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Bărăganul diametral în povestirea Balta Albă 
(1848) precum și pastelul Bărăganul (1870), 
evocând un enigmatic fior al pustiului, al golului, 
atunci suntem deplin îndreptățiți să scriem într-o 
revistă literară brăileană despre personalitatea lui, 
la aniversarea unui dublu centenar.

Se apropia 15 august 2021 și mă  întrebam 
dacă la 150 de ani de la adunarea tinerimii române 
de pretutindeni, a studenților de atunci, între ei M. 
Eminescu, 
I. Slavici, A. D. Xenopol, Ciprian Porumbescu și 
mulți alții, se va întâmpla ceva?

Cu mare bucurie am urmărit Serbările de la 
Putna, 15 – 16 august 2021, sub auspiciile 
Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române, ale Prea 
Fericitului Părinte Patriarh Daniel și ale Academiei 
Române – ale 
președintelui acesteia, 
academicianul Ioan Aurel 
Pop.Am auzit – și lucrul 
s-a repetat aproape 
obsesiv – că serbarea din 
1871 atât de importantă în 
procesul desăvârșirii 
statului național român 
modern a cunoscut, în 
timp, momente de 
revenire în vatra Putnei și 
la mormântul Sfântului 

La o aniversare: 
Un veac și jumătate
de la Serbările de la Putna 1871

Ionel Cândea Ionel Cândea
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Contactele lui 
Nicolae Iorga 

cu Brăila (I)

 Motto:
„… El e un specialist total, un istoric care a sorbit 

apa tuturor. Nu este cu putință să-ți alegi un domeniu 
oricât de îngust și umbrit din istoria română, fără să 
constați că N. Iorga, a trecut pe acolo și a tratat tema în 
fundamentul ei. Multă vreme istoricul amator va fi 
osândit să corecteze, să sporească sintezele lui N. Iorga 
(de unde și critica tehnică), plăcerea de a intra într-o 
pădure virgină îi va fi refuzată”.

G. Călinescu

De-a lungul întregii sale activități, Nicolae 
Iorga a arătat orașului 
Brăila o particulară atenție, 
calitatea de istoric al 
așezării medievale și 
moderne de la Dunăre 
fiind dublată de cea a 
omului politic, aflat în 
luptă pentru un loc în 
Cameră sau Senat.

Din această dublă 
perspectivă – a istoricului 
și a omului politic, -  dar și 
din alte unghiuri de vedere 

1

Un muzeu este o capsulă a timpului

Nicolae Grigore Mărășanu

El adună în cuprinderea sa straturile unor civilizații dispărute, la care nu poți ajunge decât prin 
imaginație. De 140 de ani, Muzeul Brăilei „Carol I”, prin cercetătorii săi, cei care au fost, care sunt și cu 
siguranță cei ce vor mai fi, a adunat în cuprinderea sa mărturii tulburătoare ale lumilor și civilizațiilor ce 
s-au succedat în întinsul ținut al Brăilei. La 23 august, 1881, „Carol I”, rege al României, semna, motivat 
și inspirat, actul de înființare al instituției muzeale, în spațiul și în timpul unui ținut cu bogate mărturii 
arheologice, lingvistice, religioase, culturale, literare. Pentru că spre Brăila au migrat multe seminții 
balcanice și nu numai, pentru a se salva de teroarea unor regimuri politice, altele amirosind parfumul de 
ambră al Bărăganului, altele încurajate de înflorirea, într-un timp astral, a comerțului, aici, la gurile 
Dunării de Jos.

Astăzi, după 140 de ani de ființare, instituția muzeală brăileană este, după perceperea noastră, una 
dintre cele mai importante instituții de cultură din ținutul Dunării dinspre vărsare. Nu demult, 
personalități din conducerea Academiei Române, însoțite de domnul președinte, academician profesor 
Ioan-Aurel Pop, s-au deplasat la Brăila și au semnat actul de înființare al Centrului de studii dunărene al 

Temelia Alecsandri

Viorel Coman

(continuare în pagina 2) (continuare în pagina 3)

(continuare în pagina 6)

(continuare în pagina 7)

Măcar pentru că a publicat în 1853 balada 
Chira și a pus Brăila pe fragila hartă a literaturii 
române, Vasile Alecsandri trebuie considerat nașul 
literar al orașului nostru.

Dacă mai adăugăm descrierea sumară a Brăilei 
și năzdrăvana călătorie până la băi, tăind 



Ștefan cel Mare – fie la date ce vorbeau de ani 
scurși de la trecerea în eternitate a eroului de la 
Vaslui (1904 – 400 de ani) fie de la urcarea pe 
tronul Țării Moldovei (1957 - 1457, 500 de ani) sau 
1992, la canonizare. Niciodată însă nu a fost vorba, 
nu s-a pomenit de 1971, Centenarul Serbării din 
1871 de la Putna.

Ei bine, acum jumătate de veac eram student 
în anul trei al Facultății de Istorie a Universității 
din București și în împrejurările de atunci, ne-am 
fi așteptat ca o astfel de inițiativă să găsească un 
cât de mic ecou în rândul studenților.

Inițiativa a avut-o un student din anul IV sau 
V, Alexandru Cernatoni, care întreaba pur și 
simplu pe fiecare dacă vrea sau nu să meargă la 
Putna în 15 august 1971.

Nu știu ce s-a mai întâmplat atunci, dar pe 
Alexandru Cernatoni l-am găsit în „Magazin 
Istoric” câțiva ani mai târziu cu un material despre 
Tudor Vladimirescu și moartea lui. Tot el a 
publicat în 1984 un mic album Goya intitulat 
Dezastrele războiului – cu desene de la Cabinetul 
de Stampe al Academiei.

Trebuie să spun că avea o înfățișare ce îl 
amintea pe Eminescu – părul bogat întocmai cu al 
poetului și trăsături ale feței apropiate de figura 
atât de cunoscută a lui Eminescu la 18 ani. Făcea o 
bună impresie, mai ales în rândul colegelor și mi se 
părea un lucru firesc.

De la colegul și prietenul Sergiu Iosipescu am 
aflat că o vreme a fost paznic la Muzeul Curtea 
Veche din București, apoi a reușit să lucreze cât de 

La o aniversare: 
Un veac și jumătate de la Serbările de la Putna 1871

Ionel Cândea

cât în domeniul de pregătire – Cabinetul de 
stampe al Academiei și pe la Muzeul Municipiului 
București. A murit în împrejurări stranii la o 
vârstă la care pentru cei mai mulți, drumul abia 
începe.

Acum, la jumătate de veac de la acel moment, 
la Sfânta Mănăstire Putna, Biserica Ortodoxă 
Română, Patriarhul ei, Prea Fericitul Părinte 
Daniel și Academia Română în frunte cu 
Președintele ei, academicianul Ioan Aurel Pop și 
academicianul Alexandru Zub au cinstit, după 
cuviință, împreună cu multe forțe tinerești din 
țară și de peste hotare, pe înaintașii din 1871.

Am urmărit pe postul „Trinitas” al Patriarhiei 
multe din momentele Sărbătorii care a ținut mai 
mult de două zile. La bucuria acestor clipe a venit 
însă mâhnirea provocată de Postul Național de 
Televiziune – TVR – care, la principalul Telejurnal 
de la ora 12 sau 13 a amintit la actualitatea internă, 
doar de pelerinajul creștinilor de la Mănăstirea 
Necula fără a pomeni măcar un cuvânt despre 
evenimentul de la Putna! Rușine! De trei ori rușine!

Explicația este simplă: V-a fost teamă să nu 
fiți acuzați de „naționalism” de către Bruxelles!!! 
Cum să mai amintești astăzi de M. Eminescu, Ioan 
Slavici, A. D. Xenopol, Ciprian Porumbescu și alții 
care au deschis calea Marii Uniri?!

Mai bine toată lumea în amestec, chiar și 
genurile ce se pregătesc, în mod oficial, să 
înlocuiască firescul pe care l-a lăsat Dumnezeu, 
Creatorul!
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NICOLAE IORGA  
150 DE ANI DE LA NAȘTERE

       Desigur, prezența sa la Brăila, în repetate 
rânduri, confirmă interesul special al istoricului 
pentru celebrul oraș-port. După inspirata sa 
formulare – „Nu Brăila este fiica principatului 
Țării Românești, ci ea este maica acestui Principat” 
– înțelegem de fapt că existența Brăilei precede 
momentul nașterii Țării Românești ca stat de sine 
stătător, drumul comercial ce lega Brașovul cu 
Brăila dovedindu-se astfel crucial în procesul de 
devenire a statului medieval muntean.

