt și jumătate, deși soarele nu apusese. Unul 
dintre jurnaliști, mai corpolent, s-a așezat lângă 
șofer, noi ceilalți, slăbuții, încăpuserăm bine pe 
bancheta din spate.

La data aceea, nu exista nici o  autostradă 
până acolo. Drumul plin de serpentine șerpuia 
prin munții Cantabrici, punându-i șoferului, mai 
ales când s-a lăsat noaptea, probleme din ce în ce 
mai serioase. Mie îmi era rău de moarte în spatele 
mașinii. Din când în când șoferul drăguț mai 
oprea pentru mine, ca să-mi trag 
sufletul.Vomitasem de două ori! Era un chin! 
Călătoria părea că nu se mai  sfârșește!

,,Mâine aveți timp să vă odihniți, până la două 
după-amiază! Atunci încep repetiția, iar 
dumneavoastră puteți veni la patru, pentru că 

încep să lucrez 
mai întâi cu cei de 
la cor!” m-a 
anunțat tânărul 
regizor. Doamne-
ajută, ca în Italia! 
Deja mă simțeam 
mai bine. Ieșisem 
din munți și nu 
mult după aceea 
am ajuns la 
Coruna, portul cu 
ferestre albe, 
capitala Galiției, 
cu biserici romane 
și o populație 
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mândră și independentă. Corunezii refuză să se 
numească spanioli. Chiar și copiii spun că sunt 
galejios! Trecuse de miezul nopții, când am ridicat 
jaluzelele în camera hotelului elegant și 
supercentral, vrând să las aerul maritim să intre în 
cameră. Nu mi-a venit să cred ce-mi vedeau ochii 
de la etajul unde trebuia să locuiesc zilele 
următoare. Piața de sub ochii mei era plină de 
oameni în costume tradiționale care dansau pe o 
muzică înflăcărată. Era amețitor, atâta culoare și 
ritm într-o desfășurare plină de dinamism! Mii de 
oameni care se desfătau  sub semnul Sfintei Marii. 
N-am mai văzut niciodată o fiestă de asemenea 
dimensiuni! Cu coatele sprijinite pe pervazul 
ferestrei am stat mult timp să mă încânt de 
explozia temperamentului iberic, de mulțimea care 
părea o mare de flori, sub vibrația dezlănțuită a 
muzicii. Aburi de grătar urcau către mine, dar 
stomacului meu, stresat de călătoria prin munți, 
numai de mâncare nu–i ardea. Am închis 
ferestrele duble, care opreau în fața lor ritmurile 
pline de temperament și mirosurile condimentate 
și m-am culcat. Era un salut de ,,Bun venit!” cum 
nu se poate mai semnificativ.

Către dimineață m-am trezit. Mi-era tare sete. 
Liniște deplină. Am visat eu, sau aseară fusese 
fiesta aici în piață? Se luminase bine de ziuă. Piața 
era deja măturată. Grămezi uriașe de gunoaie 
aminteau de omenirea care fusese în noaptea 
aceea aici. Pescăruși și porumbei inspectau 
rămășițele alimentare. Aveau și ei fiesta. Doi băieți 
dormeau sub coroana unui oleandru înflorit. Am 
deschis larg fereastra și aerul curat al  mării a 
intrat răcoros ocupând camera. Am pus la ușă 
semnul că nu vreau să fiu deranjată. Patul dublu 
era încăpător și foarte comod. Trebuia să mă 
odihnesc pentru fiesta noastră, a cântăreților de 
operă. Am adormit  repede și profund. 

A doua zi, am citit în ziar că la marginea 
serbării din noaptea aceea a avut loc un război 
între două clanuri de țigani, care s-a lăsat cu peste 
patruzeci de morți. Aleluia! Și asta era o impresie  
iberică  vitală! Bucuria  vecină cu moartea!

Am dormit până la prânz. În barul hotelului 
am băut câteva cafele, fără să exagerez, excelente, 
am mâncat paella, după care m-am dus la 
repetiție. N-a durat mult. Regizorul, prietenul meu 
de călătorie, mi-a explicat în jumătate de oră pe 
unde intru și pe unde ies din scenă, unde mă aflu 
în pasajele cu corul și mi-a dat drumul urându-mi 
o seară frumoasă.

În seara aceea era deschiderea festivalului cu 
opera Tosca de Puccini. În distribuție, o soprană 
americană, care promitea să facă o carieră 
importantă și Giuseppe Tadei în rolul lui Scarpia. 
Cineva m-a condus într-o lojă, de unde am admirat 
spectacolul. Desigur, era greu pentru tânăra 
soprană să interpreteze rolul principal, alături de 
marele Tadei, care a aruncat în  balanță toată  
experiența lui  dramatică, o dicțiune impecabilă și 
vocea demonică cu care se caracteriza acest 
personaj. Baritonul care trecuse de prima tinerețe, 
dar se afla în apogeul carierei lui, a fost răsplătit cu  
mare entuziasm de publicul festivalului, mult mai 
mult decât soprana și tenorul, care cântaseră în 
seara aceea două partituri extrem de grele.  

A doua zi după amiază a avut loc repetiția mea 
cu Traviata de Verdi. În rolul lui Alfredo era un 
tenor român, cunoscut mie, un coleg foarte 
profesionist, educat și simpatic.Tenorul Ion Piso. 
Surpriza cea mare am avut-o când baritonul 
spaniol din rolul lui Georgio Germond a cântat 
prima lui frază în duetul ce-l avea cu mine în actul 
doi. Un tip tânăr, musculos, care arăta ca un 
torero și cu o voce enormă, începuse să facă o 
carieră interesantă. A deschis gura și am crezut 
că-mi face o gaură în frunte. Impresionant. Mi-am 
dat seama că nu trebuie să mă iau la întrecere cu 
el, pentru că aș fi ieșit a doua ca mărime de voce. 
Problema lui era că vocea, deși minunată, nu avea 
prea multe inflexiuni, mai ales în piano și rămânea 
adesea fără respirație. Fiind spaniol, avea din start 
și publicul de partea lui. Totuși atât Traviata cât 
Lucia di Lammermoor  au fost pentru mine un 
succes uriaș. Uneori inteligența și sensibilitatea 
unui artist contează și pentru public mai mult 
decât forța. Dar spaniolul acela mi-a rămas totuși 
în minte ca o voce extraordinară. Din păcate a 
murit destul de tânăr.

A venit și repetiția de costume. Măsurile mele 
fuseseră trimise dinainte de agentul meu, așa că 
rochiile vaporoase erau gata pregătite. Cu mici 
retușuri erau perfecte.

,,Aveți bijuterii?” mă întreabă responsabila  
costumelor.

,,Eu?” 
În Germania nu era permis să ai manichiură 

colorată pe scenă și nici o bijuterie particulară. 
Costumația, coafura, pantofii și bijuteriile erau 
stabilite în amănunt de scenograf și trebuiau 
respectate cu strictețe. Nici o verighetă nu aveai 
voie  să porți. Dacă cineva nu putea să o mai 
scoată de pe deget, trebuia mascată cu plasture de 
culoarea pielii, iar peste ea intra un inel pe care 
teatrul ți-l punea la dispoziție.

M-am mirat de întrebarea costumierei și i-am 
explicat că bijuteriile mele moderne nu se 
potrivesc în niciun caz cu costumele de epocă.

,,Nu-i nicio problemă, e bine că știm! Doamna 
Caballé joacă întotdeauna cu bijuteriile proprii”.

Da, Monserat, cea mai cunoscută cetățeană 
spaniolă, diva supremă putea să intre în scenă cu 
un corn în frunte; nimeni nu ar fi oprit-o. Dar eu 
eram altfel obișnuită din Germania, unde 
disciplina era scrisă cu litere mari.

După această  probă, știam că doamna 
Monserat Caballé avea un concert cu Sarsuella, 
care sunt lieduri inspirate din folclorul spaniol, 
dar extrem de sofisticate și  impresionante. Nu 
mai este nevoie să spun că de abia așteptam să 
asist la acest recital. Cunoșteam vocea acestei 
soprane numai după discuri, dar  să o aud într-o 
sală de concert era un cadou rar.

Sala era plină până la ultimul loc, dar eu fiind 
invitată să cânt în festival, aveam un loc rezervat 
într-o lojă. Lumea din sală era neliniștită în 
așteptarea celebrei lor compatrioate. Deodată a 
apărut pianistul care, după ce a fost primit cu 
aplauze, s-a așezat pe scaunul lui, controlând dacă 
avea toate partiturile. Scurt timp după el, a apărut 
ea, primadona, diva, spaniola cu  numele care 
răsună pe toate scenele din lume. 
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Într-o rochie de dantelă 
neagră, a intrat 
legănându-se sub 
greutatea considerabilă a 
corpului ei. Monserat era 
foarte, foarte grasă. Se 
deplasa cu greutate 
balansându-se de pe un 
picior pe altul. S-a  postat 
în fața pianului, salutată 
entuziast de publicul 
sculat în picioare 
ce-i striga numele ca la o 
coridă. Primadona 
surâdea înțelegătoare, 
așteptând ca publicul să 
se reașeze pe scaune. 
Într-un sfârșit, s-a făcut 
o liniște că puteai să auzi 
și o gâză cât de mică 
bâzâind, dacă ar fi fost 
una în sală. Și această 
femeie minunată a 
deschis gura. Un val de 
căldură s-a revărsat peste 
publicul ce părea că nici nu mai respiră. Frazele se 
înlănțuiau una după alta, cu o intonație rară a 
cântului. Priveam chipul frumos al sopranei, 
pentru că Monserat Caballé avea o față luminoasă 
și clară, care își schimba expresia după textul 
melodiilor și mă încântam de șarmul artistei. 
Uitasem cât era de grasă, pentru că doamna avea o 
ținută plină de demnitate Deodată vocea a urcat în 
acut în piano. Fără control, am început să plâng. 
Vocea ei, în acest registru și la această intensitate, 
părea că vine din altă lume, nu dintr-un gât 
omenesc. Nu m-am oprit din plâns până la 
sfârșitul recitalului. În seara aceea, am învățat de 
la diva spaniolă mai mult decât învățau unii 
cântăreți într-un an la un conservator. Monserat 
terminase programul, dar spectatorii cereau noi 
prelungiri.

,,Diva cântă melodia...!” Ei cunoșteau pe nume 
repertoriul ei. Diva se sfătuia scurt cu pianistul și 
cânta cu plăcere tot ce cereau cei din sală. Era o 
complicitate unică între ea și spaniolii, care o 
iubeau o admirau, o adorau. Eu îi sunt 
recunoscătoare și astăzi pentru acea seară de 
neuitat. 

Monserat Caballé a avut un piano în voce pe 
care nu l-am auzit nici înainte și nici după ea, când 
s-a oprit din cântat. A avut vocea unui înger. 

După două zile a fost spectacolul meu cu 
Traviata. Era un rol pe care îl cântam pentru 
prima oară. Mă gândeam că după recitalul pe care 
îl ascultasem cu două seri înainte, publicul spaniol 
răsfățat va primi cu răceală spectacolul meu.

Stăteam în garderoba mea, așteptând să aud 
uvertura care semnala începutul operei. Cineva a 
bătut la ușă. Garderobiera lăsă să intre un domn 
tânăr, de  perfectă eleganță și frumusețea unui 
grande de cinematograf. În mână avea două cutii 
mari, învelite în catifea, pe care le depuse 
ceremonios în fața mea. Mai întâi s-a prezentat, 
numind firma de bijuterii din partea căreia venea. 
Când a deschis prima cutie, deja am făcut ochi 

mari, dar la a doua era 
mai mult decât uimitor. 
Șiraguri de briliante și 
safire, rubine și 
smaragde într-un 
aranjament sofisticat, pe 
două etaje, în cutiile 
aduse de tânărul, el 
însușii o apriție de lux. 
Vorbea o franceză 
perfectă, mâinile îngrijite 
și fine descriau delicat 
comorile pe care le 
aveam în fața mea.

,,Doamnă, la alegere! 
Ce doriți să purtați pe 
scenă în seara asta? Eu 
sunt aici ca să vă 
servesc.” 

,,Sunt veritabile?” 
am întrebat eu 
neîncrezătoare. 

Tipul s-a uitat 
consternat la mine.

,,Madame, pentru o 
ocazie așa de importantă! 

Firma noastră are numai bijuterii veritabile.”
,,Dar asta este periculos. Dacă mă atacă 

cineva!...”
Domnul a deschis ușa în fața căreia stăteau 

două gorile. Ei aveau grijă să nu-mi taie careva 
gâtul. Cu ei am plecat pe scenă, cu ei m-am întors 
în garderobă, unde mă aștepta Adonisul bijutier. 
Niciodată nu am avut pe pielea mea atâtea carate. 
Ca să fiu sinceră nici nu mă tenta. Dar în seara 
aceea am avut o apariție cu adevărat fulminantă. 
Pe scenă am uitat ce aveam la gât și la urechi, 
m-am avântat în rolul meu, având un singur țel. Să 
arăt publicului ce pot, să-l fac să sufere alături de 
eroina pe care o interpretam și să demonstrez că o 
voce uriașă nu este un scop în sine ci numai un 
mijloc de exprimare scenică. Asta mi-a demonstrat 
marea artistă Caballé. Un piano este un forte  
maxim într-o expresie care nu a izbucnit. Aș putea 
să povestesc despre succesul meu din seara aceea 
pe o pagină întreagă, dar nu o fac. În cronicile 
apărute numele România își avea prin mine un loc 
de cinste.

Spectacolul cu Lucia di Lammermoor a avut 
loc într-o sală de coridă imensă. Acesta a fost unul 
din rolurile cu care am trăit cele mai mari succese 
ale carierei mele. După așa numită arie a nebuniei, 
aplauzele, strigătele de bravo și răpăitul din 
picioare nu mai lua sfârșit. Tânărul bijutier venise 
și în seara aceea cu prețioasele lui.

,,Doamnă, a fost o onoare!” Cu cutiile de 
bijuterii în mână și cu bodygarzii  însoțitori, au 
rămas până la sfârșit, asistând la dovezile de 
admirație ale publicului din seara aceea, în  fața 
garderobei mele.
Acum mă aflu la Madrid unde vizitez o bună 
prietenă. Și aici și în alte orașe unde am cântat 
repetat în Spania, am avut parte de amintiri 
minunate, dar debutul meu la Coruna, alături de 
divina Caballé va rămâne de neuitat. 
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Ce a mai rămas din Brăila copilăriei mele

Mirel Bănică

După-amiază, încep călătoria în Brăila 
copilăriei și adolescenței mele. Străbat strada 
1 Decembrie 1918, fostă Republicii, fostă Regală, 
coloana vertebrală a  orașului, care începe la 
Dunăre și se termină într-un cartier numit al 
„Dorobanților”. În fabuloasa carte de călătorie a lui 
Claudio Magris, profesor de literatură la 
Universitatea din Trieste, intitulată Danubio (ȋn 
ediția originală din 1986), această arteră vitală 
este, citez, „flancată de clădiri eclectice, adeseori 
ocru-oranj, pe care de atâtea ori le-am văzut în 
acești ani în Ungaria, în Slovacia, în Banat; toate 
aceste străzi dau impresia că se termină într-o 
piață, pentru totdeauna, de parcă aici s-ar găsi 
granița lumii danubiene, granița mea”. Cartea lui 
Magris conține și un fragment consistent dedicat 
lui Panait Istrati, scris dulce-amar și destul de 
critic, cu referințe acide la numeroasele piruete 
ideologice pe care brăileanul le-a avut în viață. În 
ciuda banilor europeni investiți în ceea ce s-a 
considerat a fi un „ansamblu arhitectural”, strada 
Republicii (prefer să o numesc astfel) nu arată 
grozav. Multe clădiri sunt abandonate, fațadele 
jupuite, cărămizile mâncate de mucegai și lepra 
zidurilor, iar comerțul agonizant. Pe o porțiune 
destul de mare sunt suspendate deasupra străzii 
zeci de umbrele colorate. Am mai văzut și în alte 
orașe din România acest nefericit ornament 
stradal, o modă importată de nu se știe unde. 
Umbrelele sunt ieftine, chinezești (să mă ierte 
poporul chinez pentru asocierea cu lipsa de 
trăinicie și calitatea îndoielnică a produselor), iar 
mare parte dintre ele sunt arse de soare și distruse 
de vânt. Inițial, cred că s-a dorit un efect de 
veselie, o notă proaspătă ȋn peisajul urban. Așezate 
cum sunt între pereții scorojiți ai clădirilor, 
legănate de vânt, dau naștere unui efect invers, de 
oraș părăsit, zombificat. 

Tot la capitolul transformări și prefaceri 
radicale, „anticariatul de cărți” de lângă Teatrul 
Maria Filotti, ceea ce ar numi francezii o 
bouquinerie, cărți la mâna a doua, ȋncă cerute și 
utile. De acolo îmi cumpăram mult doritele și 
temutele culegeri de probleme de matematică și 
fizică, pentru admiterea la treapta a doua de liceu 
și facultate. Admiterile depășeau condiția unor 
simple examene, deveneau  adevărate rituri de 
trecere, terorizante. Acum avem un shop greu de 
descris: obiecte ezoterice, cristale, bețișoare 
parfumate, bijuterii „tibetane”, volume de 
angelologie, deslușirea viselor, dezvoltare 
personală, umbre și tenebre. Un ușor aer de „New 
Age” de anii 1990, ȋnghețat ȋn provincia brăileană. 
Peste toată această alcătuire de obiecte-mesaj, nu 

lipsită însă de un anumit farmec al dezordinii și 
abandonului, tronează mai multe portrete iconice 
ale Părintelui Arsenie Boca. Încerc să intru în 
dialog cu vânzătoarea și proprietara magazinului, 
dar nu prea reușesc. Din experiență știu că astfel 
de puncte sunt creația unor oameni pasionați, 
ușor ezoterici și visători, dar cu atât mai 
interesanți. Doamna de aici este, mai degrabă, o 
„vânzătoare dibace” decât o  ființă pasionată de 
mister și treceri ȋn lumea de dincolo. Am văzut 
cum îi seduce pe clienții cu denumiri savante, 
formule chimice, geologii exotice, dar nu este o 
adevărată „vrăjitoare”,  cu o reală putere de 
pătrundere ȋn lumea de dincolo, așa cum am 
văzut, repet, și ȋn alte magazine cu profil 
asemănător. O întreb de ce a ales totuși să expună 
imaginea Părintelui, printre atâtea obiecte 
„spirituale”, dar în răspăr cu religia ortodoxă și 
credința creștină, ȋn general. Recunosc, grea 
ȋntrebare, voit provocatoare, nu știu ce aș fi spus ȋn 
locul său. Îmi răspunde sec „am ales imaginea 
Părintelui Arsenie pentru că mă ajută să mă 
pregătesc mai bine pentru ce va urma dincolo”. 
După care se închide în sine, se întoarce discret cu 
spatele și ȋncepe să aranjeze niște pietre 
semiprețioase pe un fir metalic.

Ca în majoritatea orașelor din țară, nici ȋn 
Brăila  nu mai sunt cinematografe. A dispărut 
chiar și ideea de cinematograf, de sală obscură, 
pânză de ecran, a murit  starea de comuniune dată 
de vizionarea împreună. Trec pe lângă epava 
numită „cinema POPULAR”, plasată chiar în 
centrul orașului, peste drum de fostul magazin 
universal Dunărea. Fără îndoială, clădirea 
cinematografului datează din perioada interbelică 
sau poate chiar de mai înainte, după arhitectură, 
amplasare și urmele pe care le-a lăsat în memoria 
orașului. Crăpături adânci, vizibile, brăzdează 
suprafața zidurilor. Marele Cutremur de Pământ, 
atât de temut și, paradoxal, așteptat, va acționa la 
Brăila ca o izbăvire pentru astfel de clădiri pe care 
nimeni nu le mai dorește. Magazinul „Sport-
Turism”, cel care reprezenta pentru familia 
noastră primul pas în realizarea vacanțelor 
(pardon, „concediilor”, așa li se spunea pe atunci), 
era adăpostit într-o clădire cu o ușoară notă 
bauhaus. Acolo puteam găsi absolut tot ce 
producea industria românească (dar și unele 
produse din import) pentru sport și turism, 
camping, ieșirea în natură, de la „celebrele”, în 
epocă, fotolii de pânză și corturi fabricate la 
Urziceni (Ialomița) la pahare de plastic și caserole 
de aluminiu, destinate păstrării alimentelor. Pe 
acestea din urmă, caserolele, încă le mai folosesc 
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vara, sunt foarte practice. Acum clădirea 
adăpostește un Shopping – Outlet, flancat de o 
casă de schimb valutar, una de amanet și un 
Centru de copiere. Exteriorul este vopsit într-un 
roșu violent, greu de privit. Primul impuls a fost să 
intru în „shoppingul” acesta, să revăd scara largă, 
bine echilibrată în spațiu, care ducea la primul etaj 
și pe care o străbăteam cu atât de multă nerăbdare 
și plăcere. Mi-am reprimat însă această pornire, 
după ce am zărit, din stradă, marfa expusă spre 
vânzare și cutiile de pantofi, sclipitoare și kitsch, 
propunând produse ieftine, aceleași peste tot, 
menite să cultive iluzia modei și a consumului, fie 
că este vorba de săracii din România, Ucraina, 
Bulgaria sau Camerun și Senegal.  

În imediata apropiere se găsea magazinul 
Asociației Vânătorilor și Pescarilor Sportivi, filiala 
Brăila. De acolo îmi cumpăram ace de pescuit, 
plute și nylon, literatură cinegetică – am fost și 
sunt în continuare un mare pasionat al acesteia, 
cărțile unui Ionel Pop mi se par a fi demne de 
raftul întâi al literaturii române, în general. Visam 
că într-o bună zi voi deveni și eu vânător, 
străbătând păduri întunecate, plutind misterios 
într-o liniște absolută, de început de lume. Sau voi 
pleca cu barca pe bălți necunoscute, ȋn cețurile 
dimineții, ȋn căutarea unor știuci uriașe. Acum, în 
acel spațiu se găsește un birou al unui parlamentar 
de Brăila. Închis, firește. În treacăt fie spus, nu am 
văzut niciodată, dar niciodată, un birou de 
parlamentar deschis la Brăila, București sau în 
oricare alt oraș din țară; odată trecute alegerile, 
orice legătură directă, simplă, cu cei care i-au votat 
dispare de la sine. Revin la fostul „magazin 
universal” Dunărea. Fiecare capitală de județ avea 
un astfel de magazin, dar toate au suferit după 
1990 schimbări majore, sunt de nerecunoscut. 
Acum la subsol se află un uriaș „magazin 
chinezesc”, o replică la scară mai mică a angroului 
„Europa” de la porțile Bucureștiului, un condensat 
din oferta cu care China a inundat lumea: de la 
zmeie de plastic la MP3 playere, de la călimare cu 
cerneală albastră la lenjerie din plastic, roșie. Trei 
chinezoaice posace stau la casă, comunicând cu 
clienții prin semne, au aerul de a fi supărate pe 
toată lumea, contrazic stereotipul comerciantului 
chinez amabil și surâzător. Prețul final ȋl scriu cu 
pixul, pe o bucată de carton. Cumpăr de aici un 
ventilator de birou, galben cu verde, sub forma 
unei broscuțe; îmi va fi foarte folositor mai târziu 
în călătoria mea, în camerele de hotel unde nu 
exista sau nu funcționa aerul condiționat. La 
primul etaj, un supermarket alimentar al unui unei 
cunoscute multinaționale franțuzești. Previzibil, 
banal, mondializare triumfătoare, dar atât de util și 
funcțional. La etajele superioare, mai multe spații 
care vând podoabe și accesorii de nuntă, costume 

de „ginerică”, rochii de mireasă. Și aur, foarte mult 
aur, de calitate slabă, 14 K, roșiatic. „Aur turcesc”, 
după cum mai era el numit la începutul anilor 
1990, atunci când românii făceau primele călătorii 
de „biznis” sălbatic la Istanbul deoarece porțile 
Occidentului erau ferecate. Încerc să-mi explic mie 
însumi această abundență de obiecte și accesorii 
legate de un ritual, ritualul căsătoriei, cu atât mai 
mult cu cât Brăila este unul dintre cele mai 
îmbătrânite orașe din țară. Fără a mai vorbi de 
fenomenul migrației masive, care a golit orașul de 
populația tânără și matură, așa cum un corp se 
golește de sânge. Teoriile secularizării spun că în 
cazul unor confesiuni creștine, cum ar fi de pildă 
ortodoxia, ceea ce mai supraviețuiește în timp sunt 
marile ritualuri (botez, căsătorie, moarte), care 
furnizează o oarecare impresie de vivacitate, de 
„bună sănătate” a ansamblului sistemului religios, 
cu toate că nu este deloc așa. Se verifică și în cazul 
orașului acestuia: este pe moarte, dar ochiul este 
înșelat de astfel de simboluri ale „vieții” și 
renașterii. Sau poate mă ȋnșel, mai există un viitor 
ȋn Brăila. Librăria din centrul orașului unde, cu o 
uriașă, indescriptibilă bucurie, cumpăram 
rechizite pentru noul an școlar, s-a transformat în 
farmacie. Doar covrigăria de vis-à-vis a rămas 
neschimbată, gama lor de produse s-a diversificat 
foarte mult și încă se mai poate intra în interior 
pentru a consuma un covrig fierbinte și un pahar 
de sana sau iaurt. Cea mai mare bucurie mi-o aduc 
anumite magazine generaliste, cu-de-toate, 
neschimbate din anii 1970, poate chiar de mai 
înainte. Săpunul Stela a devenit Palmolive, dar 
nimic mai mult. Același miros amestecat de 
dușumele frecate cu motorină și detergent, 
podeaua deformată, mobilierul vechi, lumina 
oarbă, provenind de la un bec de putere mică, 
suspendat de plafonul înalt printr-un cablu 
electric lung. Odată intrat în interior, simt că raza 
purtătoare de miracol a nostalgiei mă aruncă în 
trecut cu treizeci și un pic de ani în urmă. Respir, 
la propriu, aerul copilăriei mele și-mi spun că am 
o șansă unică, irepetabilă de a fi tânăr din nou, fie 
și preț de câteva minute. Vraja este ruptă brusc de 
glasul obosit al vânzătoarei, la fel de bătrână ca și 
vitrinele demodate din interior, care mă întreabă 
„alo, alo, domnul, v-ați hotărât? Vreți să 
cumpărați ceva sau doar stăm și ne uităm, așa...”. 
Ce să spun, ce justificări să-i dau? Să-i spun că 
trecutul are valoare terapeutică, iar șederea în 
băcănia sa a fost gerovitalul memoriei mele? Sau 
că oricum nu sunt clienți, nu deranjez pe nimeni? 
Mă simt deodată foarte bătrân, foarte singur, o 
carcasă uzată în care doar spaimele copilăriei au mai 
rămas la fel de vii ca atunci. Cum ar fi de pildă aceea 
de a mă prăbuși în gol, atunci când scândurile podelei 
scârțâiau sinistru, mișcându-se îngrijorător, lăsând să 
se ȋntrevadă vechile hrube turcești ale orașului.

95

Colocvii dunăreneanul I, nr. 3-4 • mai-iunie 2021



         Scrisul a fost și este VIAȚĂ, cea mai 
profundă expresie a vieții!

Scrisul a început ca un joc, ca un strigăt 
interior, un strigăt ce mă chema din adâncul 
mării, poate, sau din înaltul cerului, să-i 
împărtășesc povestea. Simțeam fragil vibrația 
universului în palme și o transformam în trăire 
poetică.

 La vârsta de șase ani, când am început să 
scriu primele poezii, nu conștientizam minunea 
care se întâmpla cu mine, felul în care Dumnezeu 
îmi ghida mâna, spre a-mi cuprinde în cuvinte 
propria poveste, 
firavul contur 
sufletesc. Tot ce 
știam era că 
IUBEAM să scriu 
sau să mă las  scrisă 
de Cineva mult mai 
puternic și (mai) 
răbdător decât mine.

Seara era 
momentul perfect, 
pur, când dădeam 
formă trăirilor mele. 
Așteptam să se culce 
părinții, mă așezam 
la biroul micuț, cu 
modele de lebădă, și, 
dintr-odată, 
simțeam că prind 
putere, o putere pe 
care un copil de șase 
ani nu și-o putea 
explica, dar simțea 
că vine de Sus. Știu 
că poeziile mele 
infantile aveau și o gravitate anume, probabil 
pentru că de mică mă luam în serios și îmi 
doream să transmit ceea ce simțeam, oricât de 
ciudat le părea unora. Prima mea poezie a fost ca 
o mulțumire pentru talantul oferit, o 
recunoștință față de tot ceea ce primisem în dar. 
Primele versuri au fost adresate cerului, marcate 
de vibrația interogațiilor mele firave, copilărești: 
,,Cer frumos, tu nu știi oare/ Că orice om e 
o-ntrebare?...Toți se uită la tine, Cer/ Și Îl slăvesc 
pe Dumnezeu.'' Cred că cerului i-a plăcut cumva 
poezia mea, pentru că, de atunci, m-a protejat 
(sub pronia Sa), pe tot parcursul artistic/ pe tot 
parcursul poveștii personale...

La șapte ani, întâlnirea miraculoasă cu 
scriitoarea Ana Blandiana, în cadrul Festivalului 

Scrie, șoptea cineva la fereastră…!

care-i poartă numele, desfășurat la Brăila, a avut 
un impact deosebit asupra dorinței și încrederii de 
a scrie în continuare. Un Om Mare, cu suflet de 
Copil, m-a îndrumat și încurajat constant, din acel 
moment. Am descoperit, prin genialitatea 
poeziilor dumneaei, o lume nouă, a artei, în care 
am pătruns cu tot sufletul, definitiv. Prima lansare 
a cărții mele de poezii, Suflet de Stea, a fost 
marcată de prezența marii poete, care m-a sfătuit 
constant să nu mă las niciodată de scris și să 
rămân smerită și dedicată actului creator, în 
fiecare zi/ perpetuu. Cu timpul, acele cuvinte mi 

s-au întipărit în 
minte și în suflet. 
Așa că, de 10 ani, 
scriu, deci exist! 
Poate nu în fiecare 
zi, dar încerc să 
păstrez un ritm de 
viață, prin scrisul 
care ia noi forme si 
conotații, odată cu 
trecerea timpului. 
Inițial, a fost o 
exprimare a 
gingășiei vârstei, o 
slavă adusă Lui 
Dumnezeu pentru 
talantul oferit. Apoi, 
a prins contur în 
mici volume de 
poezii, lansate 
alături de oameni 
despre care merită 
să scrii. Pe 
parcursul anilor de 
gimnaziu, am scris 

texte epice, lirice și dramatice, în cadrul 
Concursurilor și Olimpiadei de Limba și literatură 
română, la etape naționale, sub îndrumarea dnei 
prof. dr. Ana Coman, care, de asemenea, a crezut 
în mine și mi-a ghidat pașii. Cei patru ani de lucru 
intens, de lectură, de scris și de vorbit în public, pe 
baza unor teme, m-au ajutat să-mi dezvolt 
orizonturile culturale, vocabularul și inteligența 
emoțională, pentru a recepta într-un mod mai 
intens detaliile care definesc întregul. 

În prezent, scrisul este și o formă de  
gestionare a gândurilor și a emoțiilor, de meditare 
asupra schimbării mele, de căutare în cele mai 
intime substraturi ale ființei, strâns legate de 
întregul Univers, pe care încerc să-l înțeleg, să-mi 
conștientizez rolul în acest macrocosmos.

Cristina Vasiliu
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Fiecare zi îmi oferă un  nou pretext de 
exprimare artistică, o altă motivație de a nu mă 
opri...Atunci când întâlnesc un om drag sau 
trăiesc un moment intens, simt nevoia să 
imortalizez totul  în scris, în cea mai veridică 
formă de păstrare a amintirilor. Aceste gânduri, 
izvorâte din iubire și recunoștință,  se adâncesc în  
pagini de jurnal, în file de timp interior.

 După ce lecturez o carte importantă, îmi 
notez idei, asupra cărora reflectez, încercând să 
reordonez mesajele în funcție de ceea ce simt că 
mă definește. Evident, tot prin scris!  Scriu 
pentru minte! Mă ajută să rămân prezentă, 
realistă și conștientă de ceea ce se întâmplă în 
jurul meu.

 Când simt că taina lumii este mult prea mare 
pentru a fi materializată, rostită, îmi cuprind 
tăcerile în metafore poetice, le dau glas literelor, 
în locul meu, le las să danseze dincolo de ceea ce 
este vizibil și le rog să înflorească. Parfumul lor se 
impregnează pe filele cărților mele și poartă 
cititorii spre acel spațiu oniric, ideal, ce face 
bătăile inimii să devină mai puternice și mai 
fierbinți, până se contopesc cu ritmurile 
Universului. Scriu pentru oameni! Ne căutam 
impreună aripile prăfuite, ascunse forțat/brutal 
într-un sertar:

Caut frenetic verdele
Cu privirea-mi diurnă,
Scuturând peste vechile timpuri înalte,

Botezate de cețuri.

Doar razele curcubeului
Îmi mai amintesc de culorile ploilor-
De umila Floare albastră,
De copilul de la fereastră...

Pe așternutul de ceruri – pastel,
Reverie de seară,
Amnezie,
Mister...
Metamorfoză.          

                               (Reverie, vol. La umbra ta)

Această poezie cred că descrie cel mai bine 
procesul scrierii, al metamorfozei, al identificării 
cu un timp desprins din/de cotidian, strâns legat 
de natura pură a ființei umane, spre care tindem. 
Evocarea copilului de la fereastră reîntregește 
imaginea scriitorului – copil, cuibărit într-unul 
mare, ce îl ajută să creadă în frumos.

 În numele Frumosului, vreau să le mulțumesc 
celor care au ajutat mugurii din mine să se 
transforme într-o Floare cu gândul la Albastru! 
Copilul devenit mare a înțeles că oamenii buni, 
revelați, care te înspiră sunt foarte rari și, de 
aceea, mă consider binecuvântată că am avut 
ocazia să-i întâlnesc.

Am crescut cu scrisul în palme sau, mai bine 
zis, scrisul m-a crescut pe mine! Aștept să 
descopăr drumurile spre care mă va conduce arta, 
să trăiesc/să simt la maximum fiecare vocală, 
fiecare consoană și fiecare spațiu propriu 
meditației și pregătirii pentru un nou Zbor!
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OCHIUL LUI DUMNEZEU ȘI 
REVELAȚIA MARELUI ISOSCEL

Nicolae Grigore Mărășanu

Dar latura edenică a locuirii am mai 
descoperit-o într-o ipostază: în revelația Marelui  
Isoscel. Ceea ce îmi amintesc din momentul în 
care am deschis ochii și priveam lumea numai de 
pe orizontala mea fragilă este sânul mamei din 
care mă hrăneam. Evoluând și privind aceeași 
lume din poziție verticală, într-o zi am descoperit 
Ochiul lui Dumnezeu. Era înscris într-un 
triunghi, în icoana la care maica mă aduna și mă 
învăța să fac semnul crucii, iar mai târziu să 
rostesc rugăciunea 
copilăriei: Înger, 
îngerașul meu! Să nu 
dai înapoi, cinstite 
cititorule, să-mi spui 
că n-ai rostit mica 
rugăciune a 
copilăriei, că nu te 
cred! Dacă ai uitat-o, 
ți-o amintesc: 

“Înger, îngerașul 
meu, ce mi te-a dat 
Dumnezeu, 
totdeauna fii cu mine 
și mă-nvață să fac 
bine! Eu sunt mic, tu 
fă-mă mare. Eu sunt 
slab, tu fă-mă tare! 
În tot locul mă-
nsoțește / și de rele 
mă păzește, Amin!” 

Deci, în icoana la 
care eu nu ajungeam 
decât ridicat de 
subsuori de brațele 
mamei, era înscris 
un triunghi. Apoi, în 
fiecare vârf de unghi, 
o Persoană dintre 
cele trei Stări ale 
Sfintei Treimi: Tatăl, 
Fiul și Sfâtul Duh. În 
mijlocul triunghiului 
se deschidea un Ochi, care vedea tot, te privea 
din orice parte ai fi privit tu spre El. Când 
comiteam vreo năzbâtie, treceam cu privirea în 
pământ, alteori cu teamă, prin fața Ochiului, 
convins că mă vede oriunde m-aș afla. Nu știu ce 
s-a întâmplat cu icoana aceea, după ce eu am 
părăsit locul copilăriei. Mă tem că, rămasă pe 
perete, când buldozerul apocaliptic a împins casa 
copilăriei mele în Dunăre, a împins-o cu icoană 
cu tot. Mi-aș fi dorit s-o recitesc, să-i înțeleg mai 
bine simbolistica, din câte cunosc, rară în 
iconografia creștin-ortodoxă. Un critic m-a 
întrebat, cândva, dacă imaginea triunghiului din 
icoană, rămasă în subconștientul meu, nu are 
cumva legătură cu imaginea Marelui Isoscel, 
teoretizată de mine în prezentul studiu? Nu știu, 

nu pot să-l aprob, nici să-l contrazic. Există, însă, 
în vastul spațiu deltaic, situat într-un relativ 
centru al său, intuit mai mult, un super-spațiu-
nucleic, spațiu-nișă, spre care converg concentric 
liniile de forță ale întregului spațiu deltaic, 
bombardându-l cu informații. Situată în acest 
spațiu-nucleic, o prezență gânditoare adună, 
sistematizează, meditează asupra fluxului de 
informații și emană o gândire sistemică, chiar 
filosofică, asupra întregului deltaic. De unde vine 

acest flux de 
informații? Vine din 
trei mari izvoare. Să 
mă explic: casa 
copilăriei mele, cred 
și azi, era situată, cu 
încuviințare divină, 
la 50-60 metri cu 
fața spre fluviu, între 
școală și biserică.

� În stânga, 
gard în gard cu 
grădina noastră, 
desfășurată tot spre 
fluviu, se afla școala. 
Săream pârleazul și 
ajungeam în curtea 
școlii. Mai făceam un 
salt și eram în sala de 
clasă. Îmi scoteam 
bascul și, cu două 
degete la tâmplă, în 
semn de salut, 
rosteam șoptit către 
tabloul din care îmi 
zâmbea regele: Salve, 
Majestate! Școala 
mi-a permis, uneori 
prin efracție, accesul 
la cultură, mai ales la 
raftul cu Poezie. De 
ce prin efracție? La 
Mărașu, aveam două 

biblioteci: lumea în care copilăream, bălțile, 
fluviul, oamenii, obiceiurile, natura întreagă – 
mi-au fost prima bibliotecă. Aș spune mai mult: 
prima universitate! Era vastă. Abia așteptam s-o 
cutreier. Lectura ei o făceam după un alt alfabet, 
alte legi decât cele ale cititului; o pipăiam, trăiam, 
provocam. Mă confruntam și mă contopeam cu ea. 
Devenea fascinantă, iar uneori mă înspăimânta. 
Într-o încăpere din clădirea școlii, exista a doua 
bibliotecă; biblioteca adevărată în care imaginam 
marele spectacol al lumii. Prin anii '50, în izolarea 
din inima bălților, Școala Mărașu avea o bibliotecă 
importantă, cu multe volume. În plină ocupație 
sovietică, lângă Eminescu, Alecsandri, Creangă, 
Coșbuc, Caragiale, alți scriitori contemporanii, pe 
raft se aflau și Lev Tolstoi, Dostoievski, 
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Lermontov, Maxim Gorki, Cehov, Pușkin, alții. Ni 
se recomandau spre lectură și Boris Polevoi, cu 
Povestea unui om adevărat, și Nikolai Ostrovski, 
cu eroul său Pavel Korciaghin din Așa s-a călit 
oțelul, și Dan Deșliu, cu Lazăr de la Rusca, Nina 
Cassian și Maria Banuș, cu Plugul, strungul și 
condeiul au pornit să chiuie, și-au pus flori la 
pălărie și văzduhul țiuie, dar peste ele treceam 
repede. Eram atras de cărți rare, care nu figurau 
în programa școlară: Elevul Dima dintr-a șaptea, 
de Drumeș; Cuore, inimă de copil, de Edmondo 
de Amicis; Câinele din Baskerville, de Arthur 
Conan Doyl; Cei trei mușchetari, Laleaua 
neagră, După 20 de ani sau Contele de Monte 
Cristo, de Alexandre Dumas, tatăl; Mizerabilii, 
Victor Hugo; Moș Goriot, Eugénie Grandet, 
Colonelul Chabert, de Honoré de Balzac; altele 
care circulau pe un fel de rețea subversivă. 
Domnișoara Perijoc, profesoara de limbă și 
literatură română, ne recomanda, pentru 
vacanță, lecturile obligatorii, și pleca la Brăila. Se 
mai întorcea toamna, la începutul școlii. Știa că 
în vacanță părinții ne puneau la treabă și nu prea 
aveam timp de citit. Dar eu, fiind cu casa la doi 
pași de casa cărții, am recurs la o stratagemă: cât 
domnișoara Perijoc se preumbla printre rafturi, 
să-mi aleagă cărțile, eu mă furișam lângă 
fereastră și trăgeam foraibărul, să pot deschide 
fereastra din afară. Terminam lecturile 
obligatorii și îmi doream alt fel de lecturi. Acum 
nu mai duceam lipsă de cărți. Veneam în amurg, 
mă pitulam sub cei doi corcoduși bătrâni, cu 
crengile până la pământ, împingeam fereastra și 
dintr-un salt eram în bibliotecă. Aveam cu mine o 
lanternă de camuflaj, adusă de tata din război și, 
la lumina ei, palidă și ascunsă, scotoceam printre 
rafturi. Luam ceea ce mi se părea că e o carte 
bună; de unele auzisem, pe altele le intuiam. Cu 
două-trei cărți în sân, săream înapoi, trăgeam 
fereastra și parcă nimic nu se întâmplase. Depun 
însă mărturie că prin același procedeu am adus 
majoritatea cărților la raft. Spun majoritatea că 
unele, foarte puține, au rămas la mine. Jinduiam 
să am o bibliotecă. Aveam câteva cărți în casă: 
Biblia, Psalmii, cărți de rugăciuni, dar nu aveam 
o bibliotecă. Pe atunci, copiii familiilor din bălți 
nici nu puteau visa la așa ceva. Nici chiar copiii 
preotului sau ai învățătorului nu aveau o 
bibliotecă în familie.Trăind sub povara acestui 
păcat, peste ani am zis să mi-l răscumpăr, să mă 
revanșez. Așa că am făcut câteva donații de carte: 
peste o mie de exemplare, către biblioteca din 
Mărașu și alte două școli din Insulă; alte 450, cu 
autografe, le-am donat Bibliotecii județene Panait 
Istrati din Brăila.

� Acesta a fost Templul meu din stânga 
Domnului. De pe băncile înguste ale acestei școli, 
care astăzi îmi face onoarea să-mi poarte 
numnele, am adunat bruma de învățătură cu care 
am plecat, să o sporesc în lume. 

În dreapta, tot gard în gard cu noi, flancată 
de o perdea de plopi seculari, într-un hieratism 
estompat se înălța biserica, Templul meu din 
dreapta Domnului, în spațiul căruia sângerau 
tălpile mele și ochii mi se măreau de interogații. 
Împins de curiozitatea de a vedea și de a crede 
(fericiți cei ce nu văd și cred), am fost de față la 
mai toate evenimentele legate de existență și 
moarte. Dacă se boteza un copil, eram prin 
preajmă. Înflorea în mine mirarea cum de nu 
moare ghemul de carne, când afară crăpau ouăle 

corbilor de ger și el era afundat în cazanul cu apă 
rece, adusă chiar atunci dintr-o copcă tăiată în 
fluviul înghețat. Dacă avea loc o cununie, prilej 
mai profitabil, strigam: prezent! Atent la ritual, nu 
scăpam din vedere momentul în care mirii erau 
purtați în jurul mesei sfinte și preotul intona 
„I-sa-i-a dănțuiește...!” Atunci, una dintre femeile 
nuntașilor (femeile sunt meștere la ritualuri) 
arunca în calea mirilor bănuți și bomboane, după 
care ne repezeam, nimerind uneori chiar sub 
poalele popii Luchian, de-l făceam să-și întrerupă 
isonul, să ne gratuleze cu un bombeu undeva în 
spate și să șuiere printre dinți: “Piei, drace!” Iar 
când clopotul bătea rar, cu ecou de bocet, știam că 
e doliu la o casă și va avea loc înmormântarea. 
Căutam să nu lipsim, mai ales că noi, copiii, 
primeam pomeneată: un colac, pentru pomenirea 
celui plecat în rândul drepților, și un banuț legat 
într-un colt de batistă, pentru ca mortul să-l 
plătescă pe luntrașul Caron, să-l treacă Acheronul.

� Martor ocular la astfel de evenimente ce 
jalonau drumul dintre naștere și moarte, 
devenisem cumva familiarizat cu ele (nu numai 
eu), încât moartea mi se părea eveniment firesc, 
precum botezul, ori cununia. De ce nu eram prea 
afectați de tragismul morții? Bătrânii noștri 
mureau pe atunci de moarte bună; la vremea lor; 
când le sosea ceasul. Iar ceasul, de regulă sosea la 
vârste onorabile: 89-90-100 de ani, chiar peste. 
Din atari motive, jalea nu era mare, bocetul nu era 
exagerat. Tânguirea mare e semn de revoltă în 
contra Cerului. Erau așezați cu demnitate în 
rândul drepților adormiți. “Moartea drepților este 
adormire”, spune Sfântul Ioan Scărarul. Crescut 
din rădăcina lor, n-am eliminat din limbajul poetic 
cuvintele referitoare la thanatos. Ele, câte sunt, nu 
exprimă disperare sau revoltă în fața morții. Nici 
acceptare oarbă, fără să înțelegem importanța 
ritului, ori mitului, în care deltaicii credeau, le 
păstrau și le practicau cu rigoare. Căderea unei 
stele nu ne spune că, vai, cerul va fi cuprins de 
noaptea cosmică. Un fior produce totuși în noi. 
Știm, conștientizăm, ni se transmite că o stea a 
murit, ni se amintește că și stelele sunt muritoare, 
iar fenomenul poate să se producă provocat sau 
când îi vine ceasul. 

Măsuța de brad, la care îmi pregăteam temele 
și din când în când compuneam un catren sau o 
poezie, se afla sub fereastra ce se deschidea larg 
spre fluviu, cel de-al treilea templu, Templul meu 
de apă din fața Domnului. Aveam în față, întreaga 
panoramă a fluviului, cu tot ce mișca în el și plutea 
pe el: somni uriași în adânc, moruni suind 
primăvara pe fluviu, să-și depună icrele negre, în 
amonte; bancuri de scrumbii suind spre izvoare, 
tot să-și lase icrele; pescari, în barcaze și luntri, 
lansând în adâncuri ave și setci; turme de bivoli și 
cornute mari trecând fluviul înnot, afundați până 
la coarne, de mi se părea că fluviul are coarne, 
treceau dincolo, spre pășunile bălților din Balta 
Mică; roiuri gălăgioase de copii scăldându-se; 
vapoare mari și mici, șalupe rapide, convoaie de 
șlepuri, sub diverse pavilioane, încărcate cu 
minereuri, urcând greoi, cu zgomot înăbușit al 
motoarelor, în dealul fluviului. Ajunsesem să 
cunosc apartenența convoaielor de șlepuri nu 
după paviloane - steagurile arborate la pupa, ci 
după vorbele, cântecele și instrumentele cu care se 
acompaniau în singurătatea lor marinarii: nemții 
cântau la hohnere, armonici mici, sonore; grecii își 
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rosteau barcarolele la banjouri; cehii, mai 
potoliți, la muzicuțe; rușii, expansivi, încingeau 
cazaciocul pe punte, însuflețiți de balalaice. 
Fluviul mi se înfățișa ca fiind marele ecran, 
cinerama din care adunam cunoștințe despre 
lumea de dincolo de mine, transformându-l, 
printr-o mare iubire, din fluviu al morții în fluviu 
al vieții, ca în acest poem:

Acheronule, Acheronule! Te-am traversat 
din mal în mal cu un singur braț, deși știam că 
apele tale au puterea înecului. Auzeam lacoma 
gură cerând Omm și eu înotam. Auzeam frații 
țipând cu înecul în gură și eu înotam. Auzeam 
maica tânguindu-se, că mâna întinsă nu-i poate 
salva fiica din naufragiu, și eu înotam. O, 
Acheronule, Acheronule!, ruperi de viscere-n 
ființă, sfâșieri de vestminte pe trup, și smulgerea 
părului, și eu înotam. Și dacă ar fi fost numai 
atât! Dar ai trimis peste noi pedeapsa focului și 
n-am blestemat, nici nu ți-am biciuit apele, să 
răzbunăm corăbiile scufundate. Ci te-am iubit, 
amplificându-ți măreția morții! Am săpat 
fântână în țâțânile adâncului, am umplut 
cristelnițele cu sfințite apele tale, și ne-am 
botezat în ele pruncii. Și din fluviu al morții, în 
fluviu al vieții te-am prefăcut și te-am păstrat în 
ființă. 