Brăila, prin urmare, exemplifica în bună 
măsură binecunoscuta teorie a lui N. Iorga cu 
privire la nașterea statelor medievale românești 
drept consecință a creării și menținerii drumurilor 
comerciale europene ce avansau spre răsărit la 

1
începutul veacului al XIV-lea .

Până în 1916, deci până la începutul războiului 
nostru de întregire, N. Iorga a fost oaspetele 
orașului, cu varii ocazii, de peste unsprezece ori. 
Misiunea asumată cu atâta ardoare de învățător al 
neamului românesc a fost, în mod evident, 
principalul resort al acestor vizite. El dorea, înainte 
de toate, să le povestească românilor istoria lor așa 
cum a fost, pentru a le arăta limpede cât de 
inevitabil este destinul lor. Cândva, într-un 
moment astral, urmau să se adune într-un singur 
stat național unitar. Acesta avea să cuprindă 
majoritatea pământurilor românești și pe aproape 
toți fiii acestor pământuri.

Așadar, primul contact direct cu Brăila, se 
plasează la începutul secolului nostru (1903), 

2
într-o vreme în care tânărul atât de celebru , își 
propusese să cunoască aproape fiecare colț al țării 

3
sale, dar și al întregului spațiu locuit de români . 

Este cunoscut faptul că pentru N. Iorga, 

călătoriile reprezentau un extraordinar mijloc de 

cunoaștere, un prilej de a culege informații de 

orice fel, de a descoperi noi izvoare, și apoi de a le 

publica spre folosul tuturor. Cunoașterea directă a 

realităților, prelungea și amplifica acele cunoștințe 

dobândite prin petrecerea de ore nesfârșite în 

arhive, biblioteci sau muzee. Contactul cu oamenii, 

cu stările de lucruri, cu monumente de tot felul – 

schituri, biserici, mănăstiri, cetăți, palate sau 

simple case din lumea satelor – îi ofereau prilejul 

de a descoperi lucruri noi, izvoare noi.
Și totuși, credem că Brăila a reprezentat 

pentru N. Iorga, atât la tinerețe, cât și după 

războiul de întregire, un punct de atracție și altfel 

motivat.
Am situa aici aplecarea sa timpurie către zona 

Contactele lui Nicolae Iorga cu Brăila
(I)

Ionel Cândea

politicului, istoricul fiind de la 1910 înainte șeful 

unui partid (alături de A. C. Cuza) cu organizație 
4locală la Brăila .

Mai mult decât atât, chiar dacă acest partid se 

va manifesta la Brăila cu ocazia campaniei 

electorale din ianuarie 1914, propunând drept 

candidat la colegiul III Cameră pe Mihail 

Kogălniceanu (ce obține 189 de voturi din 832 
5

voturi exprimate) , au existat înainte de acest 

moment alte implicări semnificative ale savantului 

în viața politică a Brăilei. Este vorba despre faptul 

că încă din 1905 N. Iorga s-a aflat pe lista de 

candidați ai opoziției unite, în ianuarie 1905, la 

Colegiul III Cameră Brăila. Aceasta a reprezentat 

prima sa participare la o întrunire electorală, 

intervenția autorităților fiind, însă, decisivă în 

influențarea votului delegaților. Stoica Lascu 

citează în lucrarea amintită impresiile istoricului 

N. Iorga mărturisite brăilenilor în 1909: „De 

atunci mi-au rămas două învățăminte – Întâi, că 

politica boierească (subl.S.L.) a partidelor nu 

folosește la nimic, pentru că ai a face cu agenții 

(subl.S.L.), cu samsarii de voturi, iar nu cu 

alegătorul, cu omul, adică cu inima, cu suferința 

lui. Al doilea, că alegătorul acesta e încă mai bun, 

adică măcar vrea să fie mai bun, decât acei liberali 

și conservatori, care-l mint, îl cumpără și, dacă nu 
6iese la capăt, îl bat” .

Iată am zice un motiv în plus de ordin 
sentimental ca Brăila, locul unde N. Iorga a asistat 
pentru prima dată la o întrunire electorală, să se 
afle tot mai des între popasurile omului de știință, 
dar și ale politicianului.

În 1909 se petrec însă două evenimente în 
plan politic în relația Partidului naționalist-
democrat cu Brăila. Mai întâi apariția 
săptămânalului „Din durerile neamului”, 

7subintitulat „organ naționalist democrat” , care 
precede cu puțin vizita lui A. C. Cuza la Brăila. 
Acesta vizitează Docurile și ține o conferință la 
Teatrul „Regal” cu titlul „Viitorul clasei de mijloc 

8românești” . Apoi, în luna mai a aceluiași an, N. 
Iorga a fost expulzat din Bucovina de către 
autoritățile austro-ungare unde se afla în calitate 
de conducător al excursioniștilor veniți sub egida 
Ligii Culturale. Evident, brăilenii s-au asociat și ei 
protestelor izbucnite în mai multe centre ale țării. 
„A fost cea mai izbutită și cea mai vrednică 
adunare cetățenească la care au participat 

9
brăilenii” (subl. S. L.) .  
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NICOLAE IORGA  
150 DE ANI DE LA NAȘTERE

La 24 mai „Neamul românesc” publică actul de 
10expulzare a lui N. Iorga din Bucovina , iar la 21 

iunie 1909 are loc prima întrunire a grupării 
politice inițiate de N. Iorga în orașul Brăila. 
Majoritatea participanților o alcătuiesc cărturarii. 
Tema conferinței a constituit-o răscoala din 1907, 
drepturile țăranilor asupra pământului și rolul ce li 
se cuvine în politica statului român. Programul 
noii formațiuni înfiripate la Brăila prevedea: „Noi 
suntem pentru proprietatea mică, care muncește și 
nu pentru proprietatea mare, care nu muncește; 
împroprietărirea; vot universal; crearea de școli 
practice de industrie și comerț; crearea unui credit 
industrial și comercial; apropierea Universităților 
de dezvoltarea și nevoile actuale ale neamului și 
autonomia lor; îmbunătățirea salarizării corpului 
didactic; încurajarea mișcării artistice naționale; 

11întărirea armatei române” etc . 
Anul următor, 1910, aduce din nou pe N. Iorga 

la Brăila, de data aceasta pentru a ține, la 24 
ianuarie, de ziua întemeierii statului național, o 
conferință cu tema Cuza și Kogălniceanu. Este 
foarte probabil ca ea să fi avut loc în sala Teatrului 

12
Rally, dar textul ei nu ni s-a păstrat .

La puțin timp după aceea între 23-25 aprilie 
1910 are loc primul Congres al Partidului 
naționalist democrat, unde a fost supus aprobării 

13
un Program alcătuit din 49 de puncte . Apoi, la 24 
mai 1910, Nicolae Iorga este ales membru activ al 
Academiei Române, iar trei săptămâni mai târziu, 
adică la 20 iunie, îl aflăm pe tânărul academician 
din nou la Brăila pentru a susține conferința 

14
Națiune și clasă . Firește, aceste prezențe în 
ianuarie și iunie la Brăila, se explică prin 
activitatea plină de pasiune politică pe care o 
desfășoară atât înainte cât și după înființarea 
Partidului naționalist-democrat, mai ales într-un 
oraș în care, de la bun început, noua formațiune 
politică avea susținători.

Ne explicăm totodată conținutul conferințelor 
precedente, mai ales a celei din 21 iunie 1909, 
intitulată Răscoala din 1907, drepturile țăranilor 
asupra pământului și rolul ce i se cuvine în 
politica statului român. Istoricul era angajat 
într-un proces de lămurire a cetățenilor care 
doreau să-i cunoască viziunea politică. Recentele 
evenimente din primăvara anului 1907, deslușite 
deopotrivă de istoric și de omul politic, îl apropiau 
pe N. Iorga de Brăila unde verva sa reușise să 
convingă.

În cursul anului 1911 activitatea politică la 
Brăila este continuată de N. Iorga încă din debutul 

15acestuia, „Expresul”  anunțând la 21 ianuarie: „În 
vederea alegerilor generale, duminică, 30 ianuarie, 
Partidul naționalist-democrat va ține o întrunire 
publică la Brăila în Sala „Paradis”. Vor lua 
cuvântul domnii Nicolae Iorga și A. C. Cuza. 
Întrunirea va fi prezidată de domnul locotenent-
colonel Manolescu Mladin din Iași”.

Într-adevăr, întrunirea are loc și ea este 
deosebit de interesantă atât prin personalitățile 

care participă cât și prin momentul tensionat pe 
care l-a cunoscut, în directă legătură cu N. Iorga. 

16Aceeași gazetă brăileană  relata la 1 februarie 1911 
la rubrica de știri politice: „Seria întrunirilor 
publice a fost deschisă la Brăila de partidul 
naționalist-democrat, cu întrunirea ținută ieri la 
sala „Paradis”.

A fost mare audiență.
Au vorbit domnii Nicolae Iorga, Zelea 

Codreanu, Vasile Albu și Petre Jecu. Domnul A. C. 
Cuza n-a putut veni.

Întrunirea a fost tulburată în momentul când 
vorbea domnul Iorga, de mai mulți sindicaliști 
care, imitând pilda celor din București, au izbucnit 
în strigăte de „Trăiască Racovschi” și altele.

Un naționalist afirma azi că scandalul a fost 
pus la cale de către unul din candidații 
independenți la Colegiul II.

Publicul din sală a fost indignat de atitudinea 
sindicaliștilor, care au adoptat, se vede, sistemul 
condamnabil și periculos de a împiedica, prin 
scandal, întrunirile publice”.

Două aspecte se cer subliniate față de 
conținutul relatării de mai sus. Mai întâi prezența 
la Brăila lângă N. Iorga, a lui Zelea Codreanu tatăl 
viitorului conducător al mișcării legionare de după 
război. Apoi, incidentul cu tulburarea adunării 
electorale de către sindicaliștii ce-au strigat 
„Trăiască Racovschi!” în vreme ce N. Iorga se afla 
la cuvânt, devine primul de acest gen, precedând 
pe cel din 9 mai 1920 când, la o întrunire 
electorală cu dr. Lupu și Ion Mihalache, șeful 
naționaliștilor-democrați a fost agresat.

Tot „Expresul” publica la 2 februarie 1911 
știrea conform căreia „… domnul Nicolae Iorga va 
fi invitat să vie la Brăila spre a lua cuvântul la una 
din întrunirile ce se țin săptămânal în localul 

17sediului” . Ea venea la foarte scurtă vreme (de fapt 
la trei zile) după precedenta adunare electorală și 
vădește prețuirea deosebită pe care N. Iorga o 
arăta electoratului brăilean în care, se va vedea 

18mai târziu, demersul său nu va rămâne fără ecou .
19

Tot în februarie dar peste un an, în 1912 , 
istoricul este prezent la Brăila cu o conferință al 
cărei titlu s-ar putea să fi fost Presa română și 

20
menirea ei . Tot în 1912, an important sub raport 
electoral, N. Iorga nu reușește să fie ales de către 
brăileni în Cameră, deși își depusese candidatura 

21la Colegiul (II) . Personalități locale, cum ar fi 
profesorul de istorie Leonte Moldovan (ardelean 
de obârșie) reușesc, e drept, sub steagul Partidului 
național-liberal, să ajungă în Senat, într-un 
moment în care, războiul în Balcani se anunța la 
orizont iar situația politică internă înregistrează o 
evoluție sinuoasă, fiind dominată o vreme de 
forțele conservatoare.

După acest moment, știm că istoricul va 
participa în cursul anului 1913 la campania din 

22Bulgaria (între 5 iulie și 20 august)  după ce, în 
prima parte a anului, cu uriașa sa putere de 
muncă, desfășurase o prodigioasă activitate 

23științifică  dar și politică.

4
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NICOLAE IORGA  
150 DE ANI DE LA NAȘTERE

1 Pentru această problemă precum și altele, a se vedea 

Ș. Papacostea, Începuturile politicii comerciale a 

Țării Românești și Moldovei (secolele XIV –XVI). 

Drum și stat, în SMIM, X, 1983, 10-18, idem, Geneza 

statului în Evul Mediu românesc, București, 1999, 

295 p.; N. Iorga, Drumuri vechi, București, 1920, p. 

9-10, idem, Points de vue sur l'histoire du commerce 

de l'Orient au Moyen Age, Paris, 1924, p. 93-94, 

idem, Drumurile de comerț creatoare ale statelor 

românești, București, 1928, passim, idem, Istoria 

românilor, III, Ctitorii, ed. V. Spinei, București, 1993, 

p. 134-150.
2 La această dată N. Iorga era deja un nume, poate cel 

mai cunoscut dincolo de hotarele țării, legăturile sale 

cu numeroase celebrități ale domeniului alcătuind o 

listă impresionantă. Așa de pildă, la 1 ianuarie 1901 

primea urări de la G. Weigand, R. Röhrich, Al. 

Gavrilovic, Ch. Kohler, E. Leroux sau Ch. Bémont 

(Vezi B. Theodorescu,  Nicolae Iorga, 1871-1940, I, 

București, 1976, p.32).
3 În această vreme (1905) are loc călătoria sa 

incognito în Basarabia, pe care o face cunoscută în 

scrierea Neamul românesc în Basarabia, București, 

1905, și pe care o dedică atât de frumos „Celui dintâi 

român din Basarabia care va lua în mâini această 

carte”, precum și lucrarea Neamul românesc în 

Bucovina, București, 1905. Un an mai târziu va 

publica Neamul românesc în Ardeal și Țara 

Ungurească, 2 vol., București, 1906, întregind astfel 

tabloul vieții românești din teritoriile nelibere.
4 Vezi în privința presei editată de Partidul 

naționalist-democrat (N. Iorga-A. C. Cuza) S. Lascu, 

Partidele politice la Brăila în perioada modernă 

(1875-1914). Mărturii de epocă, Brăila, 1998, p. 15. 

Autorul citatei monografii a presei politice brăilene 

arată că acest partid „are o presă însă, ce-i 

popularizează programul: „Neamul nostru” (1908), 

„Din durerile neamului” (1908) și „Chemarea” 

(1914).”
5 Vezi S. Lascu, op. cit., p. 26-27.
6 Ibidem, p. 27-28.
7 Ibidem, p. 27.
8 Ibidem.
9 Ibidem.
10 Plecase de la Iași cu 38 de persoane pentru a vizita 

Suceava dar este oprit la 1 iunie 1909 „de a călca pe 

teritoriul austriac, din motive de ordine publică”. În 

contra acestei expulzări are loc o interpelare a 

deputaților români și italieni din Parlamentul de la 

Viena (vezi B. Theodorescu, op. cit, p. 51).
11 Ibidem.
12 Ibidem, p. 52.
13 Ibidem, p. 53.

14  Ibidem.
15 Vezi „Expresul”, Brăila, VI, 21 ianuarie 1911, p. 1.
16 Ibidem, 1 februarie 1911, p. 1. Notăm aici că 

întrunirea a avut loc ieri, adică luni 31 ianuarie și nu 

duminică 30 așa cum se anunțase inițial (vezi nota 

15).

17 Ibidem, 3 februarie 1911, p. 3
18 La aceste alegeri din 1911 Nicolae Iorga este înfrânt 

și nu poate intra în Parlament. Ulterior, sub 

guvernarea Titu Maiorescu – Take Ionescu el va 

ocupa fotoliul de deputat. Cf. B. Theodorescu, op. cit., 

p. 58.
19 Ibidem,  p. 56. Din păcate presa locală, deși destul 

de bogată în foi, gazete, reviste, nu reține la nivelul 

acestor ani prea multe ecouri cu privire la 

conferințele lui N. Iorga la Brăila. În 1912 Brăila se 

afla pe locul patru după București, Iași și Craiova în 

privința numărului de publicații. C.C. Giurescu, 

Istoricul orașului Brăila din cele mai vechi timpuri 

până astăzi, București, 1968, p. 248.
20 Pe de altă parte trebuie să constatăm că în 14 

martie 1912 „Expresul”, Brăila, VII, nr. 50, p. 3, la 

rubrica Informațiuni, arăta: „Conferința anunțată de 

domnul profesor universitar N. Iorga cu subiectul 

Presa română și menirea ei, s-a amânat pentru o 

(dată) ce se va fixa ulterior (după Paște), deoarece a 

survenit o invitație a Casei Școalelor, prin care 

conferențiarul era rugat să țină sâmbătă 10 martie 

a.c. o conferință la București”. Nu cunoaștem sursa 

care l-a determinat pe B. Theodorescu, op. cit., p. 56 

să așeze sub intervalul 1-15 februarie 1912 o 

conferință la Brăila. E drept sunt enumerate și alte 

orașe, cum ar fi Buzău, Ploiești, Craiova etc., unde 

savantul profesor a conferențiat. Dacă la Buzău, de 

pildă, conferința a avut loc la sfârșitul lui februarie 

(după 19) cu titlul Ce suntem datori a spune altora?, 

în schimb, tot după B. Theodorescu, în intervalul 9-13 

martie N. Iorga s-ar fi aflat la Pitești unde s-a adresat 

auditoriului pe tema Ce trebuie să credem? (Ibidem).
21 Cu privire la această tentativă a istoricului de a 