O tânără femeie leapădă hainele în amurg 
și, ca în brațele bărbatului, în apele tale se 
abandonează; cu degete lichide îi mângâi trupul 
și o împingi în extază. Rușinată, steaua pleacă 
ochii și învinsă de ispită coboară în văpăile tale. 
Și ca Afrodita iese din valuri și ne sfințește 
țărmul. 

Călare pe calul alb, de mii de ani un Sfânt 
Gheorghe retează capete de balaur, în lupta cu 
Dublul; le-aruncă în apele Acheronului, capetele 
cresc la loc și sfântul zăbavă nu are. Au nu zice 
mucenicul că nu primește coroana decât cel ce 
luptă? Luptăm împotriva inarticulatului morții. 
Și zăbavă nu-i! 

Într-atât te-am iubit încât nu mai știu de 
ești aeve, ori ești născocire a propriilor mele 
neadormiri. Și într-atât cântatu-te-am, încât te-
am făcut cunoscut dincolo de margini și de 
vibrații. Din curgerea cea de-o-ființă, ființă mi-
am făcut și neprețuită creație. Cum atunci, 
inima mea să nu-ți confere propriul ei chip? 
Cum revărsarea ta în mine să nu ia forma 
vasului în care se revarsă? Fii liniștit cuceritorul 
meu! Că, în toate în câte dăinui, inima mi-o aud 
bătând. Și toate ale mele sunt și ale tale. Iar 
pasărea ce planează deasupra apelor acum este 
chiar sufletul meu.

Revelația Marelui Isoscel 
Țin minte că îmi pregăteam lecțiile la 

geometrie. Meditând, într-o zăbavă activă am 
tras instinctiv pe hârtie trei linii: corespondente 
cu fluviul, școala și biserica. Am unit cele trei 
linii. A rezultat figura geometrică a unui triunghi 
isoscel cu baza, latura mare, pe fluviu; cu unghiul 
ascuțit în pieptul meu, așa cum stăteam la masa 
de scris. Astfel, Școala, Biserica și Fluviul mi s-au 
revelat ca linii de forță ale spațiului în care 
viețuiam; un spațiu-nișă, un spațiu-nucleic în 
marele spațiu deltaic. Astfel mi-am fixat poziția 
mea în peisaj. Apoi, au încolțit în mine ideea și 
dorința nestăvilite de a abstractiza, de a găsi 
secretele spațiului în care mă dezvoltam. Și am 
conștientizat problema devenirii mele; am 
descoperit originile; elementele din care, ca un 

arbore rămuros, ființa mea își trage sevele. Am 
aflat din ce spațiu real și spiritual, acvatic, mitic, 
metafizic, din ce timp istoric a pornit devenirea 
mea. Ce-am observat? Că mă înscriu în Triunghiul 
din icoană, triunghi isoscel, cu latura de la bază, 
corespondentă fluviului, variabilă, dar totdeauna 
mai mare decât celelalte două. Am numit spațiul 
situat între cele trei temple, Marele Isoscel. M-am 
întrebat dacă, în spațiul trinitar în care eu trăiam 
și mă formam, un fel de incizie în vastul spațiu 
deltaic, totul este cunoscut numit. Am dedus că nu 
este totul cunoscut, nici totul numit. Am înțeles că 
spre centrul spațial al Marelui Isoscel gravitau din 
toate zările toate liniile de forță ale spațiului 
deltaic. Aici au buit peste noi zăpoarele de 
primăvară, spulberând totul în cale; au venit 
ororile și urmările celor două războaie mondiale; 
s-au adăugat abdicarea regelui, arderea cărților 
interzise de noul regim, exterminarea unei lumi și 
înglobarea ei în colhozuri; au urmat schingiuirile 
celor care refuzau să intre în colhoz, printre ei și 
poetul; am îndurat cu încleștare dărâmarea 
caselor în care ne-am născut și am crescut; am 
îndurat exterminarea unei geografii milenare, de 
frumusețe copleșitoare: desecarea, defrișarea 
bălților și prefacerea lor în lagăre de muncă, un fel 
de Guiană franceză, spre care era împinsă o lume 
în zeghe. Nu e prea mult pentru o viață dorită în 
pace? 

Marele Isoscel, inimă a deltaicului, devine 
astfel simbolul și sensul filosofic al deveniri 
omului în spațiul bălților. Toate cele trei laturi ale 
Marelui Isoscel au acționat ca linii de forță 
formatoare asupra omului din deltaic, imprimând 
adânc în matricea sa biospirituală cele trei esențe 
ale permanenței: credința, colac de salvare ce îl 
ține plută în apele fără de maluri; lupta cu 
dezastrele, pentru supraviețuire; învățătura, ca 
mijloc de salvare din încercuirea forțelor 
distructive și de înălțare a sa din căderile în 
istorie. 

Toate aceste confruntări sunt tot atâtea căderi 
în istorie și tot atâtea înălțări; și sunt elemente 
formative în devenirea omului din deltaic, cât și a 
mea ca om şi scriitor. 

În cuprinderea Marelui Isoscel se întâmplă 
totul și toate din prezenta lucrare.
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 - Află  de la mine că românul este născut 
stricător. Ia privește-i colo ce fac !  

Tocmai făcusem câțiva pași spre  fântână să-i 

aduc tatei o cană cu apă rece. Ședea  pe un 

taburet, rezemând peretele din spatele casei,  

alungat acolo de dogoarea unei amiezi a 

sfârșitului de iunie.  În dosul grădinii, din gardul 

de beton ce delimita proprietatea noastră și fosta 

fermă de vaci a ceapeului lipseau mai multe 

panouri, furate în primele zile ale Revoluției din 

Decembrie '89. Dincolo de gard se aliniau cele 

zece grajduri 

ce 

adăposteau 

cândva în 

jurul a  cinci 

mii de 

animale. Pe 

trei dintre 

ele, o 

mulțime 

nărăvită de 

săteni lucra 

cu un zel de 

care nu i-am 

bănuit 

niciodată a fi 

în stare. 

Erau cam 

treizeci în total, grupați pe echipe ce operau 

independent unele de altele. Cocoțați pe acoperiș, 

unii scoteau scoabele de fixare, alții smulgeau 

panourile de azbociment, dirijându-le grijuliu 

celor de jos. Câteva echipe coșcoveau tencuiala 

iar alții, cu răngi și manele, desprindeau din zid 

bucățile de bolțari ieșite astfel la iveală din 

pojghița de var. La dreapta grajdului, doi domni 

și o doamnă, funcționari la administrația locală, 

monitorizau discret buna rânduială a stricăciunii. 

În lateral de grajd, la oarecare distanță, căruțele 

așteptau cu caii puși în ham, morfolind în fălci 

smocuri de paie uscate, doborâți de toropeală. La 

anumite intervale, cabalinele deveneau nervoase 

din senin, fornăind pe nări ca sub imperiul 

prezenței unor duhuri necurate. Până seara, 

acoperișul dispăruse în totalitate iar pereții  abia 

de mai ajungeau până la brâu. A doua zi, întreaga 

construcție zăcea doborâtă la pământ, un 

morman de tencuială mărunțită, așchii de grinzi, 

TENTAȚIA DISTRUGERII 

ȘI SENSUL ISTORIEI

Vasile Datcu

fiare contorsionate. Într-o săptămână, toate cele 

zece grajduri ale – cândva - falnicului complex de 

vaci, dispăruseră cu totul sub dezlănțuirea 

energică a impetuosului instinct comunitar. În 

primul an de după demolare, fundațiile încă mai 

erau vizibile, dar anul următor au dispărut și 

acestea, căzute pradă unei noi tendințe apărută în 

comportamentul  antreprenoriatului român 

proaspăt eliberat, cel al recuperatorilor de fiare.
Această operă a fost una a întregii comunități. 

O singură voce dizidentă s-a auzit în  zilele  
desăvârșirii 
măreței 
lucrări: cea a 
inginerului 
care a 
construit 
complexul. 
Omul își 
manifestase 
interesul de 
a resuscita 
activitatea 
de producție, 
ajutat de un 
credit 
negociat cu 
aceeași 
bancă ce 
finanțase 

investiția inițială, dar a fost imediat pus la colț de 
spiritul comunitar: huooo, comunistule!

La douăzeci și cinci de ani distanță, pe terasa 
snack-bar-ului comunal, câțiva bărbați în puterea 
vârstei - dintre cei puțini rămași în sat după 
Revoluție -  și în puterea zilei – o zi toridă de vară, 
ideală pentru muncă, așteptau la o bere încasarea 
ajutoarelor sociale distribuite de primărie, în 
vorbă molcomă și sfătoasă. Erau copiii celor ce 
odinioară luaseră cu asalt silueta apăsătoare a 
grajdurilor fermei de vaci, ajunși acum la vârsta 
puterilor depline.

- Nu se poate, dom-le, o chestie ca asta! Cum 

adică, iau ieri de la magazin o cutie de lapte, pe 

care scria că e din Olanda? Păi nu au dreptate ăi 

de la televizor să înjure pe guvernanți ? Da 

producția noastră unde e ? Ce, am ajuns piață  de 

desfacere la străini?  Măi, Iuliene, ți se pare 

normal ?

- Nici vorbă, mă Silviule, da' spun părerea 

mea, aici nu e treabă curată. Cineva ne vrea răul, 

Conacul Orezeanu
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asta e clar! Așa s-a vrut, să se distrugă tot, apoi să 
ne vândă produsele lor și să depindem de ei. Aici 
nu-i dubiu! În timp ce vorbea, fixă cu privirea 
bănuitoare umbra unor bande de  presupuși 
dușmani ai poporului ce-i plutea de multă vreme 
– lui și multora ca el - instigator  și perfid prin 
dreptul nasului.

Tot pe la începutul anilor nouăzeci, mă aflam 
cu ceva treburi într-un sat din jurul Brăilei unde, 
spre norocul satului și ghinionul conacului, în 
perioada interbelică fusese edificată o superbă 
reședință boierească, faimosul conac Orezeanu 
ce trezea admirația tuturor călătorilor din 
trenurile care mergeau pe vremuri  dinspre Galați 
către București. Era amplasat chiar lângă gară. În 
vremea comunismului servise drept sediu unei 
intreprinderi agricole, ceea ce a asigurat, într-o 
oarecare măsură, conservarea întregului 
ansamblu. Dar intreprinderea tocmai intrase în 
faliment iar imobilul încă nu fusese retrocedat. 
Într-un astfel 
de 
conjunctural 
vid 
patrimonial, se 
instalaseră pe 
zidurile sale, 
cît ai clipi, 
săteni de toate 
condițiile, 
cuprinși de o 
frenezie 
aproape 
mistică. În ziua 
când am ajuns 
cu treburi în 
zonă, zelul 
făuritorilor de 
nouă istorie 
era deplin. Mi-
am făcut curaj, 
m-am apropiat 
de unul din cei 
ce încerca să disloce din zid cărămizi adresându-i 
o întrebare, cu un ton cât se poate de îngăduitor:

- Dar, domnule, ce rău v-a făcut vouă 

construcția asta? 
M-a privit scurt, cu un fulger de ură în ochi, 

apoi și-a văzut mai departe de îndeletnicirea lui. 
În schimb primesc un răspuns prompt de la 
câțiva împrăștiați pe zidurile dinăuntru: huooo, 
capitalistule! 

Cu ceva timp în urmă, un bun prieten îmi 
semnalează o carte apărută nu demult la Brăila ce 
avea ca temă conacele brăilene, Pe urmele 
vechilor conace brăilene a prof. Ioan Munteanu 
și unde dădu peste o informație ce-l surprinsese: 
chiar în prefață se consemna o paralelă între 
soarta conacelor din zona județului Timiș  unde, 
din 31 de obiective, 29 erau în picioare, în stare 
tehnică acceptabilă, spre comparație cu situația 
conacelor din județul Brăila unde, din 28  zece 
erau dispărute complet, 14 aproape făcute praf, 
două în reabilitare și doar unul întreg.  

-  Ai vreo explicație pentru situația asta? mă 

instigă prietenul pe un ton provocator.

Într-adevăr, întrebarea mi se păru 
îndreptățită, ba chiar incitantă. Am cerut cartea să 
mă lămuresc puțin asupra chestiunii. În carte, 
câteva pagini mai în interior găsesc o interesantă 
observație consemnată de un ziarist brăilean, 
Marian Coman: Un zeu ciudat a sădit nu-știu-
când în sufletul acestui popor acea blestemată 
sămânță care ne mână într-una spre a face rău.

De când mă știu m-am simțit atras irezistibil 
de duhuri, zei, apariții – mai mult sau mai puțin 
blestemate – conspirații mondiale, oculte 
specializate, guverne subterane care, toate laolaltă 
și fiecare separat, caută din tot dinadinsul să ne 
meargă nouă rău. Nu numai că vor – asta ar fi, cât 
de cât omenesc și acceptabil, în fond trăim într-o 
lume de libertăți și drepturi - dar se pretează și la 
tot felul de năzdrăvănii, de nu mai înțelegi nimic 
din cele ce ni se întâmplă zilnic: seara întreg 
poporul este pregătit de muncă, culcându-se 
împăcat, fiecare cu roaba și lopata lui, ca 

dimineața 
cineva să 
ascundă 
lopețile. Cu 
adevărat, 
situația se cere 
a fi limpezită: 
e prea mult! 

Motivat la 
modul 
profund, 
m-am apucat 
de treabă. La o 
primă evaluare 
aveam să 
constat că 
zelul distructiv 
al românului 
nu a țintit doar 
grajduri de 
ceapeu sau 
conace de 
boieri ci a luat 

în atenție mai tot ce i-a căzut în mână: uzine, 
fabrici, sisteme de irigat, ateliere meșteșugărești, 
utilaje de producție, cămine de nefamiliști; la cea 
de a doua evaluare, aveam să descoper devalizarea 
băncilor, a companiilor mari, a fondurilor publice. 
Mi s-a părut a mă confrunta cu o stare de fapt ceva  
mai complexă și cu rădăcini adânci. Iar la finalul 
cercetării aveam să dau peste toate aceste 
lighioane: zei, duhuri, oculte, conspirații, aliniate 
în mod tăcut și disciplinat, de parcă nu așteptau 
nimic altceva decât să fie deconspirate. 

De-a lungul istoriei culturii europene, 
distingem două tipuri de gânditori care s-au 
ocupat de problemele și destinul omului: un prim 
tip îl formează cei călăuziți de ideea progresului 
necontenit al ființei umane, pe care lesne i-am 
putea numi luminoșii,  iar un al doilea tip, cei 
încredințați că ființa umană este într-o continuă 
decădere, pe care i-am putea numi întunecoșii. 
Pentru primii, viitorul de aur ar urma să se 
împlinească mâine, pentru ultimii viitorul de aur 

Colocvii dunărene anul I, nr. 3-4 • mai-iunie 2021ESEU

Conacul Sihleanu, Scorțaru Nou

102



Colocvii dunăreneanul I, nr. 3-4 • mai-iunie 2021 ESEU

Pentru primii, viitorul de aur ar urma să se 
împlinească mâine, pentru ultimii viitorul de aur 
se împlinise ieri. Apariția lor în istorie are loc 
aproape în același timp: în lumea antică. Totuși, 
anticii atribuiau progresului omului valențe 
modeste, limitate vieții curente: olarul putea 
spera într-o îmbunătățire a meșteșugului său, 
cum și cioplitorul în piatră - o îmbunătățire a 
uneltelor sale. Încrederea în progres a scăpat 
frâiele începând cu secolul XVI, suprapus peste 
ideea progresului științific, prin Giordano Bruno, 
Galilei, Descartes și Roger Bacon, a trecut apoi 
printr-o fază de cult odată cu epoca Luminilor, 
prin Condorcet și Lessing, ca să ajungă la o 
adevărată mistică în secolul XIX, prin Fichte, 
Hegel și Marx. Deși secolul XX va tempera din 
entuziasmul istoriciștilor amintiți mai sus prin 
Teodor Adorno, Horkheimer și Heidegger, o bună 
parte din Europa, între care și România, a trăit în 
epoca comunistă într-un adevărat delir al 
progresului. Conștiința oamenilor urca 
săptămânal doborând record după record, 
monitorizată permanent de către liderii 
comuniști după criterii rămase până astăzi 
misterioase, morala se distila continuu, tinzând 
către chintesență, viața însăși devenea tot mai 
aproape de cea descrisă de talmudiști, ca 
aparținând raiului.

Pentru cel de-al doilea tip de gânditori, 

lucrurile stăteau exact invers : omenirea trăise 

cândva în paradis și, din motive încă neelucidate, 

a fost rejectată în lumea reală, unde trăiește un 

proces de degradare continuă și iremediabilă. De 

la Cicero, cu al său O tempora, o mores!, până la 

Fierens-Gevaert cu a sa La tristesse 

contemporaine, un bocet metafizic străbate 

Europa de la un capăt la altul și de la o epocă la 

alta. P.P. 

Negulescu, 

la unul din 

cursurile 

sale ținute în 

perioada 

interbelică, 

încercase 

chiar 

realizarea 

unei 

interesante 

perspective 

pesimiste 

de-a lungul 

istoriei, 

susținută 

prin citate 

din autori celebri. 
Dar nu faptul că prezența, în același timp pe 

scena culturii, a două atitudini fundamental 

diferite asupra omului - și care par că nu s-au 

vrednicit niciodată să-și deschidă ușa unii altora 

– ne interesează cel mai mult, ci faptul că ambele

poziții atribuie omului, dar și societății, o stare 

permanentă de neastâmpăr. Din perspectiva lor, 

nimic din cuprinsul omului nu e făcut să stea 

locului: nici actele, nici stările. Unii par că vin 

dintr-o parte, alții par că se duc în partea din care 

vin primii.
Cu toate astea, pentru cineva înzestrat cu un 

minim instinct matematic, tentația de a intersecta 

planurile pe care se dezvoltă cele două atitudini 

este cu neputință de zădărnicit.  Iar dacă le 

intersectăm, ce descoperim? Rezultatul este o linie 

dreaptă, nesupusă vreunei deplasări, fixă, eternă și 

inflexibilă. Pe acestă dreaptă vom descoperi 

elementele de permanență ale omului, cele ce se 

vor regăsi totdeauna în adâncul ființei sale, căci fac 

parte din constituția lui. Și primul element peste 

care vom da va fi caracterul, firea omului, natura 

lui. Astfel încât, pentru a înțelege mai bine pe om, 

trebuie să te îndrepți către originile lui, la modul 

cum a fost plămădit, ca să-i stabilești constituția. 

Desigur, omul nu este doar ceea se se naște ci și 

ceea ce devine, prin educație și modelare de către 

societate. Dar toate astea devin posibile numai în 

consens cu natura lui, niciodată împotrivă. În 

prelungirea acestor afirmații, literatura noastră 

populară consemnează un strălucit proverb: lupul 

își schimbă părul, dar năravul, ba ! Acesta este 

motivul pentru care, pentru a ne dumiri cu 

oarecare succes asupra trăsăturilor noastre de 

constituție, am propus recursul la origini.
În cele ce vom intreprinde mai jos, obiectivul 

nostru nu va fi să descoperim neapărat rădăcinile 

firii românilor – sau, cel puțin nu în principal – ci 

să răspundem la întrebarea pusă la începutul 

acestei analize și anume: de ce, în condițiile unei 

origini 

comune, 

surprindem 

totuși 

diferențe de 

comportame

nt între 

locuitorii 

provinciilor 

românești ? 

Chiar dacă nu 

esențiale, așa 

cum 

remarcăm în 

cazul altor 

popoare, 

bunăoară 

între locuitorii din sudul Franței și cei din nord, 

ori dintre cei din zona Neapole față de cei din zona 

Milanului, diferențele de fire sunt evidente pentru 

orice ochi obișnuit, chiar fără o aprofundare 

antropologică a subiectului.

Conacul Eremie, Stăncuța
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Ovidiu Dunăreanu

Cioburi din oglinzile memoriei

Pagini de jurnal*

Partea de sud-vest a Dobrogei, de la Dunăre, 
are un farmec, o neîmblânzire care te iau în 
puterea lor de cum îi calci hotarul. Colțul acesta 
de lume dintre apă, dealuri și cer dă frâu liber 
reveriei, cugetului și inimii, dezvăluindu-ți 
profunzimea și măreția existenței omenești. 
Colțul acesta de lume este, deopotrivă, o 
impresionantă sinteză omenească și o sinteză de 
armonii, o contopire de geologii copleșitoare. 
Amplitudinea și transparența luminii care-l 
ocrotește deschid calea spre miracol și veșnicie.

Toată viața mea am tânjit după frumuseți 
rafinate, convingătoare, capabile să te ridice pe 
culmile sublimului. Una le-a întrecut pe toate. 
Aceasta este imaginea vastă a Ostrovului și 
vecinătăților sale. Dealurile și platourile 
acoperite de vii, de livezi și plantații de salcâm, 
peste care șiroiește un soare mărinimos; fluviul 
impozant cu infinitul lui de brațe labirintice, de 
insule mari și mici, de lunci, bălți și păduri 
năvalnice; valea în terase care se surpă domol 
spre fluviu; câmpia de dincolo de ape ca o himeră 
trandafirie și îndepărtată; zările largi, fără sfârșit, 
auroase, văzute de pe vârfurile dealurilor de la 
Japșă, Parapet sau Arab-Tabia, alcătuiesc o 
priveliște desăvârșită. În fața unui asemenea  
tablou simți că nu-ți mai ajunge aerul, că nu te 
mai saturi să-l cuprinzi, să-i pătrunzi taina și 
imensitatea, înțelesurile și farmecul inegalabil. 
Învins, mă întorc la Ostrov, pe malul Dunării, să-
mi iau puterea pentru izbânda viitoare. Biruitor, 
tot aici revin să mă bucur în liniște. Locul pentru 
mine are o vibrație, o chemare, o ademenire, pe 
care nu le simt, atât de intense și de protectoare, 
în nici o altă parte. Încă din copilărie și tinerețe, 
de aici am învățat lecția rară și încântătoare a 
acestei frumuseți. Și tot de atunci am deprins să 
năzuiesc spre puritate, sinceritate și înalt. Pe 
toate le port în mine și acum 
ca pe niște focuri vii. Aici am 
început să născocesc 
istorisiri și să le aștern pe 
hârtie, plăsmuiri în care să 
dezvălui misterul din 
oameni și viața lor, din 
peisajele neasemuite 
aparținând acestui loc 
retras, de la capăt de țară. 
(sept., 2009, Ostrov)

*
Totodată, Dobrogea mi 

se mai relevă la Ostrov ca un 
meleag uimitor în care 
oamenii parcurg traiectoriile 
arhaice ale câte unui rit ce le 
facilitează inițierea în 
tainele existenței și ale 
nonexistenței. Mitul și 
legenda asigură acestor 
oameni accesul la eternitate 

și democratizează, prin mijlocirea fantasticului, 
misterului și fabulosului, înaintea credinței chiar, 
societatea rurală de aici. Acesta este și motivul 
pentru care mitul și legenda – adevărate științe 
auxiliare ale istoriei – rezistă tuturor 
intemperiilor.
Mitul, legenda, istoria, magicul, fantasticul, 
fabulosul, dar și realul se înverșunează să 
conviețuiască împreună în acest spațiu. Spațiu 
care pentru mine este ca o obsesie de care încerc 
să mă eliberez, descriind și povestind, detaliind. 
Nimic mai greu decât toate acestea la un loc și care 
să nu obosească, să aducă mereu altceva proaspăt 
și relevant, dacă miza n-ar fi foarte mare – 
captarea în imagini a tainei, a sufletului, a 
oamenilor și întâmplărilor încă neștiute ale 
ținutului acesta, ținut ce pentru mine este unul 
inițiatic, impregnat de trăire. Cele trei planuri, 
real-magic-fabulos, prin care el este configurat de 
mine, sunt menținute într-o unitate 
indispensabilă. Astfel, ușile prin care se trece pe 
neobservate de pe un tărâm pe celălalt, sunt 
permanent deschise.

*
Fascinația în fața unui ținut miraculos, de 

basm este izvorul fantasticului la mine. Un 
teritoriu în care, cum am mai afirmat, fabulosul și 
magicul se întrepătrund. Mirajele, fantasmele, 
întâmplările neobișnuite străpung realitatea 
simplă, banală. Să te fixezi firesc în ambianța 
mitului și să-l faci să pară că se petrece, se 
desfășoară într-un prezent etern, ca și când nu ar 
mai avea nimic cu trecutul. Ce am făcut până 
acum? Nu altceva decât fireasca, dar sigura 
împletire a acestor elemente, străbătute de o undă 
de lirism (atavismele unui poet neîmplinit!) cu 
realismul de factură tradițională. Între toate am 
urmărit să existe o relație de interferență și 

unitate, pentru a crea 
senzația autenticității, 
pentru a contura un teritoriu 
în care totul este posibil, 
această libertate configurând 
de fapt libertatea fanteziei, 
imaginarului, născocirii, cum 
vreți să-i ziceți.

*
Povestea (ficțiunea în 

ultimă instanță, ca să se 
înțeleagă bine!) propune o 
lume a libertății depline. În 
ea logica realității obiective 
este înlocuită cu o logică a 
realității imaginare. Să scrii 
cu spontaneitate, 
impetuozitate, cu revărsare 
de bucurie, suplețe și 
mobilitate cronica unui mit, 
de exemplu: Dobrogea! 
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Fiindcă, după mine, ea este asemenea unei țări 
nedescoperite în totalitate în ceea ce privește 
spiritualitatea sa milenară. „Insula” aceasta oferă 
cititorului numeroase elemente magice, 
uimitoare, captivante care, așa cum se știe, 
coexistă în, și provoacă efectiv, realitatea ei de 
toate zilele. Doresc să scriu eu această cronică, o 
poveste completă, atașată tradiției, dar și 
modernității în același timp, unind cele două 
planuri, unul obiectiv și altul imaginar. Să fac 
închipuirea credibilă și concretul 
fantastic.

*
Literatura mea are în 

centrul ei comunitatea rurală de 
pe malul Dunării. Această 
colectivitate pe cât de solid este 
ea românească, n-o putem 
separa de specificul lumii 
balcanice, de o geografie specială 
și definitorie. Personajele mele, 
sătenii din această zonă, au un 
elan cosmic, au o trăire greu de 
zdruncinat, un prea-plin 
sufletesc, așa cum rar poți întâlni prin alte părți. 
Satul povestirilor mele rămâne unul care vine din 
adâncuri de timp, este o contopire de credință și 
de coeziune omenească, plin de viață, farmec și 
distincție. Odată, pătrunzând între hotarele lui, 
fără să ai habar, te molipsești de darul relatatului 
de povești și te lași, încetul cu încetul, pradă 
ispitelor veșniciei.

*
În volumul celor unsprezece povestiri 

Întâmplări din anul șarpelui (Editura Ex Ponto, 
2003; Editura Timpul, 2013; tradus și în limba 
bulgară, Istorii ot godinata na zmiiata, Editura 
Elias Canetti din Ruse, 2011), la limita dintre 
realitate și fantastic, limită subminată deseori de 
un fior liric puternic, am construit un tărâm al 
povestitului, al relatatului de întâmplări, care de 
care mai nestăvilită și de neuitat, al 
împărtășitului de vești; tărâm unde oamenii 
așteaptă, pândesc permanent ceva fundamental, 
o schimbare esențială care să le releve tainele
mari ale trecerii lor prin lume. Mai toți 
protagoniștii au sentimentul că în incidență cu 
povestea devin, la rândul lor, nemuritori. Acest 
spațiu al imaginarului are o dublură a lui în 
realitate. El este ținutul părinților, bunicilor, al 
tuturor neamurilor mele din partea mamei, al 
copilăriei, adolescenței, tinereții și maturității 
mele, fiindcă, dacă stau bine și socotesc, nu 
m-am rupt de el nici o clipă până acum.

*
2017. Cel care scrie are obligația să urmeze 

chemarea acestui dat. Să nu renunțe cu nici un 
chip. Important e să ducă totul până la capăt. 
Trufia este o poticnire, un obstacol. Dacă începi 
să te fălești, înseamnă că te-ai oprit și îți admiri 
mai mult decât se cuvine opera. Ori omul care 
creează nu are timp de așa ceva. Se uită, judecă la 
rece cu ochi critic ceea ce a realizat, dar nu 
întârzie prea mult, nu înțepenește într-o 
admirație bovarică, ci își continuă drumul. Ca să 
scrii opere de valoare se impune să rămâi în 
modestie, în respect față de taina pe care vrei s-o 
relevi. Iar ceea ce faci, trebuie să faci pe deplin. 
Numai așa cred că vei dobândi o cunoaștere 
adevărată a realității, a lumii și a ta însuți.

*
În romanul Lumina îndepărtată a fluviului, 

un cititor cu ochiul versat va sesiza că Ostrovul 
capătă pe parcursul cărții dimensiunile întregii 
Dobroge. Ținutul acesta legendar dintre ape se 
integrează, așa cum am mai susținut și susțin – și 
vreau să mă iertați și să nu mă judecați greșit, dacă 
tot repet și repet faptul acesta, dar eu așa cred și 
va fi greu să-mi scoată cineva din cap asta –, 
spațiului nord-est balcanic de la Dunărea de Jos, 

cu influențe grecești, romane, 
orientale, mediteraneene, care 
în decursul istoriei s-a conturat 
într-un creuzet cu amestec 
omenesc și de cultură aparte. 
Alcătuire originală, ce în 
celelalte ținuturi românești nu o 
mai întâlnim.

În carte, de la prima la 
ultima pagină a ei, Dunărea este 
entitatea fabuloasă care ține 
deschisă permanent legătura, 
comunicarea cu cosmosul. Fără 
să apară ca personaj sau narator 

individual, Fluviul se situează deasupra întregii 
geografii naturale și umane, drept creatorul 
omniscient, omniprezent și omnipotent, cum îmi 
place mie să cred, dar și cum este de fapt în 
realitate, care determină toate cele ce se petrec în 
roman, pricinuind în cele din urmă plăsmuirea 
întocmai a acestuia. Dunărea a fost un factor 
unificator pentru românii de pe ambele maluri ale 
ei. Dar, în anumite momente, până la Războiul de 
Independență a fost și o barieră, pentru că nu 
întotdeauna ce a avut loc în dreapta ei, la sud, s-a 
întâmplat și în stânga sa, la nord. Dobrogea își are 
o identitate specială, un ansamblu de convingeri,
de obiceiuri, de datini și de credințe, constituind 
trăsătura ei definitorie.

Fluviul, în curgerea lui impresionantă, de 
nestăvilit, se prefigurează a fi viața însăși. Iar 
lumina îndepărtată a lui, strălucirea, farmecul 
irezistibil ale acesteia. Farmec și strălucire care vin 
din adâncuri de vremi către noi să ne aureoleze, să 
ne înalțe cu fascinația lor ca pe niște zei spre 
împărăția cerului.

Cam la doi ani de la apariția romanului, mă 
aflam în concediu la Ostrov. Într-un asfințit care 
răvășea cu fâșiile lui sângerii întreg satul, venind 
spre casa părintească, mi-a izbit privirea Cișmeaua 
de Piatră. În lumina aceea ireală, părea o mireasă 
singură pe partea dreaptă a drumului, cu rochia 
suplă de dantelă sculptată în flăcări. M-am oprit 
năuc s-o admir. N-o mai văzusem niciodată așa. Și 
atunci, m-am lovit cu palma peste frunte. Unde 
mi-a stat mintea ?! – mi-am zis. Am avut-o, de 
mic, sub ochi și în suflet!? Cum am putut să fiu 
atât de nedrept cu ea și cu izvorul ei?! Două 
personaje tentante, incomparabile pe care, pur și 
simplu, am uitat să le introduc în carte. Această 
nesocotință, n-am să mi-o iert, decât după ce o voi 
repara. Și doar știam istoria lor, mai bine ca 
nimeni altul! Nu am nici o scuză. Așa ceva, nu 
trebuia să se întâmple.

Cele două cătune, Fândâk (Alunet) și Adakioi 
(Satul din insulă), – semnalate încă din anul 1790 
pe coasta de deal ce se surpa cu terasele sale largi 
până în buza Dunării, cătune care s-au unit, 
formând o singură așezare, numită pe hărțile 
matrozilor ruși, la 1800, Ostrov –, nu s-ar fi putut 
statornici și rezista acolo, dacă n-ar fi avut surse 
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sigure, îndestulătoare de apă gustoasă și curată 
de băut. Apa sălcie și tulbure din Dunăre, nu 
intra în atenția oamenilor decât, numai după ce 
se mai limpezea, pentru adăpatul animalelor, 
scăldat, spălatul lânii, cuverturilor, preșurilor și 
udatul grădinilor.

Primul a fost izvorul, descoperit într-o mică 
vâlcea, sus pe coastă, la rădăcina unui nuc 
bătrân. Impresionați de puterea lui vindecătoare, 
sătenii l-au amenajat și l-au păzit ca pe ceva de 
preț. Izvorul tămăduirii a fost în general la mare 
căutare și venerare în spațiul câmpiei din 
preajma Călărașului, pe Ialomița, până la Fetești; 
prin Cadrilater, în județul Durostor; în tot colțul 
de sud-vest al județului Constanța, în zona 
localităților Ostrov, Dervent, Canlia, Lipnița, 
Oltina, Aliman, Ioan Corvin, Adamclisi, 
Dumbrăveni ș.a. Dacă apucai să bei apă sfințită 
din el și erai pe moarte sau în boală grea, izvorul 
te aducea înapoi la viață și te lecuia ca și când 
suferința ți-ar fi fost luată cu mâna.

Apoi a apărut Cișmeaua, ridicată în mijlocul 
satului din lespezi masive de calcar. Arătoasă, cu 
bazinul încăpător, avea două curne și două uluce 
adânci în partea de jos, fațada împodobită cu 
ornamente săpate în piatra ei albă, iar la mijloc, 
deasupra pe bazin, fixată o cruce, tot din piatră, 
care-i da o înfățișare solemnă, de neuitat.

Meșteri pricepuți au captat izvorul într-un 
cazan de piatră și i-au călăuzit șuvoiul prin tuburi 
de argilă arsă, îmbinate între ele și îngropate în 
pământ, spre vale în bazinul Cișmelei, care din 
clipa aceea a intrat în folosință.

Și de îndată, ea a devenit un punct ispititor 
de întâlnire a oamenilor din sat, de popas pentru 
trecătorii străini, de adunare și taifas pentru 
femei și pentru câte altele. Iar, cum Cișmeaua 
dobândise memorie de la apa binecuvântată a 
izvorului, ca martoră, vrând-nevrând, a început 
să asculte și să rețină ceea ce spuneau și 
povesteau oamenii din sat sau drumeții, ori ceea 
ce se întâmpla în preajma sa ceas de ceas, zi de zi, 
noapte de noapte, anotimp după anotimp etc.

Sedus de tema memoriei apei și de viziunea 
că Cișmeaua de Piatră ar putea reprezenta, cum 
nu se putea mai inspirat, condiția unui alt 
narator excepțional în roman, asemenea casei 
celei vechi din paiantă și drumului care urca la 
cer și cobora în adâncuri, m-am apucat și am 
scris un capitol nou, de vreo șaptezeci și ceva de 
pagini, într-o desfășurare realist-magică, de nu 
mi-a venit să cred cât de bine s-au legat lucrurile. 
Capitolul în discuție: „Cișmeaua de Piatră cu apă 
limpede, bună și rece” m-a obligat să pregătesc 
ediția a doua revăzută și adăugită a romanului.

Și dacă tot avea să fie o ediție revăzută, am 
stăruit pe unele retușări, și stilistice și narative, 
în Capitolul: La un pocal de vin cu regele, 
insistând pe ideea intruziunii sacrului în profan. 
Popasul de o jumătate de oră al Regelui Carol I la 
Ostrov (vineri, 30 Aprilie 1904) cu yachtul regal 
și întreaga suită de prinți și de prințese, în 
drumul lui de la Giurgiu spre Tulcea, a rămas în 
viața oamenilor simpli din acest colț îndepărtat 
de la marginea țării un moment fără egal. 
Moment de care ei și-au adus aminte până la 
adânci bătrâneți și despre care au povestit la 
copii, tineri și nepoți cu mândrie și venerație ca 
despre cel mai înălțător și mai sfânt eveniment al 
existenței lor.

Am mai găsit de cuviință să întregesc și 
Capitolul: Alți oameni din Ostrov și isprăvi după 
chipul și asemănarea lor. Aici am ținut să 

înfățișez împrejurările dramatice ale stabilirii în 
Ostrov a câtorva familii de români-turtucăieni, 
cunoscuți pentru îndeletnicirile lor pescărești și de 
barcagii neîntrecuți, ce le adusese renumele de 
regii Dunării. Goniți din Cadrilater de bulgari, 
după schimbul de populație din 1940, în plină 
iarnă, cu un șlep, pe Dunărea năpădită de sloiuri, 
la vale, ei au ajuns la Măcin, Tulcea și Constanța. 
Acestor băltăreți  înnăscuți și  aprigi, nu le-a priit 
traiul la oraș și s-au întors spre meleaguri 
cunoscute. Așa au ajuns și la Ostrov, în aval de 
Silistra, unde s-au așezat definitiv, întemeind o 
comunitate vrednică și săritoare. Și asta în pofida 
faptului că oamenii locului erau mai conservatori 
și mai rezervați la felul de a fi al noilor veniți.

Ce a ieșit din toate ce v-am relatat, veți 
constata singuri, căutând și citind cartea, scoasă 
impecabil, din toate punctele de vedere, de 
Editura Junimea din Iași, în 2019. Iar mie, nu-mi 
rămâne, la urma acestor mărturisiri, decât să-i 
mulțumesc prietenului meu, admirabilul poet, 
prozator și publicist literar, Lucian Vasiliu, 
directorul acestei prestigioase instituții, care s-a 
ocupat ireproșabil de apariția ei. (2020)

*
Am fost și rămân un spirit coagulant, 

constructor, idealist, dar și pragmatic. Și așa 
m-am arătat de când am venit - august 1970 - în 
Constanța. Iată că, după cinci decenii, am ajuns, și 
eu, la adevărul pe care l-au descoperit mulți dintre 
cei ce au trecut pe aici înaintea mea. Constanța 
este un oraș care nu-și respectă consecvent 
valorile. Iar orașul care nu-și respectă așa cum 
trebuie valorile, nu le merită. În pofida acestei 
evidențe, am rămas alături (între ei) de cei câțiva 
care și-au făcut un ideal în reorganizarea și 
consolidarea hărții literare din Ținutul Mării. 
Generația mea, generația optzecistă, aceasta a 
făcut pe unde s-a stabilit în țară, în orașe precum: 
Iași, Cluj-Napoca, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, 
Arad, Timișoara, Târgu Mureș, Sibiu, Brașov, 
Pitești, Craiova, Buzău, Focșani, Brăila, Galați, 
Bacău, Suceava, Botoșani și încă altele. 
Reprezentanții ei nu au mai tânjit cu desperare 
după București, impunând aceste locuri, prin 
prezența lor, drept nuclee importante, de emulație 
literar-culturală, care concurează, în prezent, cu 
Centrul. Ne convine, nu ne convine, Bucureștiul a 
avut și are mai multe oferte și indiscutabil a fost, 
este și va fi, vreme îndelungată de acum încolo, 
reperul fundamental al literaturii, culturii și 
spiritualității românești. Astăzi, însă, nu mai este 
singurul vizibil, sunt evidente, mai pregnant ca 
niciodată, și celelalte orașe amintite mai înainte.

De când cu înființarea Filialei „Dobrogea” a 
Uniunii Scriitorilor din România, trebuie s-o 
recunoaștem deschis, viața literară a Constanței a 
ieșit din anonimat și și-a consolidat o imagine 
onorantă. Vor, nu vor oamenii politici indiferenți, 
ori culturnicii închipuiți de azi s-o accepte sau nu, 
dar ea există, se mișcă și are rezultate 
incontestabile. Gloata de ignoranți, cu puteri 
decizionale în ceea ce o privește, vine și pleacă în 
neant, dar cărțile scriitorilor tomitani și revistele 
editate de ei, cu sacrificii, dăruire exemplară, 
modestie și încredere, rămân să înnobileze, pentru 
generațiile viitoare, spațiul autentic și respectat al 
unor însemnate biblioteci, iar faptul acesta, nu 
este puțin lucru și la îndemâna oricui. (2021)

* Fragment din volumul de publicistică literară Polifoniile
sinelui, în curs de apariție.
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VASILE BĂNCILĂ 

și idealul construcției metafizice

Valentin Popa

Se împlinesc anul acesta, pe 10 iunie, 42 de 
ani de la plecarea din această lume a filozofului 
român, originar din Brăila, Vasile Băncilă. Îl vom 
prezenta în cadrul acestei rubrici, Metafizică la 
Dunărea de Jos, sub justificarea că, pentru acest 
gânditor român (1897-1979), metafizica a fost o 
constantă permanentă a activității publicistice și 
de frământare intelectuală, din anii studenției și 
până în ultimele zile. Format sub bagheta unor 
filozofi români cu acces la 
reflexivitatea de tip metafizic (C. 
Rădulescu-Motru, Nae Ionescu, 
Lucian Blaga), Vasile Băncilă a 
considerat întotdeauna 
metafizica drept piatra de hotar 
a preocupărilor filozofice.

Despre contribuțiile acestui 
filozof la elaborarea unei 
metafizici românești, am scris și 
vom mai scrie. Scopul 
articolului propus aici este însă 
altul: prezentarea unei cărți de 
mare interes pentru 
cunoașterea articulațiilor 
filozofiei bănciliene, semnate de 
gânditorul sibian Ion Dur, 
cunoscut ca profesor al 
Universității „Lucian Blaga” din 
Sibiu, dar și ca personalitatea 
cheie, responsabilă de 
renașterea unui brand 
publicistic impus în anii 
războiului de Lucian Blaga: 
revista „Saeculum”. 

Opera lui Vasile Băncilă 
este astăzi accesibilă 
cerecetătorilor grație unui proiect editorial 
ambițios al Editurii Istros a Muzeului Brăilei care 
a publicat o parte semnificativă a scrierilor edite 
și ale celor inedite ale filozofului născut la Brăila, 
operă editorială datorată neobositei cercetătoare 
Dora Mezdrea, de la Muzeul Național al 
Literaturii Române. Proiectul editorial început în 
2003 a ajuns, până în 2019, la un total de 
șaisprezece volume din cele peste treizeci câte au 
fost proiectate inițial.

Recenta carte a lui Ion Dur este practic prima 
valorificare a acestei generoase oferte editoriale și 
merită – dar nu numai pentru aceasta – toată 
admirația noastră. Volumul cuprinde patru părți: 
I. Scrieri din tinerețe; II. Pars pro toto; III. 
Existență și metafizică; IV Corespondența cu 
Lucian Blaga – un alt fel de roman epistolar.

Ne oprim, obligați de rubrica pe care o slujim 
aici și de titlul acestui articol, la partea a III-a, 
consacrată metafizicii bănciliene.

Analistul identifică în fișele filozofului 
interzis în anii comuniști trei domenii importante 
ale cercetării metafizice: metafizica cunoașterii, a 

realității și a acțiunii (conduitei). În toate aceste 
paliere, Băncilă se situează pe punctul de vedere 
spiritualist, aflând în metafizică, în manieră 
kantiană, doar un cadru ce trebuie umplut de 
religie. Cea mai bună metafizică e filozofia religiei, 
crede filozoful. 

Ca metodă de lucru, Ion Dur alege procedeul 
citatelor ample, semnificative, lămuritoare, iar nu 
pe cel al parafrazărilor care, oricât de ingenioase 

ar fi, tot ar trăda ceva din 
„sensul originar”, dar mai ales 
din „încărcătura metaforică.”

Gândurile despre metafizică 
ale lui Băncilă sunt înregistrate 
de analistul sibian în ordinea 
cronologică a fișelor rămase și 
incluse în volumele VII și X ale 
operelor, prima fișă datând din 
anul 1936.

Conceptul central al 
metafizicii bănciliene este cel de 
„realitate generală”, despre care 
filozoful crede că e dominată de 
ordine (poziție deterministă) și 
evoluează cu un anumit rost 
(poziție finalistă). În anii '40, 
Băncilă era preocupat de 
întrebările specifice metafizicii 
tradiționale: Din ce e făcută 
lumea? Care sunt începutul și 
sfârșitul acesteia? Se mai 
adaugă apoi întrebări 
referitoare la ce sunt Binele și 
Răul ca principii ontologice 
admise în filozofia tradițională. 
Nu poate să dispară răul din 

lume atâta vreme cât acest principiu are o 
existență metafizică. Poate cel mult să fie izgonit 
dintr-o conștiință sau alta, prin tehnici de înălțare 
spirituală. Problema existenței răului în lume este 
corelată cu o valoare fundamentală care este cea a 
binelui. Iar această valoare trebuie gândită 
împreună cu alte două valori: adevărul și 
frumosul, identificate încă de antici. „Alături de 
aceste valori abstracte, Băncilă așează alte trei 
valori (focare), de data aceasta concrete: 
Dumnezeu, comunitatea socială sau etnică și 
omul”, adică „divinul, moralul, etnicul.” Omul este 
o ființă metafizică, iar pentru această aserțiune,
observă Ion Dur, Băncilă propune două explicații 
«ori fiindcă  de la început Dumnezeu a pus în el un 
suflu, un reflex din El, ori fiindcă încet încet, în 
cursul evoluției, metafizicul realității generale, 
Absolutul, s-a concentrat, crescând în om» (fișă 
din 1949).

Primordialitatea spiritualului în lume e o 
evidență pentru Băncilă. Materia, dacă e doar 
materie, nu poate genera spirit, mai degrabă s-ar 
putea afirma că „materia e spirit îngroșat, iar 

Metafizică la Dunărea de Jos
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odată cu apariția vieții se produce dez-îngroșarea 
materiei și nașterea sufletului.

Ion Dur observă, cercetând succesiunea 
fișelor, că opțiunea spiritualistă câștigă tot mai 
mult teren în viziunea filozofului cercetat. 
Spiritul este prezent peste tot în lume: „materia 
ilustrează spiritul letargic (cu trăsătura 
uniformității), plantele pe cel difuz (se 
conturează individualitatea), animalele – un 
spirit acumulat sau concentrat (cu ele apare 
locomoția), în fine, omul reprezintă spiritul 
supraconcentrat (cu el apare conștiința).

Filozofia materialistă este 
supusă unei critici consecvente, 
fiind considerată o specie a 
realismului naiv propriu 
conștiinței prefilozofice, 
dominate de empirism și de 
credința că numai ceea ce face 
obiectul activității senzoriale 
există în realitate.

În paragraful 2 al acestui 
capitol, intitulat Existența ca 
ființă, Ion Dur analizează fișele 
rămase de la filozof și publicate 
în volumul X al operelor. În una 
dintre ele, găsim distincția dintre 
ontologie și metafizică. Prima s-
ar ocupa «cu tot ce există, dar 
raportat la esență», cealaltă face 
parte din ontologie. Autorul 
fișelor vorbește frecvent de 
„comunitatea ontologică”, pe 
care o tratează însă în manieră 
dualistă: materia și spiritul fac 
parte împreună din comunitatea 
ontologică. Dar cele două 
realități nu trebuie gândite ca 
fiind total separate. Nici în gândirea populară 
materia și spiritul nu sunt gândite ca fiind total 
despărțite. Cele două zone ale realului comunică 
între ele. Spiritul generează lucruri materiale 
prin letargizarea sa, iar materia, prin sublimare, 
poate să elibereze „spiritul depus în ea prin 
obiectivare”, nota filozoful prin 1968.

Băncilă, este de părere Ion Dur, „nu pare să 
fie, decât parțial, împotriva materialismului, pe 
care-l declară la un moment dat, prin 1971, «net 
metafizic» și aceasta pentru că materialismul 
„combate  metafizica spiritualistă sau misticismul 
spiritualist, nu metafizica”.