pătrunde în Parlament, la 16 noiembrie 1912 

„Expresul”, Brăila, VII, nr. 217, p. 3, la aceeași rubrică 

de Informațiuni, arăta: „La consfătuirea de la 14 

noiembrie a comitetului partidului naționalist-

democrat din localitate s-a votat următoarea 

Moțiune: Partidul naționalist-democrat din Brăila, 

conștient de succesul obținut la alegerea Colegiului II 

de Cameră față de alegerile trecute, mulțumește 

călduros alegătorilor, care au încredințat voturile lor 

domnului N. Iorga, profesor universitar și declară în 

același timp că în urma alegerii domnului N. Iorga la 

Ploiești, se dezinteresează complect de alegerile 

colegiului II de Cameră, balotaj”. Semnează „Partidul 

naționalist-democrat.”
22 Ibidem, p.60.
23 Între 16-28 martie 1913 s-a aflat la Londra unde a  

participat, împreună cu Karl Lamprecht la Congresul 

internațional de studii istorice. Este primit, după 

propriile mărturisiri „peste așteptările mele”. A 

prezentat în cadrul acestei reuniuni științifice a elitei 

istoricilor lumii două comunicări: Les bases 

nécessaires d'une nouvelle histoire du moyen-âge și 

La survivance byzantine dans les pays roumains.
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al Academiei Române, un alt moment de 
înălțare a muzeului brăilean, după cel semnat 
de „Carol I”.

 S-a întâmplat în prezența conducerii 
de atunci, a domnului prof. univ. dr. Ionel 
Cândea, membru corespondent al 
Academiei Române, un cărturar de excepție 
care a purtat acest muzeu spre împlinirile 
de azi, cu o editură, cu multe lucrări 
premiate de Academia Română, cu 
revistele muzeului : „Istros”, „Analele 
Brăilei”, „Brăila 653”,  „Journal of 
Wetlands Biodiversity”,  „Colocvii 
dunărene”, cu o impresionantă Bibliotecă, 
ce însumează și donațiile unor mari 
brăileni etc. Acum, sub conducerea 
managerului interimar, conf. univ. dr. 
Costin Emilian Croitoru, cu un colectiv de 
cărturari, printre care îi menționez pe cei 
mai apropiați sufletului meu, dr. Maria 
Stoica, cu o lucrare premiată de Academia 
Română, conf. univ. dr. Zamfir Bălan, 

Un muzeu este o capsulă a timpului

prozator, nominalizat la Premiul Uniunii 
Scriitorilor, prof. dr. Viorel Mortu-Coman, 
autor al mai multor volume de critică literară, 
premiat de Filiala Sud-Est a Uniunii 
Scriitorilor, lector univ. dr. Valentin Popa, 
autor al câtorva romane de excepție, Elena 
Ilie, Geta Șerbănescu, Emanuela Enache, alte 
personalități, Muzeul Brăilei „Carol I” țintește 
spre alte importante trepte. Am colaborat în 
mai multe rânduri cu acești cărturari și 
prieteni, universitari, membrii ai Uniunii 
Scriitorilor din România, specialiști cu 
experiență bogată în domeniile lor și am fost 
onorat.

La 140 de ani de existență ai Muzeului, le 
urez tuturor La mulți ani rodnici, sănătate și 
izbânzi în îndrăgita misiune – de cercetători ai 
timpurilor care au fost, sunt și, de ce nu, ai 
timpurilor viitoare.

La mulți ani, prețuiți colegi și prieteni!

Nicolae Grigore Mărășanu

MUZEUL BRĂILEI „CAROL I”
140 DE ANI DE LA ÎNFIINȚARE

6
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Obișnuiți cu modelul Eminescu ‒ adesea, mai 
ales în perioada comunistă, supradimensionat ‒ 
suntem cu greu dispuși să recunoaștem forța altor 
personalități modelatoare ‒ Heliade, Maiorescu, 
Hasdeu, Macedonski ‒ care au marcat prin opera 
lor veacul al XIX-lea românesc. Printre aceste 
personalități trebuie să-l includem neîndoielnic și 
pe Vasile Alecsandri.

La 200 de ani de la naștere, contemplându-i 
destinul literar, înțelegi că ai de-a face cu un 
creator exemplar cum puțini au fost în neamul 
românesc. În mod normal, într-o istorie literară, 
în cazul unui mare scriitor, ar trebui să vorbim de 
treapta pe care i se situează opera, în raport cu 
predecesorii, deschizându-se 
urmașilor. Numai că, în cazul 
nostru, nu putem vorbi de treapta 
cât mai ales de temelia Alecsandri.

Considerăm necesară această 
nuanțare deoarece, să nu ne 
amăgim, pentru mulți cititori 
români, mai ales din generațiile 
tinere, Vasile Alecsandri este azi ca 
și necunoscut.

Neîndoielnic, este cel mai 
important scriitor român de până 
la Eminescu și Caragiale. Cei doi 
mari clasici nu și-ar fi putut scrie 
opera fără jertfelnicia poetului și 
dramaturgului Vasile Alecsandri. 
Ca și Bacovia, și el ar fi putut 
spune, la final de carieră: „Mi-am realizat toate 
profețiile politice”. Jumătate de veac, între 1840 și 
1890, a fost în miezul tuturor evenimentelor care 
au schimbat paradigma literară românească, 
trecând de la barbaria orientală (T. Maiorescu) la 
Descoperirea Occidentului (G. Călinescu).

Spiritual, secolul al XIX-lea românesc începe 
cu revoluția lui Tudor Vladimirescu, deci după 
domniile fanariote, și se încheie cu miracolul Marii 
Uniri. Cu o ușoară defazare față de secolul istoric, 
putem spune că începe cu nașterea lui 
Vasile Alecsandri și se încheie cu moartea lui 
T. Maiorescu (1917) sau cu moartea lui 
Al. Macedonski (1920).

Dacă într-un secol, după principiile lui Albert 
Thibaudet, se exprima trei generații, Vasile 
Alecsandri a dominat prima generație, pe care o 
numim pașoptistă și a colaborat admirabil cu a 
doua generație, cu marii clasici de la Junimea.

Temelia Alecsandri

Viorel Coman

Se stinge în august, 1890, parcă tras la adânc 
de anaforul morții lui Eminescu, Veronica Micle și 
Ion Creangă, încheind cu an întunecat pentru 
literatura română.

Generația pașoptistă este o generație adamică. 
Nu a primit nimic și a avut puterea să imagineze 
totul. Suntem, cu această generație în fața unei 
geneze literare ample. Se întemeiază genurile 
literare, se întemeiază speciile fiecărui gen. Se 
tipăresc primele reviste literare, se formează ‒ fapt 
fundamental! ‒ publicul, cititorul român, iubitorul 
de literatură. Cu alte cuvinte, se formează acea 
structură rotundă, care asigură funcționalitatea 
mecanismelor literaturii.

Contrazicând orice logică a evoluției 
literaturii, câteva specii literare 
ating de pe acum stadiul de 
capodoperă ‒ o enigmă a culturii 
române! ‒ și de atunci, vreme de 
un veac și jumătate în domeniul 
speciei respective, apar doar 
nuanțări, variațiuni, niciodată 
opere mai valoroase: fabula, nuvela 
istorică, balada cultă, legenda 
istorică, oda, pastelul, imnul.

Generația pașoptistă a trăit din 
plin ruptura dintre vocație și 
aspirație. Mulți ar fi vrut să scrie 
altceva, dar spiritul vremii le cerea 
acest sacrificiu.

Modernitatea europeană a 
culturii române este o construcție 

istorică extrem de complicată și dificilă. În mod 
cert, înainte de Maiorescu și Eminescu, Alecsandri 
este unul din constructorii ei. Nimic nu le-a fost 
dat, nimic nu aveau de continuat. Ori începeau 
construcția literaturii române, ori piereau în 
neantul valah.

Există în compunerea destinelor corifeilor 
generației pașoptiste un destin eminescian 
fragmentat, risipit în ceilalți ca un avertisment: 
culegerea și inspirația din folclor a lui Alecsandri, 
cuprinderea enciclopedică a lui Heliade, alienarea 
lui Gr. Alexandrescu, moartea tânărului N. 
Bălcescu, la care se adaugă nefericirea în iubire, 
singurătatea.

Era parcă o repetiție pe roluri a ceea ce 
Eminescu, după un sfert de veac, va duce singur 
pe umeri.

Față de acești confrați, Alecsandri se impune 
prin longevitate și distribuire mereu egală și înaltă 

ISTORIE LITERARĂ
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a forței creatoare. El rămâne „veșnic tânăr și 
ferice”, cum spunea Eminescu.