Ion Dur analizează în continuare conceptul 
de comunități ontologice atât de frecvent utilizat 
în filozofia lui Băncilă. Acest concept vizează 
patru straturi ale existenței: comunitatea 
ontologică propriu-zisă, comunitatea morală, 
cea socială, în fine, comunitatea destinului și a 
culturii. În 1963, filozoful mai include o 
comunitate (a cincea): focarul personalității. 
„Ideea unor cercuri concentrice comunitare i se 
pare benefică pentru ceea ce numește realism 
ontologic (…) prin care se detașează de 
idealismul subiectiv…”, subliniază Ion Dur. 
Așadar, în contra idealismului subiectiv, 
promovat în secolul al XVIII-le de un D. Hume 
(1711-1776) și G. Berkeley (1685-1753), care 
admiteau principiul esse est percipi („a fi” 
înseamnă „a fi perceput”), Băncilă este adeptul 
realismului ontologic, admițând „existența unei 

realități independente de gândirea omului.”
Deși se arată adversar al idealismului 

subiectiv și al scepticismului, totuși are numai 
cuvinte de laudă pentru apriorismul lui Kant, 
poate și pentru că acesta a combătut scepticismul 
lui Hume care nega principiul cauzalității și deci 
orice posibilitate a omului de a prevedea ceva. 
Apriorismul, era de părere filozoful analizat, 
confirmă ontologismul omului, deoarece intuițiile 
de spațiu, timp, cauzalitate, necesitate etc, 
analizate de Kant, reprezintă «prelungirea 
realității în noi» (1966). Apriorismul, apreciază 
filozoful, este cel ce dă specificul uman și noblețea 

speciei noastre. Kant a 
identificat cadre a prori (ce nu 
depind de experiență) atât în 
domeniul intelectual, cât și în 
domeniul estetic și pragmatic 
(moral și religios). Cu alte 
cuvinte știm ce sunt spațiul și 
timpul, cauzalitatea, egalitatea, 
frumosul, urâtul, divinul, 
demonicul fără a le învăța de 
undeva (n.n. V. P.). Iar aceste 
intuiții și concepte a priori sunt 
dovada „ontologismului omului” 
care a fost susținut și de Hegel și 
«e implicat într-un chip naiv și 
agresiv de comunism», mai nota 
Băncilă în 1967, referindu-se la 
filiația hegeliană a marxismului. 
Argumentul ontologic, prin care 
deducem ideea existenței lui 
Dumnezeu din faptul că în 
mintea noastră există (a priori) 
ideea de perfecțiune e unul 
dintre cele mai puternice 
argumente, deși a fost respins de 
Kant. „Căci, într-adevăr, omul 

n-ar putea avea ideea de perfect, de absolut etc., 
dacă n-ar fi ceva perfect sau absolut în fondul 
lucrurilor. Căci el n-ar putea  inventa din nimic 
aceste idei. Cu alte cuvinte, dacă omul n-ar fi 
ontologic în esență.” Susținătorii argumentului 
ontologic deduceau din ideea de perfecțiune aflată 
în mintea omului existența lui Dumnezeu. 
Noutatea impresionantă din interpretarea lui 
Băncilă este aceea că, departe de a fi un argument 
circular și deci vicios din punt de vedere logic, cum 
susținuse Kant, argumentul ontologic câștigă în 
credibilitate tocmai servit de apriorismul kantian. 
Dar, o asemenea interpretare se susține numai 
dacă apriorismul se explică, se justifică prin apel la 
ontologie și deci la metafizică. Ori, o asemenea 
viziune depășește cadrele conceptuale ale 
apriorismului.

¹ Ion Dur, Post-restant: „cazul” gânditorului Vasile Băncilă, 
Editura Muzeul Literaturii Române, București, ²⁰²⁰, ⁵²² 
pagini.
² Dora Mezdrea, Notă aupra ediției, în Vasile Băncilă, Opere, 
vol I, Editura Istros a Muzeului Brăilei, Brăila, 2003, p. 6.
³ Vasile Băncilă, Metafizica, în  Vasile Băncilă, Opere, vol VII, 
ediție îngrijită de Dora Mezdrea, Editura Istros a Muzeului 
Brăilei, Brăila, 2009, p. 11.
⁴ Ion Dur, op. cit., p. 311.
⁵ Ibidem, p. 317.
⁶ Ibidem, p. 318.
⁷ Ibidem, p. 321.
⁸ Ibidem, p. 336.
⁹ Ibidem, p. 339.
¹⁰ Vasile Băncilă, Comunitățile existenței, în Vasile Băncilă, 
Opere, vol X, Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, 
Brăila, 2015, p. 25.     
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Scriitorul Corneliu Antoniu s-a născut la 31 
octombrie 1940, în oraşul Craiova, din părinţi 
bucovineni, Ioan şi Fevronia Iaţco. Aceştia erau 
originari din Cernăuţi, Corneliu mai având încă un 
frate şi două surori, toţi născuţi în Cernăuţi. 
Familia s-a refugiat, din cauza celui de-al doilea 
război mondial şi a consecinţelor acestuia, prima 
oară în 1940 şi a doua oară şi definitiv în 1945, în 
oraşul Slatina. Din anul 1952 familia se mută în 
Galaţi.

În anul 1954 Corneliu Antoniu este elev al 
Liceului Militar „Dimitrie Cantemir“ din Breaza. 
După doi se transferă la Liceul teoretic nr. 4 din 
Galaţi, pe care-l absolvă în anul 1958. În toamna 
aceluiaşi an dă examen la Institutul de Construcţii 
Bucureşti, de unde este exmatriculat după 60 de 
zile. După absolvirea stagiului militar (pe care l-a 
efectuat la Craiova, între 1959-1961) se înscrie la 
Şcoala Tehnică de Construcţii Hidrotehnice şi 
Meteorologie din Arad, ambele secţii fiind 
absolvite cu diplomă în 1965. Din 1965 până în 
1967 lucrează ca şef de staţie meteorologică la 
Moldova Veche, iar din 1967 îl găsim ca maistru 
constructor la ICMS Galaţi. Din 1961 este 
promovat ca diriginte de şantier la C.S. Galaţi, 
Serviciul Investiţii, unde lucrează până în 1972, an 
în care se îmbarcă ca marinar pe nave de pescuit 
oceanic. Aceasta până în 1976. Lucrează în 
continuare ca maistru principal specialist în 
cadrul Trustului de Construcţii Galaţi şi ca maistru 
instructor la Liceul „Gheorghe Asachi“ Galaţi.

În 1987 declară greva foamei pentru 
drepturile omului, putând fi astfel considerat unul 
dintre puţinii dizidenţi care a luptat în vreun fel 
împotriva comunismului. (Notă din 10 iunie 2021: 
În seara „Cinei”, de dinaintea înmormântării care 
a avut loc în ziua de 22 mai la Cimitirul Sf. Lazăr 
din Galați, Marian Filimon a amintit faptul că în 
1986 Corneliu Antoniu s-a blocat la etajul IV al 
unui bloc din centrul Galațiului, afișând mesajul 
„Jos Ceaușescu!”, eveniment prea puțin cunoscut). 
Din aceste motive a fost îndepărtat din viaţa 
socială şi politică, fiind exclus din PCR şi trimis să 
muncească cu domiciliu forţat la diverse instituţii 
din Galaţi, ca muncitor necalificat. În 1988 i se 
acceptă totuşi funcţia de maistru principal la o 
întreprindere de construcţii din Galaţi (ICOR) şi 
este trimis la Bucureşti sub strictă supraveghere. 
După revoluţie este transferat la Krivoi-Rog 
(Ucraina) unde i se desface contractul de muncă 
din cauza celor două greve organizate pe şantierele 
din ţara vecină şi este retrimis în patrie. Din 1991 
pleacă în Belgia ca refugiat politic, întorcându-se  
abia în 1996. 

fructedemare@yahoo.com

1. Pentru că
o viață întreagă am umblat ca Vodă prin lobodă
îmblânzind oglinzile perfecte
(mica deșertăciune a deșertăciunilor) 
m-am mutat acum în turla „Sfintelor Principate”
într-o lucarnă pe unde intră curcubeul
și imnurile cerești în câte șapte limbi deodată

și voi mă întrebați ce e poezia
și eu vă răspund: sunteți chiar în fața ei!

se spune că e un fum care iese acum din biserică
și că biserica a luat foc
iar în biserică lumea vorbește că stă un nebun
care își rupe de la gură și dă de mâncare 

porumbeilor voiajori –
dar am privit de sus spre o liberă și închipuită 

democrație
și am văzut cum îmi cădea părul
care acoperea iarba/luna spune cineva
luminează foarte frumos de jur împrejurul sfintei 

cârciumi
numită „La Principate” și în care fiecare bea pe 

fiecare
unde din senin
mierla a început să fumege ca într-un paradis al 

fructelor de mare
și voi mă întrebați ce e poezia
și de ce nu am biografie de pământ care să vă 

bântuie
ca o piramidă arsă din sângele pustnicului născut 

mort 
pe treptele bisericii „La Principate” care tocmai a 

luat foc
și toată lumea strigă:
„Sări odată
de sub streașină mucegăită de atâta monolog zum 

zum zum
încă nu e prea târziu zum zum zum!”
dar cum să las pentru Dumnezeu, atâtea lucruri – 

sosii – 
cum ar fi ouăle de țestoasă sau de vulture
care încă nu au terminat de visat
și ei strigă: sări până nu e prea târziu!
Că din deșert deșert răsare

și voi mă întrebați undde e poezia
și eu vă răspund
că ea s-a lăsat la vatră
zace carbonizată cu fața la cer,
cât fum atâta veșnicie!

3. Iar visele rămase nevisate
se aud urlând în turla bisericii din noaptea 

luminată:
zum zum zum - a fost odată ca niciodată
o întâmplare neîntâmplată
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Cântec mut pierdut în iarbă
(La plecarea unui prieten)

Paul Spirescu

Robit de chinuri și răpus de boală

abia-mi mai port cununa mea de spini

secundele tot mai ades mă-nșeală

prietenii îmi sunt tot mai puțini

tot mai ades în nopțile de toamnă

orbecăind absurd prin ceața deasă

bate discret la ușa mea o doamnă

și mă tot roagă s-o primesc în casă.

Pe masa de stejar zace psaltirea

străluminând cu slove noaptea grea.

Bătrână doamnă, nu vă pierdeți firea

eu am plecat de mult din casa mea.

I-au putrezitt până la grindă căpriorii

și pardoselile de mult s-au spulberat
 
în hornul casei mele s-au aciuat cocorii

făcându-și cuibul lor pentru iernat.

Mult răbdătoarea mă așteaptă-n ușă

cu flori de vâsc și buruieni de leac

mi-e gura căptușită cu cenușă

și e târziu și nu știu ce să fac...

Interviu mai vechi (2007) cu regretatul 

om de litere Cornel Antoniu 

(fragment)

„Niciun scriitor mare nu a putut 
să schimbe lumea.”

În ceea ce priveşte activitatea literară, 
consideră că a debutat cu poezii în revista Tomis, 
în anul 1967, deşi şi în perioada în care a stat în 
Arad a semnat texte diverse în publicaţii locale. 
Din 1975 debutează editorial la Editura Albatros, 
în Caietul debutanţilor. În 1978 câştigă concursul 
de poezie organizat de Cartea Românească, 
fiindu-i publicat primul volum, Ascunsa ninsoare. 
Paradoxal însă, volumul apare în afara 
concursului. Volumul este remarcat de către Ion 
Caraion, Virgil Mazilescu, Laurenţiu Ulici, Nicolae 
Ciobanu. În 1982 şi 1986 îi mai apar două volume 
de versuri, Supunerile şi Fluturele de diamant, la 
editurile Eminescu, respectiv Cartea Românească. 
În 1988 este primit ca membru titular în Uniunea 
Scriitorilor, la recomandările celor menţionaţi mai 
sus.

În 1991 îi apare volumul Amintiri din pădurile 
de Miconia, la Editura Eminescu. În 1996, când se 
întoarce în ţară înfiinţează revista de cultură 
„Antares” şi Fundaţia Culturală cu acelaşi nume. 
În anul următor îi apare primul volum din 
romanul Adio, Kap-Blanck, cu subtitlul Oracole. 
Memorii. Însemnări, la Editura Galateea din 
Galaţi. În anul 2002 preşedinţia României îi 
acordă Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler 
pentru Literatură. 

Exemplar pentru Cetate, chiar și împotriva 
Cetății care nu se voia a fi a tuturor cetățenilor, 
poetul Corneliu Antoniu ne-a părăsit, s-a 
îndepărtat puțin de o lume despre care, - cum veți 
vedea mai jos, într-un interviu publicat sub egida 
revistei „Dunărea de Jos” a Centrului Cultural 
Dunărea de Jos, sub semnătura mea, în anul 2007, 
- spunea că niciun scriitor mare nu a reușit să o 
schimbe. Să o schimbe de tot înspre mai bine. Mai 
exact, la întrebarea sau setul de întrebări 
„Frumuseţea va salva lumea”? Sau logica, 
inteligenţa? Deşi frumuseţea la care se referă 
Dostoievski are legătură şi cu sacralitatea logicii, a 
Inteligenţei, a Sofiei… Mai concis şi oarecum altfel 
spus: va salva ceva, cineva lumea sau… merită a fi 
salvată aşa cum este?, scriitorul, lucid până la 
marea trecere care a avut loc în noaptea dintre 19 
și 20 mai 2021, a spus: „Lumea este cum suntem 
noi, vorba lui Eminescu. Întrebarea mai corectă ar 
fi fost „De ce ar trebui salvată“. Şi mai ales de cine. 
Niciun scriitor mare nu a putut să schimbe lumea. 
Răspunsurile existenţiale se găsesc în oglindă. 
Cine are curajul să se uite în ea?”

Corneliu Antoniu a avut acest curaj, ne-a 
așezat această oglindă deseori în față, unii au vrut, 
unii au putut să se uite, a îndemnat la lupte 
„existențiale”, deseori a reușit să fie un erou, așa 
cum îl vedea Jacques Maritain pe poetul în genere!

La această despărțire, ne întoarcem la acel 
interviu greu de găsit astăzi (a fost publicat într-un 
format special, de „poster”, foaie volantă, dacă 
vreți, în condiții grafice deosebite, brevetat de 
Florina Zaharia, redactor șef al revistei), un alt fel 
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de memento la opera și viața unui bonom care a 
făcut istorie în megapolisul Brăila-Galați (polisul 
„Sfântul Andrei”, după cum i-am spus inspirat de 
unul dintre articolele Arhiepiscopului Dunării de 
Jos, Înalt-preasfinţitul Părinte Casian)

a.g. secară: Cât de important este 
elementul biografic în opera 
dumneavoastră literară? Cât de mult - sau 
deloc - v-au influenţat părinţii, alte rude, 
prietenii în ceea ce priveşte pasiunea 
pentru literatură?

Corneliu Antoniu: Viaţa mea a fost şi este 
un întreg şir de eşecuri personale, dar, paradoxal 
într-un fel, având consecinţe pozitive pe plan 
spiritual, aşadar şi în literatură şi în activitatea 
cultuală. Pasiunea pentru literatură s-a trezit în 
mine instantaneu iar primii paşi mi i-a îndrumat 
prof. Ionel Tudor, bucovinean şi el, un ilustru 
personaj despre care intenţionez să scriu o carte.

a.g. secară: În sufletul dumneavoastră 
vă consideraţi bucovinean?

C. Antoniu: Sigur că da, pentru că… sunt un 
bucovinean născut la Craiova şi care trăieşte la 
Galaţi. 

a.g. secară: Se poate vorbi despre 
marile iubiri ale poetului C. Antoniu? Şi la 
propriu şi la figurat… Natura (marea), 
oamenii, revuistica, literatura – cum s-a 
raportat la acestea de-a lungul timpului 
poetul şi omul C. Antoniu?

C. Antoniu: Cred că am fost un vas în care 
s-au depozitat cam toate experienţele vieţii. Am şi 
iubit, am şi urât, dar niciodată definitiv. Singura 
constantă pe care mi-o recunosc şi care face 
excepţie de la regulă este dragostea mea pentru 
literatură, poezie în special. Pentru autorii de real 
talent pe care mi-a plăcut să îi ajut şi să-i stimulez. 
De altfel, talentele în care eu am crezut au dovedit 
peste timp că sunt autentice şi aceasta este singura 
recompensă pe care am acceptat-o de la destin.

Cred că fiind un destin cu mai multe… 
personalităţi în 
interiorul său, 
m-am bucurat 
separat de 
fiecare lucru în 
parte: natură, 
oameni, relaţii 
sociale, 
atitudini 
politice, având 
însă şi reacţii 
personale 
intempestive 
uneori… De 
aceea nu sunt 
uşor de 
suportat de 
acei a căror 
natură este 
foarte săracă.

a.g. secară: Teatrul nu v-a atras 
niciodată? Ce ne puteţi spune despre proza 
dumneavoastră?

C. Antoniu: Cum să nu? Am fost atras de 
toate formele de manifestare ale culturii, cu 
condiţia ca ele să fie făcute de către profesionişti. 

În această categorie intră şi teatrul, mai ales că în 
familia mea a existat şi un nume ilustru în 
domeniu: Costache Antoniu, care a fost părintele 
multor generaţii de actori, acesta fiind Rectorul 
Institutului de Teatru într-o anumită perioadă, 
prin anii '50 - '60. Teatru însă n-am scris 
niciodată… În ceea ce priveşte proza, sper să apară 
în curând volumul al II-lea al romanului „Adio, 
Kap-Blanck“… Experienţa aceasta pe care eu 
mi-am asumat-o strict voluntar, un fel de 
„călătorie la capătul nopţii“ (dar şi un fel de Gulag 
plutitor) a fost şi este cea mai importantă 
experienţă a mea. Este vorba de ceea ce reflectă 
acest text profund uman, situat în limitele impuse 
de o societate programată să ne transforme într-un 
fel de cadavre în vid, ca să ne amintim şi de 
marele poet care a fost Baconsky…

a.g. secară: Care dintre poeţii 
recunoscuţi universal vă sunt cei mai 
dragi? Aţi cunoscut sentimentul 
zădărniciei, al deşertăciunii actului 
artistic? Cum poate fi acesta învins?

C. Antoniu: De câte ori a fost vorba de poeţi 
mari sau universali mi-a fost foarte greu să fac un 
top al lor. Dintr-un soi de respect şi de umilinţă 
spirituală. Marile pauze care au existat între 
apariţiile mele editoriale se datorează şi acestui 
respect faţă de ei. De multe ori am considerat că 
nu mai pot fi spuse lucruri gândite şi răzgândite 
de către Dante, Petrarca, Kavafis, Saint John 
Perse, Pasternak, Shakespeare, Eminescu, mulţi, 
mulţi alţii… Deci am considerat, şi încă mai 
consider, că numai atunci când ideile tale se ridică 
la înălţimea înaintaşilor trebuie făcute publice…

Nu scriind de dragul de a scrie, de a fi 
cunoscuţi de către şeful de scară sau de către 
preşedintele de sindicat. Meseria scrisului este 
prea nobilă pentru a o degrada în felul acesta.

Tocmai aceşti iluştri înaintaşi ne 
demonstrează că literatura nu este inutilă şi că 

senzaţia de 
zădărnicie nu este 
altceva decât 
consecinţa umană 
a neputinţei 
noastre. Dar abia 
atunci existăm, 
când creăm, când 
putem sparge, 
depăşi aceste 
limite, cu marele 
risc de a pieri şi 
noi…

a.g. secară: 
Pentru 
generaţiile 
tinere sunteţi 
omul care este 
identificat cu 
fundaţia şi 

revista Antares, singura revistă care apare 
la Galaţi sub egida Uniunii Scriitorilor încă 
de la  înfiinţare. Care este semnificaţia 
numelui revistei, cum s-a înfiinţat şi, pe o 
piaţă a publicaţiilor literare efemere, cum 
de a rezistat în ciuda tuturor dificultăţilor? 
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Are Corneliu Antoniu o reţetă a 
„succesului”, atât cât se poate vorbi despre 
succes într-o lume a intelectualilor?

C.Antoniu: Spuneam la început că atunci 
când ai un destin ţi se arată şi poarta prin care să 
intri în el. Am înfiinţat revista Antares acum 10 ani 
de zile, când unii credeau că am născut un avorton 
şi am demonstrat peste timp că lucrurile au stat 
exact invers. Revista a căpătat de-a lungul timpului 
personalitate şi relief artistic, profesional, a 
căpătat două premii de excelenţă şi recunoaşterea 
unor importante instituţii din ţară şi străinătate, 
cum ar fi Uniunea Scriitorilor şi Festivalul 
Internaţional de Literatură de la Liège. Face parte 
din APLER şi este invitată alături de alte reviste 
importante din ţară la mai toate manifestările care 
au loc. Prestigiul ei a fost format de colaboratorii 
săi, în majoritate gălăţeni, dar şi scriitori din ţară 
şi străinătate care au acceptat colaborarea şi 
datorită exigenţelor manageriale.

De ce se numeşte Antares? Pentru că Antares 
este steaua care guvernează zodia Scorpionului şi 
corespunde zilei de 31 octombrie, ziua mea de 
naştere. De altfel, este şi o importantă stea pentru 
navigatori, mai ales atunci când Steaua Polară este 
ascunsă vederii noastre.

Nu ştiu dacă revista Antares este o revistă de 
„succes“ şi chiar nu m-a interesat acest aspect. Ea 
a apărut ca o necesitate de promovare a unei 
literaturi autentice în această parte de ţară şi acest 
lucru poate fi considerat simplu ca o reuşită. Ea nu 
este în competiţie decât cu propria sa ţinută. Şi 
tocmai acest lucru o face să fie vie, iubită de unii, 
urâtă de alţii.

a.g. secară: Pentru o istorie literară mai 
mult decât necesară, ce ne puteţi spune 
despre „Grupul literar 12”? 

C.Antoniu: „Grupul literar 12“ l-am înfiinţat 
în anul 1972, la Galaţi, tocmai în ideea de a publica 
pe banii noştri autorii autentici, incomozi 
regimului şi care nu puteau să apară la edituri de 
stat. Se înființase atunci Editura Litera, unde 
demersul nostru putea fi viabil, cărţile apărând sau 
urmând să apară în regia autorului. După numai 
un an, s-a desfiinţat, în urma unor neînţelegeri 
între membrii grupului, unii dintre ei punând 
orgoliul şi interesul personal înaintea talentului. 
Au făcut parte din el, printre alţii, Apostol Gurău, 
Simon Ajarescu, Teodor Parapiru, Florin Cilincă, 
Nicolae Colceriu şi subsemnatul, care, într-un fel, 
l-am şi iniţiat…

a.g. secară: Una dintre cele mai 
importante realizări ale dumneavoastră (şi 
nu numai pentru scriitorii gălăţeni, ci 
pentru întreaga cultură şi chiar istorie a 
Galaţiului) este înfiinţarea filialei Uniunii 
Scriitorilor la Galaţi şi Brăila. Care este 
povestea acestui succes?

C.Antoniu: Cu înfiinţarea filialei Galaţi-
Brăila a USR este o poveste puţin mai lungă şi care 
ţine de visul nostru dintotdeauna. Am vrut să 
avem la Galaţi şi o filială a USR, dar toate 
demersurile care s-au făcut, atât înainte cât şi după 
revoluţie, au eşuat din cauza unor interese 
personale şi a unei mentalităţi provinciale. Oameni 
care doreau să pună căruţa înaintea boilor, care 
doreau să aibă din aceste realizări un câştig 
personal, s-au certat între ei, iar rezultatul a fost că 
nici revistă şi nici filială nu s-au putut constitui la 
Galaţi.

În anul 1998, împreună cu criticul Laurenţiu 
Ulici, pe atunci preşedinte al USR, am încercat să 
punem baza unei filiale (...). Am înfiinţat atunci 
numai o reprezentanţă a USR, aşteptând un 
moment prielnic pentru a putea duce la 
îndeplinire acest deziderat, lucru care s-a 
întâmplat abia în toamna anului 2006, când 21 de 
membri titulari ai USR din România au hotărât, 
alături de conducerea USR, înfiinţarea filialei şi 
organizarea de alegeri pentru desemnarea 
preşedintelui acesteia, funcţie care mi-a revenit 
mie, fiind desigur o onoare pentru mine să ajut 
astfel colegii mei. Între timp, filiala Galaţi-Brăila a 
USR a propus, iar Comisia de Validare a USR a 
aprobat ca zece scriitori din Galaţi, Brăila şi 
Focşani să devină membri titulari ai USR. La ora 
aceasta avem un număr de 33 de membri. E de 
dorit ca scriitorii din Galaţi care aparţin altor 
filiale să devină membri ai filialei noastre, 
deoarece a dispărut mobilul pentru care căutau 
recunoaşterea în altă parte…

a.g. secară: Tot la categoria succese (şi) 
personale putem adăuga pe listă şi 
Festivalul Antares! Ce-şi va propune acest 
festival în ediţiile următoare?

C. Antoniu: Festivalul Internaţional de 
Literatură a avut a noua ediţie în acest an (2007) 
şi a fost mediatizat în mass-media naţională şi 
internaţională. Numele prestigioase care au 
participat sunt deja cunoscute şi ele se adaugă în 
lunga listă a personalităţilor literare care au 
participat la acest festival de-a lungul a nouă ani. 
Impactul cu publicul gălăţean a fost unul pozitiv şi 
s-a demonstrat că oraşul nostru este un important 
centru de creaţie literară. Se cuvine aici să 
amintim că manifestările s-au desfăşurat şi să 
sperăm că se vor desfăşura şi în continuare cu 
sprijinul material al consiliilor locale Galaţi şi 
Brăila. Pentru ediţia a zecea, jubiliară, care va avea 
loc în perioada 1-5 iunie 2008, la Galaţi şi Brăila, 
şi-au anunţat deja participarea tinerii scriitori din 
Franţa, Germania, Spania, Belgia, Noua Zeelandă, 
Japonia şi Republica Moldova.

a.g. secară: Câte regrete poate avea un 
om într-o viaţă? Dacă n-ar fi fost literatura, 
care ar fi fost celelalte pasiuni ale 
„drumului” lui Corneliu Antoniu?

C. Antoniu: Regrete nu cred că pot să am, cu 
excepţia, poate, a faptului că timp de nouă ani nu 
am mai publicat nicio carte, dar dacă manuscrisele 
mele pot să apară şi după moarte, filiala, revista şi 
festivalul au nevoie de mine viu. M-am risipit în 
toate aceste activităţi însă cu un sentiment de 
bucurie, chiar dacă, după ce a căzut cortina, am 
rămas singur în sală şi cineva foarte grijuliu a 
încercat să stingă lumina. De afară însă se vede 
mai bine…

Am avut armă de vânătoare şi am fost un 
vânător pasionat. Mi-a plăcut şi pescuitul. Am 
jucat şi joc încă foarte bine şah. Dar dintre toate, 
vorba apostolului, cel mai important lucru din 
lume este Iubirea. Am iubit mult fără să mă întreb 
dacă a fost şi cineva care să mă fi iubit şi pe mine. 
Dar dacă privesc la câte am făcut de unul singur, 
încep să cred că acolo sus cineva mă iubeşte.

Interviu realizat de 
Adi G. Secară-Halil
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Corneliu

Constantin Gherghinoiu

A plecat dintre noi unul dintre ultimii oameni 
care pricepeau ce este poezia și o și respecta așa 
cum merită poezia, adică fără oftaturi, fără priviri 
blegoase, fără starea de leșin pre și post, fără voce 
joasă și prefăcută.

Corneliu Antoniu a trăit mai întâi poetic și 
după aceea s-a apucat și a și scris, înainte de 1989  
- patru volume de poezie adevărată, bărbătească, 
sinceră, bună.

Îmi aduc aminte de acest poet care venea la 
Brăila, la Cafeneaua Literară înființată și condusă 
de marele critic literar Laurențiu Ulici. Venea ca 
să-i aducă revista sa – Antares, unde poezia se afla 
la loc de cinste, apoi să-l consulte în legătură cu 
festivalul de poezie la care visa și pe care l-a și 
realizat – Festivalul Internațional de Poezie 
Antares. Și festivalul și revista le-a dus până la 
ultima suflare în sufletul lui de mare poet, dar și în 
fapta sa de mare om de acțiune.

Nu se plângea niciodată.
Nu s-a plâns nici când țara, biata țară 

românească, nu l-a mai vrut și l-a obligat să 
imigreze în Belgia. S-a dus acolo, a muncit cinstit 
și, când a considerat că e momentul, s-a întors la 
poezia asta de țară absurdă.

Apoi, a tras cu toată ființa sa pentru înființarea 
Filialei Sud-Est a Uniunii Scriitorilor din România.

Niciodată nu s-a plâns, niciodată nu a reproșat 
ceva, niciodată nu a așteptat de la alții nici cel mai 
mic gest de încurajare, de laudă, de premiere.

Prin paginile revistei sale de suflet, prin 
paginile de aur ale festivalului său au trecut mari 
nume ale literaturii europene și românești: 
Claudio Pozzano, Jean Portante, Aurel Pantea, Ion 
Mureșan, Horia Zilieru, Dumitru Pricop, Ion 
Panait, Metin Cenghiz, Ileana Mălăncioiu.

Cu Corneliu am cunoscut cea mai mare parte a 
elitei scriitoricești de la noi. În 2009, m-a propus 
și am fost ales în Consiliul de Conducere al Uniunii 
Scriitorilor și așa i-am cunoscut, alături de 
Corneliu, pe Nicolae Manolescu, Gabriel 
Dimisianu, Valeriu Stancu, Casian Maria Spiridon, 
Gheorghe Istrate, Ana Blandiana, Cornel 
Ungureanu, Marta Petreu și câți alții.

Corneliu avea o bucurie de a oferi cum n-am 
mai întâlnit. Poate că uneori era stângaci, poate că 
uneori nu găsea tonul potrivit pentru a împăca pe 
toată lumea, însă gândul lui era curat, niciodată 
subversiv.

A avut mari prieteni în literatura români, Dacă 
ar fi să-i numesc doar pe Virgil Mazilescu, Simon 
Ajarescu sau Mircea Ciobanu și ar fi de ajuns.

Acum, la plecarea sa, destinul literaturii de la 
Dunărea de Jos este în cumpănă. Poate că spiritul 
lui Corneliu va veghea la unirea tuturor gândurilor 
de bine ale membrilor filialei și la solidaritatea, 
imposibila solidaritate între scriitori, inexistentă în 
toate compartimentele vieții sociale românești.

Să dea Dumnezeu să se împlinească dorința 
arzătoare a lui Corneliu Antoniu, aceea de 
solidaritate a scriitorimii locului în jurul ideii de 
literatură.

Festival literar... 
pe steaua Antares!

Andrei Velea

Filosoful antic Epicur explica undeva că 
moartea nu ne privește, că nu ține de lumea 
noastră: „Așa este deci moartea, cel mai cumplit 
lucru, pentru noi un nimic: atâta vreme cât 
suntem, ea nu este, iar când ea este, nu mai 
suntem noi.” Cu atât mai mult este această 
meditație valabilă pentru poeți, ale căror versuri 
vor rămâne în biblioteci sau pe buzele prietenilor, 
recitate la un ceas de taină. „Poete, moartea 
moare! Iar tu vei dăinui!”, spunea undeva Iulia 
Hașdeu.

Pe Corneliu Antoniu – domnul Antoniu, cum 
îi spuneam eu – nu mi-l pot imagina decât energic 
în continuare, încercând să împace tabere de poeți 
și pe lumea cealaltă, organizând și acolo, la 
propriu, un festival literar, pe steaua scorpionilor, 
Antares, a șaisprezecea cea mai strălucitoare stea 
de pe firmament. Acum și mai strălucitoare, totul 
datorită versurilor unui poet născut în zodia 
Scorpionului, Corneliu Antoniu...

Trebuia să ai mereu poezii la tine atunci când 
participai la un festival sau la un recital organizat 
de domnul Antoniu, asta chiar dacă erai și un 
simplu participant. Se uita lung în sală după cei 
despre care știa că scriu sau îi chema de-a dreptul: 
„Cine mai are o poezie să vină în față să citească!” 
Oriunde oprea festivalul Antares, se recita 
încontinuu, se celebra poezia în forma ei cea mai 
vie.

A urât visceral comunismul (în toate formele 
lui de manifestare, inclusiv cele post-decembriste), 
a luat atitudine împotriva lui, a făcut greva foamei 
– știu din ceea ce povestesc alții sau din 
interviurile domnului Antoniu. În ceea ce privește 
căutările tinerei generații, domnul Antoniu era și 
aici prezent. L-am 
văzut la toate 
mitingurile de 
protest mărșăluind 
alături de tineri. În 
mediul online era 
nelipsit și lua mereu 
atitudine, păstrând 
vii căutările tinereții 
chiar și la vârsta 
senectuții.

Într-un articol 
din „Adevărul”, 
Corneliu Antoniu 
spunea că versul său 
preferat rămâne cel 
din „Odă în metru 
antic”: „Nu credeam 
să-nvăț a muri vreodată!” Oare se poate învăța 
ceea ce nu ne privește?...

Rămâi cu bine, poet drag, steaua Antares va 
găzdui, la propriu, un festival literar!
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27 octombrie 1943 – † 15 mai 2021
Aurel M. Buricea

IN MEMORIAM

La noi în Bărăgan, mestecenii 

sunt năluci ale unor iubiri 

neîntâmpinate, păsările sunt 

amintirea iubirii din noaptea când 

înflorește secara – real sau 

închipuit cu maci e numai grâul, 

nemărginirea și cântecul. Aurel 

Buricea se înscrie în imensa 

câmpie a Brăilei ca un umblet de căruță trasă de cai 

aritmetici, ca un păr și ca un măr înălțați într-un 

cuib de barză, în teoria mulțimilor, în adunarea 

Fetei morgana cu asfințitul petrecut în prepeleacuri, 

în bostănării și în viile furate de grauri, de bălți și 

de Dunăre. Aurel Buricea e un poet care gândește 

matematic și un matematician care așează metafore 

pe semnul scăderii, fiindcă el știe că-n melancoliile 

Bărăganului, viscolul și arșița se adună în strofe, în 

vers, în picătură de rouă. El e fir de alior lângă o 

cumpănă de fântână.

Fănuș Neagu

O vâslă-n noapte

Încet, încet se scurge lumina din mine
ca o lumânare se scufundă
aprinsă pe mormântul nimănui,
umbra pământului sporind-o
cu tristețea mea

Lângă ulmii aprinși de-asfințituri
aud timpul cu se stinge-n frunze
coborând flacăra iernii
spre colina ninsă de amintiri

Frunze galbene și frunze albe
cad acum peste memorie,
fiare melancolice respiră
aerul de noi sărutat
și norii acești melci plutitori
colindă sângele meu de ieri...
O privighetoare vâslește-n noapte
Și toate izvoarele seacă sub pleoape...

Invocație

Și de-o fi să prinzi
Chip de nemurire

Trupu-ți din oglinzi
Crin de stea subțire

Fi-va albe ruguri
La cumpeni de ape

Să visezi din muguri
Cu cerul sub pleoape

Un prieten mai puțin

Când l-am cunoscut – dar asta, o ho-ho s-a 
întâmplat cu multe decenii în urmă – era verde și 
trufaș de parcă venea direct din bălțile Brăilei, unde 
se însoțise cu Che Andrei și cu A lu Mohreanu și 
dăduse lovitura la o herghelie de cai Deseori, în 
curtea lui Manole Buricea din Ulm, trona Fănuș 
Neagju, cu vorba lui colorată, cu vadra de vin pe 
masă și cu scrumbie proaspătă de Dunăre. Cheful 
sfârșea după trei zile și abia după aceea începea 
altul. De departe părea un hoț de cai din banda 
legendarului Terente, dar privit de aproape te 
convingeai repede că nu-i decât un sfios cu suflet de 
prunc inocent și cu blândețea celui născut într-o 
iesle. 

Înțelegea poezia ca o resorbție în esența 
lucrurilor și-n toate dispunerile sale lirice bătătorea 
drumul spre fire, spre ființa lucrurilor, spre 
fundamente. De aici și tenta metafizică  a versurilor 
sale, ceea ce le făcea greu de comentat. Cum să 
comentezi postulatele lui Euclid? Este singurul 
poet-matematician care a conferit versului valoare 
de postulat  și le-a furnizat lumii ca pe niște 
adevăruri ne-erodabile.  Cum să comentezi   niște 
versuri care conțin adevăruri fundamentale, 
suficiente prin ele însele? Eu văd în bradul verde/ 
Crucea mea crescând sau Cum peștele e pește 
numai în apă/omul e om numai în Dumnezeu sau 
Gârbovit de-atâta eternitate/nu mai poate gândul 
respira de aer.

Aurel M.Buricea a fost (știu că sună sinistru 
acest perfect compus) un poet de factură creștină 
comparabil doar cu Nichifor Crainic și Radu Gyr. În 
ultimul său volum de versuri a comentat în sonete 
Psalmii lui David. Fiecare din cele 150 de versetea 
fost transpus într-un sonet și pot spune că le-a 
sfințit pentru a doua oară

Totdeauna l-am crezut logodit cu veșnicia și, 
într-un fel, chiar este nesupus timpului și vremuirii.   
Aurel M. Buricea va dăinui în amintirea noastră tot 
atât cât va dăinui limba română

Noapte bună,  dragul meu, sunt convins că 
Dumnezeu te va iubi mai mult decât am făcut-o noi 
pe pământ și te va rândui prin apropierea tronului 
său de lumină și îndurare.

Ionel Necula

Clopote

clopotul pe care-l păstram
zidit într-o lume de basm
azi-dimineață s-a surpat

în sunete de argint
risipite-n câmpia cu cerbi – 

pe cine striga?
pe cine căuta?

Multe aripi de vise
vom risipi

și soarele râzând în frunze
ne va înfășura în umbre galbene...
Clopotul cu sunete filtrate-n sânge

pe cine striga?
pe cine striga?

(Poeme din vol. Sarea neagră a nopților)
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Cartea de versuri a poetului Aurel M. Buricea, 
Cântecul reginei¹, readuce,  în cea mai elevată 
formă a poeziei lirice, sonetul, cântecul de viață, 
iubire și moarte al câmpiei eterne din care autorul  
își trage sevele încă de la naștere și de care inima 
sa stă lipită pentru totdeauna, bătând în ritmul 
solar al albinelor, florilor, vântului galben din 
amiezi de polen și parfum, cu fantasmele copilăriei 
rătăcindu-se  printre ulmii dintre pământ și cer. 
Versurile sale au patina soarelui și caratele 
pământului dogorind. Ele captează mirajul naturii, 
cu  zumzetul ei fin, de stup al vieții, unde se 
încheagă sacral plasma dulce-amară a poeziei. De 
aici, un anume fior imnic, ritualic, solemn al 
cadenței cuvintelor ce se așază într-o  lucrătură 
combinatorie flexibilă, cu  metafore și comparații 
surprinzătoare, coloristic și muzical, dar perfect 
compatibile în context: ,,cu mirajul câmpiei sunt 
frate/ umbra toamnei trece prin inima mea/ în 
trup se depune cenușă de stea/ minunile lumii mi-
au fost furate”.  Fiecare poem are un ax ideatic ce 
aglutinează, după o lege internă prestabilită, 
sentimente, stări, senzații, impresii, expresii 
axiomatice, oximoronice reprezentându-l, când 
fulgurant, când în efigie,  când păgân, când pios, 
pe cel cu umbră de lut fierbinte și suflet promis pe 
veci frumosului, artei. Abstractul se împletește cu 
realul primordial, cu autobiograficul, în proiecție 
spațio-temporală: ,,muguri de noapte în gușă de 
corb/ seacă-n depărtare izvor păgân/ imagini 
abstracte în lut rămân/ amintiri din mâine încet 
mă sorb” (...) (Zăpezi din nevedere). Traiectul 
existențial este văzut ca predestinare, nașterea ca 
inițiere în noua lume, iar moartea e jertfă 
sacrificială adusă unei divinități solare ce 
comunică prin semne/semnale terestre, prin duhul 
sfânt, prin câte un ,,înger plângând”. Actul poetic e 
practicat deopotrivă cu umilință și superbie, cu 
responsabilitatea unui privilegiu implacabil care 
cere abnegație, devoțiune, poetul fiind ,,printre 
cuvinte argat și stăpân”, declarând:  ,,limba-n care 
scriu e partea mea de cer”. Cerul și pământul 
conlucrează la tainele lumii pe care poetul încearcă 
să le pătrundă dar să le și transmită, fascinat de 
puterea și pluralitatea sensurilor fără de sens 
uneori.  În poezia poetului brăilean apare obsesiv 
ulmul, pandant vegetal și simbol al unei 
masculinități stabile, sensibile și melancolice, cu 
umbra sa ce plânge prin cimitire, pe trunchiul 
căruia se pot distinge cercurile anilor poeziei, cu 
lemnul său bun pentru răstignire, ars de fulger, 

măsurând prin căderea frunzelor trecerea 
timpului: ,,ulm verde-mbătrânind pe drum 
solemn/ cadran solar născător în noi de prunci/ 
imagini de foc ce ne vor umbri atunci/ și-a 
memorat vârsta în cercuri de lemn// sonore 
frunze nu-i pot lua măsura/ din arbore cosmic 
mi-am zidit casă/ umbra de pământ amarnic m-
apasă/ și-n gânduri îi simt concentric arsura” (...) 
(ulm verde, II). 

Cadrul predilect e unul campestru, rural, 
autorul, ,,cu satul în sânge”,  aduce spre lumină 
amintirea neamurilor sale, a țăranilor pe 
câmpurile nesfârșite, în arșița verii, atinși de 
,,sfântul blestem” al trudei. Între cerul senin și 
pământul cu miere și spini se află poetul stâpân 
peste cuvinte și Dumnezeu stăpân peste lume. 
Creația lor se aseamănă, aceasta cerându-și 
dreptul la percepție și reprezentare, la propria-i 
desăvârșire. Creație împlinindu-se sub vibrația 
subtilă și pură a iubirii, un cântec de esență divină, 
un cântec regesc, a cărui vrajă rearanjază 
armonios esența lumii prezente și viitoare: ,,în 
prăbușirea vremii iubesc și sunt/ electrizat de 
ninsoarea ce vine/ să fim, iubito, cântec de 
regine”. Cântecul, ca formă de comunicare 
supremă între regnuri, specii și genuri, călătorind 
prin vremuri,  armonizează contrariile și  
adâncește misterele, între care cel mai mare 
mister e poezia. 

Aurel M. Buricea, Cântecul reginei, Editura Danubiu, Brăila, 

IN MEMORIAM

Victoria Milescu

Cântecul Reginei
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Despre  poetul din Ulmu,  județul Brăila,  care 
ne-a părăsit de curând  (16 mai 2021)  am scris și 
am publicat în suplimentul literar „Dunărea” al  
revistei „Luceafărul”, numărul din 17 mai 1986,  o 
cronică de întâmpinare  (Melancoliile 
Bărăganului),  vizând  primele două volume. 

În amintirea acestui valoros poet al Brăilei, 
republic aici acel text de demult, referitor la primele 
sale volume. 

Spre deosebire de mulți autori tineri care și-au 
pregătit. temeinic debutul și au reușit să rețină 
atenția criticii, dar au dezamăgit la a doua carte 
(scoasă în condițiile unui filtru editorial mai puțin 
sever decât cel impus debutanților), Aurel M. 
Buricea își începe cariera poetică cu un volum 
inegal ca valoare și care se întrevede a fi avut la 
bază același manuscris din care Editura „Albatros“ 
i-a reținut în 1977 câteva poeme pentru Caietul 
debutanților. Apoi revine în atenția iubitorilor de 
poezie cu volumul Clopote de magneziu, mult mai 
interesant ca formulă poetică și mult mai îngrijit, 
sub aspectul expresiei, decît primul.

În Sarea neagră a nopților, poetul cultivă 
genul de poezie „leneșă“, manieristă. dominată de 
simbolistica obișnuită a decorului natural, 
condimentată adesea cu termenii din domeniul 
matematicii. Poemele se încheagă prin invocarea 
unor motive obsesive (crinii, fluturii, clopotul, 
cocorii, corbii, mireasa etc.) în țesătura cărora se 
injectează din când în cînd câte un fior de răcoare 
provenind din „coridoarele logicii“. „Cineva prinde 
lâna ploilor / pe axa lumii / și singurătatea o 
scutură / peste sufletul meu... nori grei de noapte / 
îmi trec prin trup / tăcerea cuvântului / de la-
nceput de pămînt / cortina toamnei / ciuruită de 
păsări / flutură peste lucruri / si vântul 
îngenunchiat în cimitir / ca un străin alungat din 
sat / își caută numele pe cruci / fără să știe că-n 
mine / poate înnopta oricînd / melancolia / ca-ntr-
un han pustiu...“ („Semințele de sub zăpezi“).

Dacă poemul citat mai sus este ilustrativ 
pentru tipul de emoție pe care îl comunică 
volumul, un alt poem. „Melanholia“. este 
semnificativ pentru maniera de lucru. „Aud cum 
respiră sorii în arbori / păsările visează-n rădăcini 
amare / și cercurile învață taina zborului // 
ciocîrlia mai sângerează / în ulmii copilăriei // 
lipesc de inimă o frunză / și trec prin această 
amiază / cu fruntea grea de vise // singuri la 
marginea somnului / plumbul s-a făcut pămînt / în 
vulpile ucise / pentru aguride din cuvânt“, 
„Doamne, cum se ofilesc crinii / în nările 
crepusculare / ale acestui fluture căzut in extaz“.

Se remarcă aici densitatea elementelor de 
peisaj, specifică aproape tuturor poemelor. 

utilizarea cîtorva din motivele dominante (fluturii, 
crinii), apelul la un termen extras din domeniul 
matematicii (cercul), precum și tema sugerată încă 
din titlu (melancolia).

În ciuda unui anumit interes generat de 
atmosfera de Bărăgan pe care poetul se pricepe s-o 
redea, volumul de debut dezamăgește pe 
ansamblu printr-o retorică necultivată în care se 
mizează pe o metaforă țipătoare de tipul: „geamul 
rece ai veșniciei“, „fiorul perfecțiunii", „coșul de 
fum al eternității“, „pivnița vremii“, „ceața groasă 

-
a tăcerii“ etc. și prin care se permite uneori 
intrarea în pagină a unor structuri „lirice“ 
neconvingătoare, greoaie, vâscoase, terne, de 
tipul: „Stau la fereastra acestui veac / traduc 
evenimente oarecare / și admir sisteme și fluvii / 
în brațele muncitoare / frunzele moralei înving 
gravitația” („Imensitatea bea umbra fiarei”). Când 
însă metaforele înzorzonate lasă locul unor 
exprimări discrete, dar îngrijite, scontând pe 
efectul care rezultă din interferența conotațiilor, 
poezia câștigă. „Perdele galbene ale toamnei / 
luminează logica acestui veac exploziv //  printre 
arbori de uraniu și flori laser / în  zăpada copilăriei 
șerpuiește / sîngele fiarelor sălbatice / ucise din 
necesitate...“ („Altceva“). Aici tonul poetului 
devine mai aspru, ideea ciștlgă în gravitate și astfel 
în conștiința cititorului se luminează un alt orizont 
de așteptare vizavi de acest poet care părea 
obișnuit să cânte mai mult pe struna 
peisagismului.

 „Clopote de magneziu“, cel de-al doilea volum 
al autorului, păstrează câte ceva din mijloacele de 
expresie și atmosfera cu care ne obișnuise. 
Termenii�din domeniul matematicii își sporesc 
contribuția („îmi vine să ies la margine de somn / 
să scutur 1 teoremele peste cuvintele zăpezii“. Sau: 
„Văzduh de numere lumea scriind cu fiecare 
picătură de viață“,  „Lumina zăpezilor de altădată / 
magnetizează / numerele concrete — / și-n visele 
mele / obsesia geometriei bea nemărginirea“). De 
asemenea, sintaxa e mai relaxată, poemul respiră 
mai în voie, notele de prolixitate dispar.

În general, poemele din „Clopote de 
magneziu“ își subțiază contururile de inspirație 
peisagistică, lăsînd mai mult spațiu tonului care se 
obține apăsînd pe clapa unei anume  hermeneutici 
a Eului. „Cineva citește tinerețea mea / ca pe-un 
tratat de morală — / în fiece filă absurdul se-
ncumetă. // Acolo în grota de sare, vai, Logica se 
scaldă / în locuri neluminate // în cringuri aud 
cum toamna / suie acorduri metalice“ 
(„Acorduri“). Sau : „Acolo trist viscolesc / ninsorile 
negre / și luna se-așterne cu părul / pe lespedea 
nopții... Gem / oștenii unor lupte pierdute, / 
sunete ucigașe de fiori se-mpletesc / în vreme ce 
aburite clopote de magneziu / bat singurătatea 
poetului“.

Poemele care cultivă o astfel de metafizică a 
unui spațiu obosit, obținut prin invocarea 
numărului, ca principiu al infinitului rău, cum îi 
plăcea lui Hegel să se exprime, și a unei „Logici“ 
terorizante, prin impresia de transcendență pe 
care o degajă și de care te împiedici din când în 
când parcurgând materia unor poeme — sugestie, 
desigur, a omniprezenței ei în lume, astfel de 
poeme deci reprezintă zona de maxim interes 
estetic a volumului.

O a treia carte, care s-ar înscrie tot pe o linie 
ascendentă, ar putea face din acest bard al unui 
Bărăgan bântuit de frig, de melancolie și de 
obsesia infinitului rău, un poet interesant al 
generației sale.

IN MEMORIAM

Paul  Vidrian

Primele cărți ale lui 

Aurel M. Buricea
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Marilena Niculescu

MARIANA NICOLESCO - 
un nume „de copertă”

Nu întâmplător am ales titlul acesta!
Chiar cred în ideea asta și o voi susține mereu, 

pentru că am de partea mea, în primul rând, zecile 
de ore și de zile petrecute în proximitatea 
Marianei Nicolesco, a artistului desăvârșit 
Mariana Nicolesco, timp în care, precum dintr-un 
manual de învățare, am descoperit ce înseamnă un 
mare talent pus în slujba culturii și a semenilor, 
cât de mult poate transforma o asemenea 
personalitate mentalități, gusturi, obiceiuri.

Am de partea mea cu siguranță și admirația 
miilor de melomani care au aplaudat-o în 
excepționalele sale apariții pe scenele de aur ale 
lumii muzicale, dar și a tinerilor interpreți de 
operă formați la Școala Mariana Nicolesco, ca și 
mărturiile criticilor de artă, ale presei mondiale de 
specialitate.