Este omul-orchestră al epocii sale, cu o mare 
disponibilitate pentru toate formele de exprimare 
literară a omenescului.

Într-o generație cu mari personalități fulgerate 
de destin, el e un senin, egal cu sine, de la tinerețe 
pân' la bătrânețe, un izvor nesecat de talent, 
întemeietor  în poezie, proză și teatru. Destinul 
eminescian nu ar fi fost posibil fără acest 
predecesor care a întemeiat specii lirice și 
dramatice, a întemeiat structuri prozodice, a 
publicat poezii populare în care sunt cuprinse 
miturile fundamentale ale literaturii române.

Nici Caragiale nu ar fi existat fără temelia 
Alecsandri. Când Caragiale scria prima comedie, 
în 1878, Vasile Alecsandri contribuise 
fundamental la formarea publicului, la cultivarea 
tuturor tipurilor de comic, la impunerea în 
mentalitatea publică a formelor fără fond prin 
jocul între aparență și esență.

Alecsandri deschide în cultura română o 
direcție a poetului implicat. Va fi continuat de 
G. Coșbuc, O. Goga, A. Cotruș. În miezul tuturor 
evenimentelor ‒ de la 1840 până în 1890 ‒ dai de 
el, implicat, putând cu puterea versului său să 
influențeze istoria.

Unde simțea că e nevoie, „însuși se vâra” ‒ 
vorba cronicarului ‒ și de aceea marile evenimente 
din veacul al XIX-lea românesc îi datorează imens.

Revoluția de la 1848, Unirea Principatelor, 
Războiul de Independență, Regalitatea, Răscoala 
țărănească din 1888 l-au făcut  să pună poezia în 
slujba evenimentului cu o forță rară de convingere. 
Nu ne putem imagina aceste evenimente istorice 
fără versurile lui Alecsandri.

Mai întâi, scrie poezia revoluției pașoptiste: 
Deșteptarea României, în primăvara anului 1848. 
Noi citim poezia aceasta după ce gustul nostru 
poetic a trecut prin opera marilor noștri poeți: M. 
Eminescu, T. Arghezi, l. Blaga, I. Barbu, N. 
Stănescu, M. Sorescu etc.

Verbul românesc a trecut, în ultimul secol și 
jumătate prin mari experiențe poetice, peste 
sensul cuvintelor s-a depus polen liric, și el a ieșit 
întărit. Citită cu ureche virginală, poezia aceasta 
este de o forță extraordinară. La vremea aceea, 
erau publicate doar câteva fabule de 
Gr. Alexandrescu, doar balada Zburătorul de 
I. Rădulescu și alte câteva texte.

Alecsandri a imaginat limbajul poeziei 
dinamitarde, a imaginat ritmuri, cadențe, rime, 
interogații și exclamații retorice cu efecte 
uimitoare.

Peste doar câteva zile îi răspunde Andrei 
Mureșan de la Brașov cu poezia Un răsunet. 
Evident, este răsunetul, ecoul poeziei lui 
Alecsandri. Poezia e azi cunoscută cu titlul 
Deșteaptă-te, române!. A fost pusă pe muzică de 
Anton Pann, cântată apoi de Eminescu și Ciprian 
Porumbescu, de soldați și preoți în tranșeele 
Primului Război Mondial, interzisă în deceniile 

comuniste, cântată răscolitor la revoluție, în 1989 
și, din 1990, Imn național.

După aproape un deceniu, când problema 
unirii Moldovei cu Țara Românească se punea din 
ce în ce mai mult, tot Vasile Alecsandri scrie Hora 
Unirii, poezie de o limpezime a versurilor  care o 
apropie de folclor, o tipărește pe foi volante și o 
distribuie prin orașe, târguri, sate.

Pusă pe muzică, în ritm de horă românească, 
pulsând ca o inimă, a ajuns să scoată lumea din 
„nemișcare”, a topit zidul de gheață dintre oamenii 
despărțiți de Milcov.

În perioada Războiului de Independență a 
publicat Ostașii noștri. În toată perioada 
pașoptistă poezia inspirată din istoria națională 
este temă dominantă, identitară. Se conturase deja 
o mitologie românească, formată din eroi 
legendari, din perioada de aur a domnitorilor 
Mircea, Ștefan și Mihai. Alecsandri evocă ostașii 
noștri de la Grivița, Plevna și Smârdan sub haloul 
mitului, basmului, legendei. Acest efect de 
mitologizare a dat câtorva poezii un destin didactic 
notabil.

În 1881, se punea problema scrierii textului 
imnului național, pe o linie melodică acceptată și 
cunoscută încă din vremea lui Cuza. Tot 
Alecsandri scrie versurile Imnului regal român, 
cunoscut și cu titlul Trăiască regele, cântat până 
în decembrie, 1947.

Răscoala țărănească din 1888 îi dă prilejul să 
arate că a rămas, în ciuda tuturor onorurilor 
oficiale, un poet legat de destinul țăranului român. 
Publică Plugul blestemat.

Dacă printr-un act de magie cineva ar putea 
să-l extragă pe V. Alecsandri din epoca sa, în mod 
sigur epoca s-ar destrăma, s-ar desface și s-ar 
risipi ca un șirag de mărgele căruia îi scoți firul. 
Alecsandri este prezent în toate evenimentele, ca 
sarea în bucate. Firea sa este înscrisă deplin în 
chimia epocii. E prezent mereu, peste tot, cu o 
generozitate a implicării derivată din principiul ‒ 
cunoscut în epocă ‒ talentul obligă.

La 20 de ani, doar ieșit din adolescență, era 
unul din directorii Teatrului din Iași. A colaborat 
la toate revistele literare din epocă: Dacia literară, 
Propășirea, România literară, Familia, 
Convorbiri literare.

Este redactor al documentului programatic al 
Revoluției. Primește și îndeplinește misiuni 
politice în Franța, Anglia, Italia pentru a susține 
dubla alegere a lui Al. I. Cuza. Este deputat, 
ministru. Se retrage, după detronare, la Mircești, 
un fel de Mărțișor arghezian, unde își dezvoltă o 
gospodărie de poet. Are revelația purității poeziei 
populare, culege, îndreaptă și publică cea mai 
importantă colecție de balade și doine românești, 
de pretutindeni unde trăise români, cu urmări 
formidabile asupra evoluției literaturii noastre.

Cu entuziasm și credință, împletind 
homeopatic creația literară cu politica, generația 
pașoptistă a izbutit întemeierea literaturii române.

Dar după generația pașoptistă, domeniile se 
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despart, poezia și politica mai mult se înfruntă 
decât de împletesc, dar de cele mai multe ori se 
resping. Cu timpul intră în scenă barbarii de pe 
verticală, cum îi numea, prin 1938, 
N. Steinhardt, pe cei care nu mai vin din nisipurile 
Asiei, să prăduiască, ei se ridică prin votul popular 
și când acced la putere, de regulă fac rău.

Pașoptiștii rămân primii și ultimii artiști 
chemați la lucrarea națională, care au mișcat 
lumea cu verbul. Nu a fost contestat decât târziu, 
în ultimii ani, de Al. Macedonski. Paradoxal, 
întocmai ca și în cazul Eminescu.

I-a răspuns delicat acestui Zoil, scriind 
Fântâna Blanduziei și Ovidiu, două piese de 
teatru, autoportrete de scriitor clasic, intrat în 
legendă.

Prin 1880 publicase Despot Vodă, o dramă 
istorică în care punea o altă lumină pe chipul 
cumplit al lui Alexandru Lăpușneanul, personajul 
principal din nuvela istorică a lui C. Negruzzi.

Lumea se schimbase fundamental. Nuvela lui 
Negruzzi fusese un avertisment al unui mare spirit 
care spunea românilor ce se întâmplă cu puterea 
politică totalitară ‒ delir, crimă ‒ într-o vreme 
când lumea descoperise gustul libertății. La fel 
făcuseră și alți pașoptiști. Despre nevoia unirii 
românilor scria N. Bălcescu în romanul istoric 
neterminat Românii supt Mihai-voievod Viteazul. 
Grigore Alexandrescu scrisese fabule a căror 
problematică poate fi rezumată la caricarea 
principiilor Revoluției Franceze, Libertate, 
Egalitate, Fraternitate într-o țară cu năravuri 
orientale.

Într-o cheie modernă de lectură, fabulele 
acestea sunt prima noastră comedie alegorică. Prin 
Chirițe, Alecsandri urcă tocmai în lumea 
obsedantelor comedii ale lui Caragiale. 