Auzisem despre Mariana Nicolesco mult 
înainte de anul dramaticelor schimbări pe care 
le-a trăit România în 1989. „O mare soprană de 
origine română ce cucerește rând pe rând marile 
scene lirice”... Erau frânturi de știri, „de-afară”, 
obținute discret și cu puțină teamă prin 
intermediul Radioului, ascultat seara, cu jaluzelele 
trase, dar cât de mult reprezentau ele pentru noi, 
cei rămași în țară și cât de mândri eram pentru 
fiecare succes al său!

Vestea sosirii celebrei soprane în București, la 
începutul anilor '90, a bucurat întreaga suflare 
românească,

Aș putea spune că a fost o sărbătoare, cu atât 

mai mult cu cât Mariana Nicolesco s-a întors 
acasă, așa cum numai un român adevărat o poate 
face, adică plină de cadouri pentru noi toți – un 
splendid Pian de Concert Steinway, donat 
Ateneului Român și o însemnată sumă de bani 
necesară restaurării orgii Ateneului. În plus, prin 
mărinimia domniei sale, Concertul său 
Extraordinar, atât de așteptat de public, l-a 
repetat încă două seri la rând. Melomanii prezenți 
în sala ticsită a Ateneului Român au trăit clipe de 
neuitat.

„O voce rară, siguranță, strălucire în toate 
registrele, ca un instrument perfect pus la punct. 
Frumoasă și cu o impetuozitate naturală, ce 
cucerește pe loc și iremediabil”... Sunt ecouri ce au 
ajuns și la Brașov, la Cluj, la Iași, la Timișoara, dar 
și la Brăila.

Am înțeles atunci de ce era supranumită în 
lirica internațională Regina del Belcanto, 
Primadonna Assoluta ori Diva Divina și câtă 
dreptate a avut unul dintre cei mai mari regizori 
de film și de operă, Luchino Visconti, când 
spunea: „Mariana trebuie să fie mereu în scenă. E 
o prezență!”

Sau cât adevăr era în spusele lui Elisabeth 
Schwarzkopf, inegalabila soprană, după ce a 
ascultat-o pe Mariana Nicolesco: Wunderbar, 
Wunderschön, Fenomenal!”

S-a scris și s-a vorbit mult despre Mariana 
Nicolesco!

Așa am aflat cu toții că a iubit dintotdeauna 
Muzica. În copilărie a studiat vioara și nu puțini 

În aplauzele entuziaste ale 

tinerilor artişti veniţi la 

Cursurile de Măiestrie 

Artistică oferite de Mariana 

Nicolesco, şi sub privirile 

Primarului Brăilei, Domnul 

Viorel Marian Dragomir şi ale 

Doamnei Viceprimar Doiniţa 

Ciocan, marea soprană 

primeşte din partea 

Directorului Muzeului Brăilei 

Carol I, Profesorul Ionel 

Cândea, Membru 

Corespondent al Academiei 

Române, Diploma de Onoare 

şi Medalia Jubiliară marcând 

cei 650 de ani de atestare 

documentară a Brăilei
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ani, ci 12, perioada aceea contribuind enorm la 
formarea viitorului muzician. Mai târziu, studentă 
fiind la Conservatorul Gheorghe Dima din Cluj, 
secția Canto, câștigă printr-un Concurs Național o 
bursă de studii în Italia, la Conservatorul Santa 
Cecilia de la Roma, unde se va bucura de 
îndrumările unei mari Maestre, Jolanda Magnoni, 
repede cucerită de talentul ieșit din comun al 
studentei venite din România.

Din acel moment ascensiunea artistică a 
Marianei Nicolesco a primit undă verde, 
convingându-și parcă și propria soartă că este 
menită marilor scene.

Așa se face că, încă din anul I al studenției 
sale la Conservatorul Santa Cecilia, cu prilejul 
celebrării Bicentenarului nașterii lui Beethoven, 
este aleasă să interpreteze aria Ah, Perfido! op.65 
pentru soprană și orchestră, având la pupitrul 
dirijoral pe nimeni altul decât Franco Ferrara.

Nu mult după aceea, câștigă Concursul 
Internațional Voci Rossiniane, organizat de 
Radiodifuziunea Italiană RAI la Milano.

Urmează lungul șir de copleșitoare succese, 
strălucitoare apariții, fiindu-i încredințate atâtea 
și atâtea fabuloase roluri din lirica universală:

- Violetta Valéry  în La Traviata de Verdi
- Desdemona  în Otello de Verdi
- Amelia  în Simon Boccanegra de Verdi
- Beatrice  în Beatrice di Tenda de Bellini
- Donna Elvira  în Don Giovanni de Mozart
- Vitellia  în La Clemenza di Tito de Mozart
- Elettra  în Idomeneo de Mozart
- Regina Climene  în Fetonte de Jommelli
- Regina Elisabetta I  în Roberto Devereux de 

Donizetti

- Regina Anna Bolena  în Anna Bolena de 
Donizetti

- Regina Maria Stuarda  în Maria Stuarda de 
Donizetti 

- Mimi  în La Bohème de Puccini 
- Liù  în Turandot de Puccini
Și multe, multe altele.
Iar splendida voce a marii artiste Mariana 

Nicolesco s-a făcut auzită pe cele mai râvnite scene 
lirice ale lumii: de la Teatrul alla Scala din Milano 
la Metropolitan Opera din New York, Lyric Opera 
Chicago, Opera din San Francisco, Opera din 
München, Gran Teatre del Liceu din Barcelona, 
Teatrul Municipal din Rio de Janeiro, Teatrul La 
Fenice din Veneția, Marea Sală a Conservatorului 
de la Moscova și până în Japonia, China sau Africa 
de Sud.

A cântat la Ierusalim, sub bagheta dirijorului 
Lorin Maazel, unde, în premieră mondială, a fost 
prezentată lucrarea Cele șapte Porți ale 
Ierusalimului, capodoperă a lui Krzysztof 
Penderecki dedicată celor 3000 de ani a Orașului 
Sfânt!

Tot Mariana Nicolesco este și invitata 
Sanctității Sale Papa Ioan Paul al II-lea, în 1993, la 
Primul Concert de Crăciun transmis din Vatican 
prin Mondovisione și Radio. Un miliard de oameni 
au ascultat splendidele Colinde românești Trei 
Crai de la Răsărit, O ce veste minunată! Sus la 
Poarta Raiului, interpretate de Mariana Nicolesco 
împreună cu Orchestra și Corul Academiei 
Naționale Santa Cecilia de la Roma, dirijor Renato 
Serio.

Superlativul, maximul, absolutul la care se 
poate ajunge în artă sunt calificative ce definesc 

Pe Esplanada Dunării peste 10.000 de spectatori îi aclamă pe tinerii interpreţi la Concertul Extraordinar 
dedicat Centenarului Marii Uniri şi celor 650 de ani de atestare documentară a Brăilei în cadrul 

Festivalului și Concursului Internațional de Canto Hariclea Darclée
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excepționala carieră artistică a Marianei 
Nicolesco. Fapt prea bine știut și de celebrii 
prieteni ai domniei sale, reprezentând „Olimpul” 
Cultural al lumii, Yehudi Menuhin și Salvador 
Dali, Andi Warhol, Christo și atâția alții.

Dar și de neprețuitul ei soț, criticul Radu 
Varia, Doctor în Istoria Artei și Civilizației al 
Universității din Paris, Cavaler al Ordinului 
Legiunii de Onoare, Membru de Onoare al 
Academiei Regale din Scoția, Doctor Honoris 
Causa al Academiei de Arte din Chișinău, omul 
care înseamnă totul pentru Mariana Nicolesco.

Ei bine, toate lucrurile astea, precum un basm 
frumos, le-am aflat și noi, cei din Brăila!

Și norocul ne-a surâs, când în 1995 în frunte 
cu Primarul de atunci, domnul Anton Lungu și cu 
Veronica Dobrin, Inspector Șef la Inspectoratul 
pentru Cultură, ne-am luat curajul și am invitat-o 
pe Mariana Nicolesco la Brăila, iar domnia sa a 
acceptat.

Am fost de față la prima întâlnire! O mare de 
oameni o așteptau în Piața Traian, lângă Teatrul 
„Maria Filotti”, unde reacția spontană a tuturor 
celor prezenți, destul de „sonoră” trebuie să spun, 
spre amuzamentul invitatei noastre de onoare, a 
fost: Doamne, e și mai frumoasă în realitate!

Au urmat, bineînțeles, urările de Bun venit, 
multe, multe buchete de flori și în fine discuții 
legate de „visul” nostru frumos, inițierea unor 
manifestări care să poarte numele Haricleei 
Darclée.

Iar împlinirea acelui vis nu s-a lăsat așteptată, 
Mariana Nicolesco, mare admiratoare a legendarei 
sale predecesoare, proclamând cu bucurie: prima 
ediție a Concursul Național de Canto Hariclea 
Darclée va vea loc în vara lui 1995.

Și, de atunci înainte, Brăila va atrage 
speranțele a mii de tineri artiști din lumea 
întreagă, competiția devenind Concursul 
Internațional de Canto Hariclea Darclée.

Cu o generozitate fără egal și o deschidere 
totală spre Artă, spre toți cei de aici, spre tânăra 
generație, și mai ales în dorința de a cinsti 
memoria ilustrei Hariclea Darclée, Mariana 
Nicolesco a redat Brăilei strălucirea de odinioară. 
Triumful Primei Ediții a Festivalului și 
Concursului Internațional de Canto Hariclea 
Darclée a însemnat triumful ARTEI CÂNTULUI 
în această parte de țară care, datorită Marianei 
Nicolesco, avea să dea lumii de atunci încoace, 
timp de 25 de ani, voci acum celebre, formate și 
cizelate în Atelierele Lirice, la Cursurile de 
Măiestrie Master Classes oferite de celebra 
soprană din doi în doi ani, între o ediție și alta a 
Concursului.

Fără trecătoarele vanități, atât de des întâlnite 
în lumea artiștilor, cu resurse de-a  dreptul 
inepuizabile atât fizice (se lucra și câte 10 ore pe 
zi), cât mai ales afective, „zmeii” domniei sale – 
rămânând topiți după zâmbetele încurajatoare și 
gesturile pline de tandrețe ale Marianei Nicolesco 
atunci când totul mergea „ca la carte”.

Așa se derulau mereu Cursurile de Măiestrie 
oferite de soprana Mariana Nicolesco, unde ea 
punea bazele sau contribuia la „șlefuirea” 
statutului de artist liric al fiecărui participant.

Și nu erau puțini! Veniți din toate colțurile 
lumii, erau fascinați de Maestra Mariana 
Nicolesco, de artista fără egal ce surprindea până 
și prin naturalețea prin care rezolva micile 
imperfecțiuni descoperite la dragii ei discipoli, de 
la nefirescul unei emisii vocale, până la ținuta 
scenică sau atitudine.
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Mariana Nicolesco într-unul dintre rolurile sale 
emblematice, pe care avea să-l cânte de peste 200 de 
ori pe scenele lumii, Violetta Valéry din La Traviata 
de Verdi, aici la Gran Teatre del Liceu din Barcelona

Nedda în I Pagliacci de Leoncavallo, 
Metropolitan Opera, New York 
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O făcea cu atâta delicatețe, eleganță și 
inteligență, încât nu numai că niciunul dintre ei 
nu se simțea stânjenit, până târziu în noapte 
„zmeii” săi continuând să repete, păstrând drept 
„literă de lege” cele spuse de Maestra lor, Mariana 
Nicolesco:

„Lucrăm împreună, cântăm împreună, greșim 
împreună, ne corectăm împreună, progresăm 
împreună”.

Și când, în sfârșit, erau nevoiți să părăsească 
sălile de repetiție, o făceau cu gândul revederii de 
a doua zi, cu bucuria că se vor afla din nou în 
preajma sopranei Mariana Nicolesco, a artistei 
fără cusur, cu o voce splendidă, cu acea 
expresivitate demnă doar de marile roluri lirice.

Fără tăgadă, Mariana Nicolesco a fost și este o 
risipitoare de frumuseți. Ea aproape se confundă 
cu MUZICA, arta cea mai fluidă, exprimată prin 
sunete și aspirată de TIMP, în unicitatea ei 
fulgerătoare.

Pentru toate astea, Brăila îi este 
recunoscătoare! Și, DA! Brăila lui Panait Istrati, a 
lui Fănuș Neagu, este de mulți ani (25) și a 
Marianei Nicolesco!

Puțini sunt cei ce nu cunosc acest lucru, așa 
cum puțini au rămas cei ce nu știu că „trăirea prin 
Artă, sub semnul Artei, în numele Artei și al 
Iubirii”, îndemnurile Marianei Nicolesco sunt 
preluate și puse în practică de întreaga suflare a 
acestui binecuvântat colț de țară și susținute cu 
tărie de edilii care s-au aflat în toată această 
perioadă, ori se află, la conducerea Brăilei.

Ea, Mariana Nicolesco, este fericita posesoare 
a nenumărate recompense naționale și 
internaționale, exprimate prin Premiile și Titlurile 
obținute, adevărate „contracte” de dragoste, stimă 
și recunoaștere, între lumea întreagă și artista 
Mariana Nicolesco!

- Laureată a Medaliei UNESCO pentru 
MERITE ARTISTICE

- Artist UNESCO pentru PACE
- Ambasador Onorific UNESCO - Organizația 

Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și 
Cultură acordă Înaltul său Patronaj Festivalului, 
Concursului Internațional de Canto Hariclea 
Darclée și Cursurilor de Măiestrie Artistică

- Membră de Onoare a Academiei Române
- Decorată cu Ordinul Steaua României în 

Grad de Mare Cruce „pentru merite excepționale, 
în semn de înaltă apreciere, pentru întreaga 
Carieră”

- Ofițer al Ordinului Artelor și Literelor din 
Franța

- Comandor al Republicii Italiene
- Membră a Academiei Europene de Științe, 

Arte și Litere de la Paris
- Profesor Onorific și Doctor Honoris Causa al 

Universității Transilvania, Brașov
- Doctor Honoris Causa al Academiei de 

Muzică Gheorghe Dima, Cluj-Napoca
- Doctor Honoris Causa al Academiei de Arte 

din Chișinău.
În 2019, la Deschiderea Cursurilor de 

Măiestrie Artistică, Master Classes, în aplauzele și 
ovațiile tuturor, Marianei Nicolesco i-a fost 
conferită Medalia celor două mari jubilee – 
Centenarul Marii Uniri și Împlinirea a șase 
veacuri și jumătate de atestare documentară a 

Brăilei.
O carieră artistică fulminantă, răsplătită din 

plin cu atâtea momente memorabile, emoționante, 
Concursul Internațional de Canto Hariclea 
Darclée rămânând o filă din istoria liricii 
românești, semnată Mariana Nicolesco.

În prestigiosul cotidian italian Corriere della 
Sera, sub titlul „Constantin Brâncuși, George 
Enescu, Mariana Nicolesco, sau cultul unei țări 
pentru gloriile sale”, apare și aprecierea privind 
Concursul Internațional de Canto Hariclea 
Darclée, ca fiind „unul dintre cele mai importante 
din lume”.

Suntem onorați de aceste cuvinte, cu atât mai 
mult cu cât Marea aventură lirică a Brăilei 
continuă. Urmează Ediția Jubiliară a Concursului 
Internațional de Canto Hariclea Darclée, ediție pe 
cât de întârziată, amânată, independent de voința 
noastră, a tuturor, pe atât de așteptată!

Ne e dor de zilele acelea de sărbătoare, de 
cântul și zâmbetul ce puneau stăpânire pe întreg 
orașul, când se auzeau cuvinte în atâtea limbi 
străine, când Conferințele Medicului Foniatru, 
Doctor în Muzicologie, Stephan Poen, umpleau 
Sala Mare a Teatrului „Maria Filotti”, când 
Esplanada Dunării devenea neîncăpătoare, pentru 
că pe scenă cântau zmeii Marianei Nicolesco, 
alături de Corul Filarmonicii George Enescu și de 
Orchestra Festivalului Darclée, sub bagheta 
Maestrului Marco Balderi.

Ne e dor de aplauzele interminabile, de miile 
de flori, de focul de artificii, de splendoarea acelei 
perioade!

Și ne e dor, în primul rând, de Mariana 
Nicolesco!!!

� � � � � �

Mariana Nicolesco, Donna Elvira în opera Don 
Giovanni de Mozart, primind ovațiile publicului la 
finele unei reprezentații, Teatro alla Scala, Milano

Colocvii dunărene anul I, nr. 3-4 • mai-iunie 2021ARTE – MUZICĂ

120



Paisprezece iunie. Anul douăzeci și unu din 
secolul douăzeci și unu. Salt peste ani. Sunt 
planton doi, o plăcere pentru mine să scrutez 
împrejurimile, să plec cu gândul dincolo. E o 
noapte adâncă cu un cer apăsător ca o plapumă 
grea asemeni celor cu care mă înveleam la bunici, 
dar rece, plină de igrasie. Un vânt subțire trece 
discret printre crengile înfrunzite ale arborilor și 
se lovește în colțurile metalice ale adăpostului 
meu. Liniștea se lasă apăsătoare încât  îi simt 
greutatea. O secundă, două de teribilă greutate și 
gol și deodată totul în jur parcă fierbe brusc. 

Plouă! Pentru a câta oară plouă în luna iunie. 
Picăturile se lovesc de frunze, de crengi, se preling 
pe trunchiurile crăpate și se adună în șiroaie 
licărind în noapte.  Le urmăresc traseul grăbit 
precum desenul energic cu cărbunele pe hârtie 
groasă. Printre dealurile de la Nereju, ocolind 
pâlcurile compacte de arbori înalți, de pe pantele 
când mai abrupte când mai line, aleargă în vale 
firicele de apă. Pe aici a zăbovit și Emilia prin `65. 
De a fost o zi călduroasă s-a îndreptat spre verdele 
întunecat al copacilor. A stat rezemată de un fag 
înalt și a privit în lungul potecii până la cer. Oare 

Pagini din caiet

Traian Tsamuris

Emilia a venit pregătită de o ședință de plein-air 
sau peisajul întâlnit s-a cerut pictat? Emoția ce o 
transmite este la fel de proaspătă de parcă ieri s-a 
întâmplat. Când a început să scadă ziua spre 
asfințit sau să intre soarele în nori, s-a plimbat pe 
pajiște printre flori. Capșunica, Papucul Doamnei, 
Breabăn, Crucea Voinicului, Cujucărea de munte, 
Lăptucul oii,  Rogozul. Pe toate le-a mângâiat cu 
privirea și le-a pictat cu dragoste pentru oricine. În 
fiecare loc unde s-a oprit și-a umplut sufletul cu 
aerul dealurilor și a trasat cu mare hotărâre liniile 
și petele unei împliniri. Privesc azi și văd ce era 
atunci. Parcă aud zgomotul cărbunelui croindu-și 
drum pe hârtia cartonată amestecându-se cu 
rafalele de stropi grași de apă. E sunetul 
acoperișului gheretei de planton ce se tânguie. 

Plouă! Așteptam zile de arșiță, de sete, de 
plajă, de veselie. Dar, nu. Plouă! Înainte de ivirea 
primelor sclipiri de lumină păsări încep să cânte în 
triluri sprințare de parcă nimic nu s-a întâmplat.

*  *  *

Am învoire până la amiază. Cu pași repezi las 
în urmă unitatea și mă îndrept spre locul de 
întâlnire. Destinația e păduricea de pe malul stâng 
al Dunării chiar vis-a-vis de Insula mică a Brăilei. 
Las in urmă zumzetul orașului cu caldarâm 
prăfuit, îmbibat de mirosul bitumului. După 
câteva minute de mers cu autoturismul la ieșirea 
din sat drumul face brusc la stânga și coboară 
către Dunăre. Se simte deja mirosul îmbietor al 
mâlului atât de familiar. Îmi deschid până la refuz 
nările și inspir adânc din aerul înmiresmat cu 
mirosul pădurii. Sunt un copil al Dunării, mare 
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Emilia Dumitrescu, Peisaj (1997);Emilia Dumitrescu, Peisaj la Nereju 
(nedadat, circa 1965)
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admirator al bălții, al insulelor Brăilei cu pădurile 
mereu tinere pline de păsăretul surprinzător. 

Trăiesc să văd ceea ce a rămas. Visez si 
gândesc la ceea ce era odată, la ce îmi povesteau 
părinții de la bunici, din auzite. Em.D, cum semna 
tablourile Emilia Dumitrescu, a mers prin aceste 
locuri și prin altele necunoscute, poate asemeni 
mie, cu respirația tăiată să nu deranjeze viața dar 
mereu atentă, să surprindă bucuria unui fâlfâit de 
aripi in zbor. În liniștea atelierului rememora 
peste ani emoția întâlnirii cu dumbrăveanca, 
buhaiul de baltă sau stârcul pitic lângă lacul cu 
nuferi albi și crini de baltă. Privesc atent printre 
copaci și surprind o pereche de rațe roșii ce se 
oglindesc în apa clară. Mai încolo un înaripat își 
deschide aripile precum în Peisajul din `97. 
Zboară spre înaltul albastru, peste sălcii și plopi. 

Plimbarea de-a lungul stavilei de pământ în lungul 
apei mă surprinde când regăsesc  paleta de culori, 
cu precizie și respect așternute. Aici e roșul, 
violetul și verdele crud. Aici verde de china și 
veronese.  Si bineînțeles albastrul... Și galbenul!  
Aici totul e culoare, e viață! E o insulă de soare 
spre care se îndreaptă o barcă roșie. E „Casa Mea”, 
tablou pictat în `98. În pătratul senin  încrezător  
vâslesc înspre centru.  Spre Sufletul insulei. 

Un strigăt ascuțit ca de acvilă mă desprinde 
din reveria oglindirii cerului. Trebuie să mă întorc. 
Îmi promit să revin cu proxima ocazie în paradisul 
Istrului. 

Expoziția „Centenar Emilia Dumitrescu” cu 
cele 31 de lucrări de artă este subiectul evocat în 
aceste pagini de jurnal, o trăire în apropiere de 
frumosul prezent în artă și în viața cotidiană.
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Hugo Mărăcineanu 

UN ALT DRUM SPRE SACRU

Parcă pentru a-l contrazice pe Tudor Vianu 
care susține că arta este o expresie apolonică a 
unui sentiment dionisiac, artistul Walter 
Mărăcineanu pornește de la o  abordare rațională, 
de la o expresie filosofică, religioasă, mitică, 
semantică și se desfășoară pe coordonate proprii 
atât în formă cât și în fondul de exprimare. Un 
veritabil intelectual ce se adresează nu doar 
senzitivului ci mai ales intelectului, 
consumatorului de artă. Vine să îl contrazică și pe 
M. Gh. Demis care susține că „opera de artă este o 
iluzie întrupată, scopul artei este de a crea uimire.” 
Arta fiind o magnifică lecție de sinceritate pe care 
nu o garantează nimeni, nici măcar autorul. 
Walter este de acord cu iluzia, cu trăirea în afara 
realității imediate, dar prin sinceritatea și modul 
cum își caută și își găsește temele, prin 
raționament și raportare la parametrii unor mari 
problematici ale spiritului uman, își asumă un stil 
propriu, nu de tehnică, nu de atmosferă, ci din 
modul straniu în care își găsește și își pune în 
aplicare temele, ideile, părerile și vaste cunoștințe 
din varii domenii. Că artistul trebuie să știe tot și 
încă ceva pe deasupra! Să cuprindă un univers și 
să își găsească locul, sensul în acest univers pe 
care să-l modeleze pentru a-l face cunoscut și 
celorlalți. Atacă subiectul decojindu-l până la 
esență, îl cucerește și îl asumă în ceea ce are el 
fundamental, specific și expresiv. Toate 
personalele sale nu pot fi abordate decât sub 
forma unui eseu, nu poți 
epuiza Apocrifele, Idolii, 
Îngerii, Jurnalul Sacru, 
variantele noi descoperite 
asupra unor texte 
fundamentale pentru 
devenirea spiritului uman 
– poți doar să filosofezi, să-
ți deschizi canale spre 
interiorul și spre exteriorul 
acestor teme. Urmărește cu 
obstinație nașterea și 
esența simbolului, aria sa 
de cuprindere, sensurile 
acceptate sau neacceptate, 
variante posibile în epoci și 
momente favorabile sau 
nefavorabile. Înclinația 
către mister, tabuuri, 
religie și sacralitate nu vine 
neapărat din nevoia unei 
motivații a credinței ori a 
unor trebuințe, temeri, ci 
din șansa de a da acestora o 
haină estetică, de a le aduce 

în lume sub forma unor reflexii personale în 
hainele mijloacelor plastice. Decodările din 
sensurile mistice cu ajutorul simbiozei dintre văz 
și trăirea psiho-afectivă l-au fascinat și ne-au 
fascinat în personalele cu idoli, îngeri, texte 
apocrife, prin stranietate și posibilitatea de a fi și 
altceva. Expoziția de față nu se adresează doar 
văzului și trăirii psiho-afective, ea naște întrebări ( 
pentru cei avizați) și nedumerii (pentru profanii ce 
se lasă conduși de sugestii). Pentru cei avizați și 
care nu-l cunosc pe artist ar putea să apară 
confuzia între ceea ce ne prezintă Walter 
Mărăcineanu și creația de tip iconografic – 
cantonată de multă vreme în canoane fixate prin 
erminie. Nu, nu avem icoane, obiecte de cult ce se 
substituie sacrului în arealul religios, avem o 
esență – laică – a unui drum parcurs în istorie nu 
doar pe tema în sine ci și de mijloacele plastice de 
compoziție, tehnici, canoane și posibile 
interpretări. Venind pe o cale arhicunoscută a 
lumii creștine, artistul reușește să își găsească 
drum pentru ce știe, ce poate, ce a descoperit și ce 
vrea să transmită privitorului. Pornind  de la 
ritmicitatea vieții creștine în raport cu dogma și 
criteriile fundamentale, așa cum s-au cristalizat 
ele în ultimii 2000 de ani, imitând icoanele 
praznicale și marile evenimente ale anului creștin, 
autorul vine cu propria părere, creație, oglindind 
ciclurile anuale ca el. Este atras de această axă a 
timpului repetabil ce organizează și dă ritm vieții 

creștine, îi studiază 
expresia reală închegată în 
praznicale și în formele fixe 
ale iconografiei de la 
nașterea primelor forme de 
manifestare la marile 
curente din Europa și din 
lume. Expoziția cuprinde 
două aspecte, cel arătat 
mai sus, și un al doilea cu 
lucrări (unele din anii de 
studenție), ce ne arată 
drumul acumulărilor în 
direcția oficială a picturii 
creștine. Canoane, forme, 
compoziții, momente 
principale în desfășurarea 
iconică a programului 
plastic agreat în mod oficial 
de Biserica Ortodoxă. O 
cunoaștere a bazei, nu doar 
teoretică, ci și de facto, 
exprimată prin expoziții 
personale și colective de 
icoane dogmatice și 
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onorată cu o Diplomă Specială pentru 
originalitate, oferită de Patriarhia B.O.R. elevului 
din clasa a XI-A de la liceul Gh. M. Murgoci din 
Brăila, secția reală. Și în această expoziție se simte 
pregătirea temeinică, însușirea tehnicii specifice de  

la care artistul își permite să pornească în propria 
exprimare. Ia ca fundament idea că sensul sacru al 
vieții unui credincios vine să se obiectiveze în 
sensul sacru al existenței dat de mesajul 
evangheliilor și, deci, dacă vom păstra sensul 
sacru, atunci compoziția, forma, culoarea (mesajul 
psiho-senzitiv) pot fi manevrate de artist. Și o a 
doua observație este că evenimentele și 
reprezentarea lor plastică sunt atât de cunoscute 
credincioșilor încât dacă vor îmbrăca altă haină 
ele vor fi recunoscute și acceptate indiferent din 
care spațiu cultural vor veni. Profund cunoscător 
al temei în evoluția sa istorică, artistul apelează la 
canoane vechi, la tradiții populare din care își 
extrage tehnica, compoziția, desenul și culoarea. 
Este ușor de descoperit canonul romanic de 
prezentare a figurii umane (cu care cochetează și 
unii mari monumentaliști contemporani), linia 
vibrată, modelată a stilului aproape grafic al 
picturii religioase de secol XVII, culoarea aproape 
decorativă trimite cu gândul la pictura țărănească 
pe sticlă. Spațiul sacru este subiectiv prin 
ontogeneza sa și este smuls din realitatea concretă 
și se oferă calitatea în funcție de viziunea grupului 
religios, el fiind activ și în plan fizic și metafizic în 
lumea ce se poate vedea la un moment dat, cât și 
în ceea ce nu se poate vedea la un moment dat. De 
aici libertatea pe care și-o asumă artistul în 
demersul său plastic, o atitudine mentală 
subiectivă în funcție de calitatea acestui spațiu 
sacru și nu de formulele anterioare de exprimare a 
sa, de raportare permanentă la semnificație și 
putere de emoționare. Walter Mărăcineanu 
parcurge în sens invers receptarea operei de artă 
nu prin emoție să ajungi să o înțelegi și să o 
trăiești, ci prin înțelegere să te emoționezi și să o 
trăiești, să-ți asumi realitatea creată de autor. 
Regruparea personajelor, folosirea simbolurilor, a 
gesturilor sacre, înscrisurile, arhitectura specifică, 
deși par a fi ca în schemele iconografice nu mai 
respectă rigid locul, aspectul, ci doar sensul. Cerul 
e tot cer și e sus, peștera Nașterii e un spațiu 

închis, apostolii întruchipează o corabie ce va 
porni în lume, Adormirea Maicii Domnului e tot 
un mister neelucidat. Sacrul poate fi păstrat și fără 
ambianța rigidă, fără încorsetarea unor legi 
imuabile ce erau menite să-l protejeze. Expoziția 
pare a fi, prin ea însăși, o dovadă că, iată, icoana 
(ca reflex al sacrului) poate evolua în sensul său 
primordial de obiect sacru (nu scenă realistă), că 
este viabilă, că dacă lumea noastră reală se 
schimbă înseamnă că este un reflex a ceea ce se 
schimbă în transcendent, că toată realitatea 
noastră este o oglindă clară a spațiului sacru. 
Pentru că vorbim despre pictură, despre artă - 
aceasta adresându-se văzului - voi puncta câteva 
idei despre modul cum reușește, proaspătul 
membru al U.A.P. România, să-și susțină discursul 
plastic. Am amintit decorativismul general al unor 
fonduri mult exersate de autor, fonduri ce devin 
leit-motivul din care se naște armonia. Fond 
adaptat temei, compoziției: Nașterea e pe fond 
albastru - speranță, pace, la fel și Înălțarea, 
Crucificarea pe fond roșu - sacrificiu, Moartea 
spre Înviere dar și Nașterea Maicii Domnului sunt 
pe fond roșu – Mama Născătoare, cea care va 
pătimi și își va vedea Fiul pe cruce ș.a.m.d. La 
acest fond dominant, generator al unei impresii 
unitare din start, artistul vine cu schema 
compozițională (așa cum o dorește), crează 
suprafețe modulare, simetrice și asimetrice, 
punctând centre de interes susținute mai ales pe 
contrast cald-rece și închis-deschis în același timp. 
Diferențele cromatice și de luminozitate dau 
senzația de prețiozitate și chiar înainte de a afla 
tema lucrării îți insuflă respectul ca pentru un 
obiect de preț, valoros. Petele așternute decorativ 
creează senzația de liniște, de timp apus, de vreme 
sacră în care totul era real, din care nimic nu mai 
mișcă, senzația de miniatură ca în manuscrisele 
medievale. Vag, doar veșmintele personajelor 
primesc mai curând o firuială (de tip iconografic) 
decât o vibrație cromatică ce ar tulbura pacea și 
calmul ermetic. O expoziție surprinzătoare, o 
etapă în evoluția unui artist extrem de activ pe 
simezele brăilene și nu numai, după cum reiese 
din catalogul expoziției găzduită de Galeria de Artă 
Gheorghe Naum a Muzeului Brăilei „Carol I”, 
Jurnal sacru.

anul I, nr. 3-4 • mai-iunie 2021



TEATRUL „MARIA FILOTTI” -  

spectacole memorabile din perioada  2013-2021 

(I)

Lucian Sabados

Aşa cum am promis în numărul anterior, 
începând cu acest episod  voi intra în subiect, 
încercând să probez aserţiunile anterioare legate 
de ambiţia şi anvergura proiectului repertorial 
propus de mine acestui Teatru puternic, viu, 
mândru şi curajos.

Prima mea stagiune la Brăila, 2013-2014 a 
însemnat demararea unui proiect de continuare a 
panoramării textului dramatic universal din 
actualitate, obiectiv propus şi în mandatul anterior 
sosirii mele. 

Am apelat la textul unui faimos dramaturg rus 
contemporan, Evgheni Griskovet, Casă, şi la 
viziunea regizorală a unui tânăr artist, exersat în 
teatrul contemporan, regizoarea Sânziana Stoican. 
Aceasta a alcătuit o distribuţie excelentă, care să îi 
servească cu dăruire şi creativitate mizelor şi 
mesajului profund umanist al piesei. Dealtfel, 
Griskovet este renumit  în lume pentru conceptul 
său de „teatru personal, teatrul eului". Piesa Casa 
se înscrie cu succes în seria pieselor lui ce conţin o 
imensă spontaneitate şi tocmai de aceea senzaţia 
de improvizaţie este mereu prezentă, părând a fi 
alcătuite din fragmente de povestiri, din rămăşiţe 
de amintiri şi propoziţii pe care le evoca un 
povestitor naiv care îşi priveşte trecutul.

Noul stil creat de el în teatru a fost denumit 
stilul „neosincerității", prin redescoperirea tonului 
apropiat, al adresării directe şi al apelării la 
biografia omului de rând. De altfel, spectacolul 
Sânzianei Stoican propune, în fapt, o temă subtilă, 
într-o lume în care traumele sunt mari şi la 
vedere. Regizoarea nu accentuează nicio clipă o 
posibilă linie absurdă a textului, ci alege să 
păstreze textul într-o direcţie a unui aşa zis firesc 
al lumii contemporane.

Distribuţia aduce prin actorii Alin Florea, 
Ramona Gânga, Corina Borş, Valentin Terente, 
Liviu Pintileasa, Emilian Oprea, Liliana Ghiţă şi 
Marius Exarhu un plus de adevăr, firesc, esenţial 
şi originalitate, probând, dacă mai era cazul 
nivelul înalt al trupei brăilene! Piesa a constituit 
un mare succes de public, prin calitatea şi mesajul 
poveştii dar şi prin marea atractivitate şi valoare a 
distribuţiei, binecunoscute exigentului public 
brăilean. De acelaşi succes s-a bucurat spectacolul 
Casa şi la Bucureşti, cu ocazia prezentării sale în 
premieră în sala Studio a Teatrului „Nottara”. 

Un al doilea proiect din acea stagiune 
constituia din start o nouă piatră de încercare 
pentru trupa actoricească şi pentru spectatori, 
deopotrivă. Este vorba despre uluitorul text 
Leonce și Lena  al la fel de controversatului 
dramaturg german de la mijlocul secolului 19 
Georg Buchner. De această dată, ca manager am 
apelat din nou la un tânăr regizor, dar deja 
cunoscut spectatorilor brăileni prin alte două 
spectacole proprii, Peer Gynt şi Povești de familie, 
şi anume Vlad Cristache.

La lansarea la public, din 1 februarie 2014, 
scriam în caietul program: „Poveste. Lirism. 
Basm. Filosofie. Poezie. Metafizica vieţii şi 
transfigurarea iubirii. Plutire. Binele învinge Raul. 

Puritatea anulează Obtuzitatea. Firescul 
escaladează în detrimentul Mecanicului. ...Decupaj 
regizoral între esenţializare, actualizare, invenţie şi 
poezie. Unde îl mai găsim pe Buchner? peste tot, 
în text, context şi subtext. În situaţie, emoţie, 
sugestie şi infinită Poezie a Iubirii". De subliniat şi 
scenografia minimalista dar deosebit de expresivă 
a talentatului artist Vladimir Turturică şi muzica 
originală, executată live în spectacol de către 
Cornel Cristei, cel ce a şi compus-o. O distribuţie 
fără cusur, cu doi actori de top invitaţi din 
Bucureşti, Ionuţ Vişan, deja cunoscut brăilenilor şi 
Constantin Cojocaru, alături de, cu nimic mai 
prejos decât protagoniştii, Corina Borş, Ramona 
Gânga, Valentin Terente, Narcisa Novac, Marcel 
Turcoianu, Adrian Ştefan şi Dan Moldoveanu. Un 
mare succes de public şi la Brăila dar şi la 
Bucureşti, Sfântu Gheorghe, Ploieşti.

Al treilea proiect la care vreau să mă refer în 
acest episod aparţine marelui director de scena 
Victor Ioan Frunză, cel ce a dus teatrul brăilean pe 
înalte culmi prin spectacolele sale Visul unei nopți 
de vară, Deșteptarea primăverii sau Identități. 
De această dată regizorul, împreună cu managerul 
au propus colectivului actoricesc un mare titlu al 
teatrului universal de la începutul secolului 20, 
Liliom, al clasicului maghiar Molnar Ferenc, un 
text care a cunoscut 8 (!) variante cinematografice 
la Hollywood, între 1920-1947. Împreună cu 
marea scenografa Adriana Grand, partenera sa de 
teatru şi de viaţă, au readus cu mare talent, 
expresivitate şi emoţie această poveste a vieţii şi 
morţii lui Liliom, ca o legendă mistică a suburbiei. 
Este istoria unui atipic pentru care limbajul curent 
reprezintă un „cimitir al cuvintelor". În ultimă 
instanţă, pentru publicul actual, Liliom se 
regăseşte în tinerii violenţi dar paradoxal de fragili 
ai tendinţei „emo" din zilele noastre. Liliom este 
criminalul pe care îl iubeşti, este băiatul care nu 
poate plânge, deşi trăieşte cu lacrimă în gât, este 
cel care nu poate spune  „Îmi pare rău".

Miza acestui demers artistic a fost de a retrăi 
noi, realizatorii, în frunte cu Victor Ioan Frunză, 
Adriana Grand, Cari Tibor (autorul unei muzici 
originale exemplare) şi în întruchiparea 
actoricească minunată şi emoţionantă a lui Alin 
Florea, Nicoleta Hâncu (colaboratoare), Emilia 
Mocanu, Corina Borş / Narcisa Novac, Andrei 
Huțuleac (colaborator), Valentin Terente, Zâne 
Jarcu, Silvia Tariq, Adrian Ştefan, Flori Popa, Iulia 
Vasilescu şi Alexandru Marin şi alături de 
spectatori una dintre cele mai senzaţionale, 
emoţionante şi poetice povesti urbane din teatrul 
secolului 20. Un alt fapt deosebit ce a marcat 
premiera acestei piese din data  de 16 aprilie 2014 
este că a fost ultima reprezentaţie din sala mare a 
teatrului, înainte ca aceasta  să intre în 
operaţiunea de reparaţie capitală şi modernizare, 
ce a durat între aprilie 2014 - iunie 2016, Dar, 
despre premierele stelare ale vremurilor ce au 
marcat această perioadă a reparaţiei - în episodul 
următor. 
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Brîndușa Ilie

Cămașa cu altiță
și Patrimoniul Cultural Imaterial 

al Umanității

În ultimii ani elemente etnoidentitare din 

România au fost înscrise de UNESCO în Lista 

Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial 

al Umanității: Ritualul Călușului (2005/2008), 

Doina (2009), Ceramică tradițională de Horezu 

(2012), Colindatul de ceată bărbătească (2013), 

Jocul fecioresc din România (2015), Tehnici 

tradiționale de realizare a scoarței în România și 

Republica Moldova (2016), Mărțișorul-Practici 

tradiționale asociate zilei de 1 Martie (2017).
Încă din anul 2020, o echipă formată din 

cercetători de la Universitatea din București, 

Facultatea de Litere, Muzeul Național al Satului 

„Dimitrie Gusti” și Muzeul Național al Țăranului 

Român a propus ca Arta cămășii cu altiță - 

element de identitate culturală și tehnicile de 

realizare a cămășii cu altiță să fie înscrise în Lista 

Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial 

pentru sesiunea UNESCO din martie 2021, în 

cadrul unui dosar multinațional România - 

Republica Moldova. În plus, pe site-ul Institutului 

Național al Patrimoniului este inclusă postarea 

electronică a paginii de inventar dedicată artei 

cămășii cu altiță și a tehnicilor specifice de 

realizare. Cele mai importante capitole pe care le 

regăsim în Inventar se referă la arealul de 

răspândire a cămășii cu altiță pe teritoriul 

României în secolul al XIX-lea și al XX-lea, la 

localitățile în care se cos și se poartă cămăși cu 

altiță în secolul al XXI-lea, la descrierea 

elementului, la repere istoriografice, la 

prezentarea elementului în funcție de regiunile 

istorice (Oltenia, Muntenia, Moldova și Bucovina, 

sudul Transilvaniei), avându-se în vedere 

materiile prime, instrumentarul de lucru, croiul, 

modul de structurare a decorului, motive 

decorative, maniera de tratare plastică, tehnicile 

de broderie, cromatica, la principiile generale de 

confecționare a cămășii cu altiță (materii prime și 

tipuri de țesături folosite, tehnicile de 

cusătură/broderie, compoziția decorativă, 

repertoriul ornamental al motivelor, circulația 

lor). Interesează, de asemenea și elementele socio-

culturale asociate cămășii cu altiță, funcția 

comunicațională a acesteia, măsurile punctuale 

referitoare la protejarea, conservarea, 

salvgardarea și promovarea elementului. 
Muzeul Brăilei „Carol I” a salutat decizia de 

depunere a dosarului „Arta cămășii cu altiță - 

element de identitate culturală în România și 

Republica Moldova / The Art of the Traditional 

Blouse with Embroidery on the Shoulder (Altiță) - 

an Element of Cultural Identity of Romania and 

the Republic of Moldova” pentru Lista 

reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial 

al Umanității - UNESCO. Noi suntem în favoarea 

acestei decizii pentru că suntem conștienți de 

impactul și semnificația cămășii cu altiță pentru 

identitatea locală a zonei brăilene, precum și 

pentru conștientizarea publicului despre acest 

element reprezentativ pentru patrimoniul cultural 

din România și din străinătate.
De la înființare, Secția Etnografie a Muzeului 

Brăilei „Carol I” a adunat, conservat și expus 

cămăși cu altiță din zona etnografică Brăila, dar și 

cămăși cu altiță din alte zone etnografice 

învecinate precum Oltenia, Buzău, Vrancea, 

regiuni recunoscute pentru tradiția cusăturilor 

tradiționale românești.
Colecția noastră valoroasă de port popular 

include o cămașă cu altiță cu valoare memorială, 

din satul Tătaru, județul Brăila. A fost donată 

Secției Etnografie în anul 1982 de Florica 



Stroescu, strănepoata lui Stroe Ivașcu, deputat în 

Divanul ad-hoc al Munteniei în anul 1857 și bunic 

al filosofului Nae Ionescu. Tatăl Floricăi Stroescu, 

Axinte Stroescu a fost combatant în Războiul 

Întregirii, în campania din Dobrogea din 1916 

fiind luat prizonier. Condițiile grele din captivitate 

i-au adus moartea prematură în anul 1923.
În ultimii ani, Muzeul Brăilei „Carol I” a avut o 

frumoasă colaborare cu atelierul „Poveștile Iei 

Brăila-Galați” prin organizarea de expoziții 

temporare de cămăși tradiționale, multe dintre ele 

cu altiță, cusute de localnice, după modele vechi. 

Expozițiile au fost organizate la Secția Etnografie 

de „Ziua Universală a Iei”, vernisajele având loc în 

prezența unui public numeros. La una dintre 

manifestări a participat și un grup din Zârnești, 

localitate aflată la 11 km distanță de Cahul, 

Republica Moldova. Atelierul „Poveștile Iei Brăila-

Galați”, înființat în data de 24 iunie 2014, de „Ziua 

Universală a Iei”, presupune întâlniri lunare, la 

Biblioteca Județeană „Panait Istrati”, în preajma 

zilei de 24 ale lunii, ale brăilencelor care cos 

cămăși după modele tradiționale, specifice 

regiunii „Dunării de Jos”, multe dintre ele cu 

altiță. Nucleul stabil al grupului brăilean este 

format din 15 persoane cu un anumit grad de 

experiență, la care se adaugă un număr fluctuant 

de participante din orașele Brăila și Însurăței și 

din comuna Mircea Vodă. La nivel național, 

„Poveștile Iei” au colaborări numeroase și întâlniri 

online cu grupurile de șezători din București, 

Bacău, Iași, Cluj și Constanța.
De la redeschiderea Secției Etnografie au 

fost organizate expoziții temporare de costume 

populare în colaborare cu Muzeul Viticulturii și 

Pomiculturii Golești și cu Asociația „Vatra 

Hărmanului” din Brașov: „Măiestrie și culoare 

în universul satului românesc” și „Pe drumul 

Brăilei - Port tradițional din Țara Bârsei, Rucăr, 

Muscel și Vrancea”.
În proiectul „Interferențe culturale 

interetnice” în colaborare cu Uniunea 
Scriitorilor din România, de „Ziua Universală a 
Iei”, Secția Etnografie a organizat o lansare de 
carte în prezența scriitoarei Cezarina Avramescu 
din Galați, membru al Uniunea Scriitorilor din 
România, filiala Bacău, iar multe invitate din 
public au purtat cămăși cu altiță din colecțiile 
personale.

 Suntem deplin conștienți de importanța 

acestui element de identitate culturală nu numai 

pentru zona etnografică a Brăilei, dar și pentru 

întreaga regiune a Dunării de Jos. Ne declarăm 

astfel intenția noastră de a susține fiecare 

inițiativă care vizează popularizarea artei 

cămășii cu altiță în regiunea noastră și la nivel 

național. Tocmai de aceea dorim să ne 

exprimăm aprecierea și întregul nostru suport 

pentru înscrierea cămășii cu altiță pe Lista 

reprezentativă a Patrimoniului Cultural 

Imaterial al Umanității.
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Ionică,

Puțin timp de la plecarea ta, Dunărea a 
început să scadă grăbit, după ce întârziase leneș și 
atât de mult în bălțile noastre, încât a necăjit pe 
bieții pescari și târlași, cari își scot pâinea din 
aceste locuri. Dunărea e ca o cucoană care face 
vizite lungi și pe urmă, odată își amintește că 
trebuie să se mai ducă undeva și pleacă pe nepusă 
masă lăsând prundurile goale. Acum a scăzut cu 
câte 30-40 de centimetri pe zi. Nu ne-am mai dus 
vreo săptămână la plajă. Dar când ne-am dus 
iarăși peisajul era altul. Parcă se retrăsese o 
armată. Apa era hăt departe de cabine, trebuia să 
fugi să o prinzi. Mi-am zis că dacă va scădea 
mereu așa, tu nu o să mai găsești Dunărea la 
întoarcere…

În baltă și apăruse iarba, iar din loc în loc 
puteai descoperi privalurile, aceste gârle și gârlițe 
specifice ale bălții, cari se deosebesc de celelalte, 
fiindcă au amândouă malurile întotdeauna egale 
între ele, ca la un canal și sunt ascunse, de 
departe, sub linia pământului. Acum apa curgea 
mai iute pe aceste privaluri, în unele locuri ca la 
un pârâu de munte, prin ele scurgându-se bălțile 

VASILE BĂNCILĂ – MANUSCRIS

încă pline. Apa lor era mai caldă și cu un fel de 
pulbere de alge sau alte plante acvatice cari o 
făceau urticantă. Dacă te băgai în ele te ustura 
pielea. Dar nici asta și nici teama de lipitori nu 
împiedica pe unii puștani și chiar oameni mari să 
dea la pește cu plasa.

Apele retrăgându-se mi-am putut relua 
plimbările mele în baltă, lăsând hainele la cabină. 
Odată m-am dus în adâncul bălții, altădată am 
luat-o pe malul fluviului în sus, spre fabrica de 
ciment, iar ultima oară am mers în josul apei, tot 
pe mal, până la Ghecet. Să-ți spun câte ceva din ce 
am văzut în aceste trei incursiuni în orizontul 
apelor brăilene.

În prima plimbare, mi-a plăcut să mă văd 
uneori în alte continente. Când te afunzi în baltă, 
nu e rar să descoperi unele peisagii africane, mai 
ales dacă intervine și imaginația. Îți aduci aminte 
de unele filme…

(Text rămas inedit și publicat recent în revista 
„Litera 13”, An XVII, nr. 25, trim. I 2021, pp. 6-9.)


	0 CUPRINS
	1 REVISTA 3-4 descriptio Baragani
	2 REVISTA 3-4 istorie literara Fanus Neagu xxxxxxxx prima
	3 REVISTA istorie literara Iorga  xxxxxxx
	4 REVISTA critica literara xxxxxx
	5 REVISTA Blandiana xxxxx
	6 REVISTA  POESIS xxxx
	7 REVISTA MIREL BANICA xxx
	8 REVISTA 3-4 filozofie eseu xx
	9 REVISTA 3-4 x
	10 REVISTA 3-4 ultima parte