Vasile Alecsandri este primul  căruia i s-a 
recunoscut încă din timpul vieții, ca o încoronare, 
calitatea de poet național. În condițiile epocii, 
poate că nu era întrutotul excesiv, vizând 
totalitatea cuprinderii activității poetului, 
dramaturgului, prozatorului, epistolierului, 
folcloristului. Mai târziu această sintagmă a glisat 

către opera lui M. Eminescu și așa a rămas până 
azi. Văzând forța cu care se afirmase tânărul 
Eminescu la Junimea. Alecsandri însuși spusese 
memorabil: La răsăritu-i falnic se-nchină al meu 
apus.

Nu orgoliu, nu pamflet, nu polemici, ci 
înțelegerea lucidă a forței poeziei într-o altă epocă. 
Viața lui Vasile Alecsandri este plină de 
evenimente spectaculoase, cu mari înălțări și mari 
căderi, cum rareori a avut un scriitor român. De la 
ministru de externe, cu misiuni diplomatice 
istorice pentru destinul modern al României, la 
exil sau de la retrageri la gura sobei, în 
singurătatea aspră a Mirceștilor, apoi la supeuri la 
Peleș, cu Regele. 

A călătorit enorm, o parte importantă din 
viața sa petrecând-o în caleașcă, în tren, pe vapor, 
în hoteluri.

Și totuși Viața lui nu a devenit proiect de 
biografie literară, ca a lui Eminescu și Creangă în 
viziunea lui G. Călinescu, sau ca a lui Caragiale în 
viziunea lui Șerban Cioculescu.

O antologie de tipul Ei l-au cunoscut nu s-a 
învrednicit niciun istoric literar să facă, deși 
firidele presei, jurnalele, epistolarele din epocă 
depun mărturie.

A fost în centrul atenției aproape o jumătate 
de veac, de trei ori mai mult decât Eminescu, de 
cinci ori mai mult decât Creangă. Și totuși... O 
Viață a lui Vasile Alecsandri există dar e scrisă 
prăfos, plictisitor. Spectacolul interior care o 
animă lipsește. 

Să nu uităm: când s-a născut, nu exista în 
principate nicio școală publică românească. 
Într-un desen de epocă, la umbra unui pom, un 
domn scrie cu un băț litere sau cifre pe nisipul 
unei lădițe. Câțiva copii, așezați turcește, privesc.

În final, după șapte decenii, România avea 
școli primare, licee, universități, academie, 
filarmonici, teatre, reviste, ziare, edituri... Adică 
avea toate instituțiile unui stat modern european.

La temelia acestui edificiu în construcție prin 
veac, printre mulți alții, se cuvine să-l situăm și pe 
Vasile Alecsandri.
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„Vasile Alecsandri”, de la Mircești.



În 1930, marea prietenie a lui Panait Istrati 
cu mentorul său de la Villeneuve primise o 
lovitură de grație. În urma unui schimb de 
scrisori pe marginea unei pagini din Spovedanie 
pentru învinși – unde Panait Istrati vorbea 
despre „o oarecare prințesă rusă, destul de bine 
instalată, alături de un «savant» comunist «în 
linie», care scrisese „unei conștiințe prietene” cu 
intenția de a-l turna autorităților sovietice – și în 
fața refuzului categoric al lui Panait Istrati de a se 
scuza pentru „dubla greșeală” („ai nesocotit 
respectul sacru al prietenei și ai calomniat josnic 
o femeie”), Romain Rolland a pus capăt 
prieteniei. „Prințesa rusă” era Maria Kudașeva, 
viitoarea doamnă Rolland.

Ruptura venea la scurt timp după eșecul 
turneului de conferințe, care ar fi trebuit să aibă 
loc în februarie, când, deși avea viza consulatului 
egiptean din Viena, lui Panait Istrati i s-a refuzat 
debarcarea în Alexandria („Nu mi s-a dat nici o 
explicație.”). Respins de autoritățile egiptene 
(„Sunt informat că în Egipt, niște scandalagii 
plătiți de Moscova se pregătesc să saboteze 
turneul artistic.”), s-a întors, împreună cu Bilili, 
la Trieste, unde a fost ținut o noapte în arest și 
obligat să se întoarcă la Paris. Despre ce s-a 
întâmplat la Trieste, i-a scris pe larg lui A. M. de 
Jong, prietenul olandez, care îl însoțise și mai 
apoi se văzuse nevoit să călătorească de unul 
singur în Egipt: „Am petrecut o noapte bătând în 
lung și în lat celula, ca să scap de ploșnițe, în 
timp ce se aduceau neîncetat nenorociți, din 
cauza atentatului din ajun la ziarul «Il Popolo 
d'Italia». Și nu mă vedeam ieșind, nici a doua zi, 
nici în zilele următoare, dar Bilili s-a dus să-i 
alerteze pe consulii român și francez care, 
într-adevăr, au fost foarte cumsecade, francezul 
dându-mi o viză diplomatică (fără plată) și 
românul ducându-se, chiar în noaptea aceea, să 
ia la rost chestura pentru bădărănia ei. În sfârșit, 
a doua zi, când totul era gata, iată un nou 
incident: declarând că aveam locuri plătite în 
vagonul cu paturi al Simplonului, mi s-a spus că 
trebuie să călătoresc în clasa a III-a și cu un tren 
personal, pentru că… (țin-te bine!) agenții care 
mă vor însoți nu vor putea călători decât cu a 
treia!?! Trebuia, deci, să mă aranjez după 
posibilitățile paznicilor mei, în timp ce eu eram la 
pământ după unsprezece zile de ședere pe vapor, 
mare agitată, oboseli morale și fizice! Ai fi crezut 
tu că lumea poate fi atât de stupidă?”.

Afectat în cel mai înalt grad de refuzul 
debarcării în Egipt, Panait Istrati avea să scrie 
una dintre cel mai impresionante confesiuni: 
Pentru a fi iubit pământul, subintitulată Reflecții 

Zamfir Bălan

Pagini regăsite: Panait Istrati în dialog 
cu redacția gazetei „Jutro”

pe marginea refulării mele din Egipt. Datat „16 
februarie 1930”, textul a fost publicat în „Les 
Nouvelles Littéraires” (22 februarie 1930).

Un incident similar s-a petrecut peste un an și 
câteva luni, la granița Regatului Iugoslaviei cu 
Italia: aflat în drum spre Franța, Panait Istrati a 
fost oprit atunci de autoritățile italiene, pe motiv 
că se afla pe lista persoanelor cărora nu le era 
permisă călătoria în Italia.

De data aceasta, Panait Istrati nu mai 
călătorea împreună cu Bilili, care, între timp, îl 
anunțase că trăia cu un medic vienez: „Sunt ca și 
mort. Cred că totul s-a sfârșit pentru mine. Răul 
îmi vine de la Bilili, care trăiește, de doi ani, cu un 
medic de la Viena și, în septembrie trecut, s-a 
căsătorit cu el. Deci, tot ce-mi arăta și-mi spunea 
ea era fals. Acum nu mai știu nimic despre ea.” 
(scrisoare către A. M. de Jong, 9 aprilie 1931).

La data călătoriei în Franța (iunie 1931), era 
însoțit de Margareta Izescu, „o prietenoasă și 
frumoasă româncă, studentă la fizică și chimie, 
care face bucuria tristelor mele zile de acum”.

Despre voiajul la Paris îi scrisese aceluiași A. 
M. de Jong, pe 15 iunie 1931: Voi fi la Paris, luni 22 
curent, pentru despotmolirea afacerilor mele, care 
sunt în fundul oceanului. Nu mai primesc nimic de 
două luni de la Rieder și n-am nici un ban venit. 
Așa că m-am împrumutat ca să trăiesc și ca să pot 
veni la Paris.

Dar, în ciuda asprimii sorții mele, vin totuși 
întovărășit de frumoasa mea studentă, care m-a 
scos din prăpastie și mi-a dat pofta de-a trăi și 
lucra.”.

Așadar, pe 21 iunie 1931, oprit la granița 
italiană, deși avea viză regulamentară, Panait 
Istrati s-a întors de la Postojna, la Ljubljana, unde 
a sunat la redacția ziarului „Jutro” („Dimineața”). 
Între timp, îi telegrafiase lui Mihail Sadoveanu, 
„un bun amic al meu”, la vremea aceea președinte 
al Senatului României. Intervenția lui Mihail 
Sadoveanu s-a lăsat așteptată, după cum îi scria 
Panait Istrati, în ianuarie 1933, lui I. I. Mironescu: 
„… am fost dat jos din tren, de lângă nevastă, în 
vara lui 1931, la Postumia și refulat la Ljubljana, 
când am rămas fără bilet și am telegrafiat fratelui 
proaspăt președinte (…). Nimeni n-a ridicat glasul 
în favoarea mea. Fasciști și bolșevici s-au 
complăcut în aceeași tăcere. Iar Mihai nici n-a 
răspuns la telegrama mea.” 

Redactorii de serviciu ai gazetei „Jutro” n-au 
scăpat ocazia de sta de vorbă cu „scriitorul de 
renume european” și de a transcrie convorbirea în 
numărul din 22 iunie. Dialogul din redacția 
gazetei slovene a rămas necunoscut până acum. Îl 
publicăm aici, în traducerea semnată de Cedomir 
Voinov.
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PANAIT ISTRATI, OPRIT LA POSTOJNA, 
STĂ LA LJUBLJANA

O întâmplare neplăcută a celebrului 
scriitor, la punctul de trecere a 

frontierei

Ljubljana, 21 iunie
Redacția publicației „Jutro” a avut azi 

după-amiază un oaspete extraordinar și aceasta 
printr-o ciudată coincidență. Pe la trei și 
jumătate, de la hotelul „Union”, a telefonat la 
redacție, mai întâi într-o germană proastă, iar 
apoi într-o franceză foarte bună un domn, care 
a explicat scurt că ar dori să ia legătura cu 
publicația „Jutro”, deoarece pe drumul de la 
București, de unde intenționa să ajungă la Paris, 
la punctul italian de control al frontierei, de la 
Postojna, a avut o surpriză neplăcută: l-au 
întors înapoi în Iugoslavia, deoarece, din motive 
necunoscute lui, nu-i permit să călătorească 
prin Italia.

După un sfert de oră, a sosit la redacție un 
oaspete interesant, de vârstă mijlocie, cu statură 
zveltă, cu ochelari mari, negri, cu o față foarte 
ridată, cu păr negru, des și strălucitor. Stăpân 
pe sine, de parcă era la el acasă, s-a prezentat 
direct ca:

– Scriitorul Panait Istrati. Poate mă
cunoașteți după nume?, a spus el, modest.

– O, este o onoare deosebită, domnule
Istrati. Poftiți! Și l-am așezat la masă în 
încăperea cu arhiva, unde se efectuează 
duminica tura de serviciu la telefon.

Și, ca și cum am fi fost deja cunoștințe vechi, 
bazându-ne cu iscusință pe franceză, dar și pe 
alte limbi cunoscute, am stat de vorbă nu numai 
ca între redactori, ci și ca între literați, cu atât 
mai mult cu cât oaspetele a găsit interlocutori 
care știau să asculte.

De la Postojna – retur
Panait Istrati este scriitor cu renume 

european, autor al mai multor cărți, traduse în 
diverse limbi. Este cunoscut și slovenilor, prin 
intermediul excelentelor traduceri ale dr. Anton 
Debeljak, care a publicat câteva fragmente, ce 
zugrăvesc remarcabil viața românească, în 
revista „Življenje in svet” („Viața și lumea”), 
unde, în două rânduri, i-a fost publicată și 
fotografia, alături de amănunte din viața lui 
plină de aventuri.

Celebrul scriitor trăiește în parte la Paris, în 
parte în țara sa, România. Să-i dăm cuvântul:

– În ultimele șapte luni, ca în fiecare an, am
fost la ferma mea, în apropiere de orașul natal, 
Brăila, unde am muncit de zor; pe lângă scrisul 
neobosit, m-am ocupat și de agricultură. Cu 
câteva zile în urmă, am plecat cu logodnica mea 
la București, unde am vizitat numeroși cunoscuți, 
iar acum trei zile am pornit-o spre Paris. Până la 
granița de vest iugoslavă, totul a mers foarte 
bine. Când trenul nostru s-a oprit azi-dimineață 
la ora șase la Postojna și a început controlul 
bagajelor și al pașapoartelor, totul părea că va fi 

bine. Până când... a urcat în vagon comisarul 
italian de frontieră, care, spre surprinderea mea, 
mi-a spus:

– Domnule Istrati, m-am uitat pe lista de
persoane cărora nu le este permisă călătoria prin 
Italia. Dumneavoastră sunteți printre acestea...

– Prin urmare?
– Prin urmare, domnule Istrati, trebuie să vă

întoarceți la Ljubljana, dar logodnica 
dumneavoastră poate continua drumul 
nestingherită prin Italia.

– Très bien...
– Pe de-o parte am fost teribil de jignit, dar,

cinstit vorbind, am fost totodată mândru!
Mi-am luat rămas bun de la logodnica mea, 

am luat bagajul și cu primul tren m-am întors la 
Ljubljana... 

La Ljubljana
– Și acum, ce să fac? M-am cazat la hotelul

„Union” și, după micul dejun, am trimis o 
telegramă dlui Mihail Sadoveanu, președintele 
Senatului de la București, care este un bun amic al 
meu. I-am comunicat exact ce mi s-a întâmplat la 
granița italiană și l-am rugat să intervină. Aceasta 
și pentru că obținusem de la Consulatul italian de 
la București viză pentru Italia, regulamentară și 
fără nici o problemă. N-am nici o îndoială că 
dl. Sadoveanu va face ceea ce trebuie...

Gândindu-mă ce aș putea face la Ljubljana, 
duminică fiind și, ca atare, nepotrivit să deranjezi 
pe cineva cu vreo vizită, mi-am adus aminte de 
dumneavoastră, domnii de la „Jutro”... Da, da, nu 
vă flatez deloc, adevărul e că la București, la 
Clubul ziariștilor, membri ai căruia sunt și prim-
ministrul Iorga și prințul Cantacuzino, am auzit că 
„Jutro” este unul dintre principalele cotidiane din 
Iugoslavia, lider în Slovenia! Ei, și acum să stăm 
de vorbă!

Scriitorul despre opera sa
Domnul Istrati ne-a tratat cu țigări fine, 

românești, iar noi i-am oferit, la rândul nostru, 
țigările mult mai modeste „Zeta” și „Morava”, pe 
care dumnealui, ca un bărbat experimentat, le-a 
lăudat foarte tare. Și apoi au început să curgă 
întrebările și răspunsurile.

– Spuneți-ne, domnule Istrati, părerea
dumneavoastră despre ultimele creații. Care din 
ultimele cărți vă sunt cele mai dragi?

Scriitorul s-a gândit mult și și-a aranjat de 
câteva ori, cu mâna delicată, frizura, apoi 
jumătate zâmbind, jumătate vorbind serios, a 
răspuns:

– Am foarte multe cărți dragi, dar aprecierea
lor am lăsat-o mereu numai cititorilor. Oricum, 
mi-e foarte aproape de inimă Chira Chiralina. A 
fost publicată în 27 de limbi și se spune că le place 
doamnelor foarte mult. În ea mi-am pus întreaga 
tinerețe furtunoasă. Apreciez la fel de mult Moș 
Anghel, Haiducii, Neranțula, Plecările mele, 
Familia Perlmutter.

– Ce scrieți acum?
– În două săptămâni, va ieși la București cea

mai nouă scriere a mea, Țața Minca, roman 
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despre viața satului românesc. În franceză, cartea 
doar ce a ieșit într-o ediție de lux, editată de casa 
de editură „Europe”.

– Cum scrieți?
– Necontenit, dar încet. Scriu zilnic câte 

patru pagini, însă nu modific nimic, deoarece 
toate frazele și formele le stilizez în minte. 
Tehnic: scriu cu stiloul, niciodată cu mașina de 
scris.

– Dar colaborați cu ziarele?
– Nu, domnilor, cu niciunul, și aceasta 

pentru că sunt un pic ciudat. Vorbele mele grele 
le pun doar în carte, la ziar mi s-ar putea 
întâmpla să-mi atac propria redacție. Așa sunt! 
Tăieturi și scurtări nu doresc, omul are uneori 
adversari, nici nu știe unde. Și de multe ori nu-ți 
dai seama pe cine superi!

– Cartea Dumneavoastră Vers l`autre 
flamme (Spre altă flacără), care a ieșit anul trecut 
la Paris, la revenirea Dumneavoastră din Rusia 
sovietică, a atras atenția. Cartea a fost publicată 
în trei volume. Care ar fi azi părerea 
Dumneavoastră, pe scurt, despre Rusia?

– Terrible (groaznică), a răspuns prompt dl. 
Istrati.

Acum veți înțelege!...
În continuarea discuției ne-am înțeles să 

rămână oaspete până mâine seară la Ljubljana, 
care, și după prima lui impresie, merită văzută. 

S-a dovedit că dl. Istrati cunoaște temeinic, 
direct, elemente ale culturii noastre, mai ales pe 
cea populară și știe exact câți conaționali ai 
noștri se află în străinătate și ce se întâmplă cu ei. 
În legătură cu aceasta, a remarcat:

– Vedeți, eu vorbesc și în public, și m-am 
pronunțat dur împotriva fascismului, la câteva 
mitinguri. Acum înțelegem, și voi și eu, de ce a 
trebuit să mă întorc azi-dimineață de la Postojna 
la Ljubljana...

Pentru că, în după-amiaza de duminică, 
înăbușitoare și încețoșată a ploaie, într-adevăr, 
nu erau la dispoziție alte atracții, care să-l 
intereseze pe scriitorul Istrati, l-am luat, pe la 
cinci și jumătate, să vizităm ștrandul Ilirija și 
apoi la meciul de fotbal Ilirija-Concordia. A fost 
foarte impresionat. Seara am petrecut-o în 
grădina răcoroasă a restaurantului „Zvezda” 
(„Steaua”).

I-am arătat înaltului oaspete și revista „Viața 
și lumea” cu fragmente din operele lui. A lăudat-o 
și cu vădit entuziasm a primit o copie frumos 
legată a exemplarelor de anul trecut ale 
popularei noastre reviste. Apoi a găsit cel mai 
frumos mod de a ne mulțumi: ne-a dăruit cea mai 
recentă fotografie a lui, cu dedicație:

„Au jurnal Jutro de Ljubljana, qui mʹa sauvé! 
21.VI.31. Panait Istrati” (Cotidianului „Jutro”, care 
m-a salvat).

(Traducere de Cedomir Voinov)

Ion Radu, „Decembrie”, 2015, ulei pe pânză
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Trecerea de la realitatea extralingvistică la 
cea a operei literare este mijlocită, în cazul prozei 
narative,  de cuvânt/limbă, în timp ce realitatea 
cinematografică se construiește din imagine, mai 
precis din îmbinarea imaginilor prin tehnica 
montajului. Vorbim astfel de o diferențiere clară 
între realitatea referențială și cea a celor două 
arte. Pentru evidențierea acestei diferențieri, vom 
încerca să răspundem întrebărilor: ce se 
comunică?, cine comunică?, pentru cine și cum 
se realizează comunicarea de tip artistic?, având 
ca referent Codin, textul lui Panait Istrati¹, și 
ecranizarea acestuia, realizată în anul 1963, în 
regia lui Henri Colpi, premiată în același an la 
Festivalul de Film de la Cannes pentru cel mai 
bun scenariu.

În ceea ce privește proza narativă, pentru a 
răspunde la aceste întrebări, avem în vedere 
faptul că mesajul textului literar redă lumea de 
sensuri a operei, alta decât referentul real din 
care se inspiră, cuvântul, în textul literar, făcând 
trimitere la un referent interior, o lume pe care o 
creează și care capătă sens. Analizând relația 
dintre comunicarea lingvistică și cea artistică în 
interpretarea textelor lui Panait Istrati, Zamfir 
Bălan² este de părere că în ambele cazuri limba 
se actualizează în vorbire prin actul enunțării, 
numai că în cazul comunicării artistice, trecerea 
sistemului limbii în practica verbală implică 
modificări la nivelul instanțelor de comunicare și 
în relația dintre acestea. Astfel, în trecerea de la 
comunicarea obișnuită la cea estetică, textul 
lingvsitic devine text literar, ceea ce înseamnă, 
potrivit autorului, „convertirea categoriilor 
gramaticale în categorii artistice: persoana 
gramaticală devine persoană narativă, timpul 
gramatical, timp narativ etc. Mai mult, 
emițătorul - scriitor devine narator, iar lumea 
reală (referentul) devine lume de sensuri a 
operei, un referent interior și simultan cu 
generarea / lectura acestuia”. În plus, verbul „a 
comunica” devine „a nara”, în planul operei, în 
interiorul raportului narator – naratar, naratorul 
fiind un purtător de cuvânt al scriitorului. 
Autorul adaugă aici faptul că verbul „a nara”, cu 
variantele sale semantice „ a povesti”, „a istorisi” 
separă lumea reală de cea a operei.

Iată-ne, așadar, în fața unui limbaj specific 
prozei narative, unde emițătorul mesajului 
artistic este eul-narant (naratorul) care, în cazul 
povestirii Codin, are inițial funcția de 
reprezentare (G. Genette), organizând discursul 
din punct de vedere temporal, pentru ca apoi să 
devină un eu-narat (personaj), având funcția de 
acțiune (J. Lintvelt). Persoana I gramaticală, 

Limbaj literar – limbaj cinematografic. 
Codin de Panait Istrati – 

adaptare cinematografică, Henri Colpi 

Georgiana Troia

devenită persoană narativă este văzută ca o , 
deficționalizare a textului, care capătă impresia de 
real, întâmplările stând sub semnul verosimilului. 

În ceea ce privește arta cinematografică, chiar 
dacă nu se renunță la cuvânt, importanța lui în 
textul literar o capătă, în film, imaginea, aceasta 
fiind elementul de bază al cinematografiei. 

Paradoxal, chiar dacă este recunoscut faptul 
că imaginea filmică restituie exact ceea ce i se 
oferă camerei de luat vederi, deci presupune o 
percepție obiectivă a realității, doar rareori ea 
îndeplinește această funcție figurativă [...], în 
documentarele cele mai impersonale³.

Prin urmare, la întrebarea ce se comunică în 
arta cinematografică?, vom exclude ca răspuns 
posibil „realitatea obiectivă”, deoarece a rămâne 
doar la sentimentul realității pe care spectatorul îl 
încearcă atunci când privește filmul înseamnă a nu 
înțelege în totalitate limbajul cinematografic. 

Imaginea oferită spectatorului este, de fapt, un 
decupaj din realitate, iar alegerea acestei „felii de 
realitate” este făcută în funcție de intenția 
realizatorului de film. Este o realitate reconstruită, 
astfel încât ea să transmită o intenție, dar și o 
emoție, sensul imaginii depinzând de contextul 
filmic creat de montaj și de asemenea, de 
contextul mental al spectatorului⁴.

Așadar, ca și în cazul limbajului literar, care 
presupune o inițiere a naratarului în vederea 
decodificării mesajului profund al textului, și în 
cazul limbajului cinematografic este nevoie de o 
anumită ucenicie a spectatorului în învățarea 
tainelor lui, pentru a-i putea înțelege subtilitățile. 
Interesantă în acest sens este afirmația lui Andre 
Bazin: cinematograful pare să fie un limbaj ce 
poate fi înțeles de oricine. Cauza ar putea fi 
atribuită caracterului concret al imaginii sale, 
universalității sale apriorice, care este cea a lumii 
exterioare. Însă, adaugă autorul, ca orice limbaj, 
cinematograful trebuie învățat [...], chiar dacă 
pare mult mai ușor să privești un film decât să 
înveți să citești⁵.

Pentru a răspunde întrebării cum se 
comunică?, ne vom apropia de ceea ce anunțam a 
fi obiectul analizei noastre, textul lui Istrati, Codin, 
și ecranizarea acestuia, încercând să surprindem, 
în paralel, modul în care referentul real se 
transformă în referent al lumii artistice (literare și 
cinematografice).

Aducem în discuție faptul că  în textul literar, ,
eul-narant organizează, așa cum aminteam 
anterior, discursul narativ din perspectiva 
temporalității, plasând evenimentele ce urmează a 
fi evocate anterior momentului povestirii. Un rol 
esențial în acest sens îl au elementele deixisului 
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temporal și spațial, care permit distincția între 
un eu-narant adult și un eu-narant copil, primul 
cedând funcția de reprezentare copilului, din a 
cărui perspectivă se va construi lumea de sensuri 
a textului: Înainte de a ne muta în curtea 
aceasta, locuisem mulți ani de-a rândul în 
Comorofca, la două sute de pași de aci. [...] 
Înfățișarea mahalalei s-a schimbat în ultimii 
zece ani. Pe atunci, era un fel de maidan 
țigănesc în care poliția nu îndrăznea niciodată 
să intre noaptea⁶. Același efect îl au și detaliile 
oferite despre cârciuma văduvei Anghelina, pe 
care teribilul Codin o făcuse renumită și care a 
fost închisă de poliție după a doua și ultima sa 
crimă⁷. Cel care știe că a existat o a doua crimă a 
lui Codin este naratorul adult, momentul 
înlocuirii sale cu naratorul Adrian Zografi - copil 
făcându-se prin trecerea de la mai-mult-ca-
perfectul indicativului (locuisem) la imperfectul 
cu valoare evocativă (Aveam doisprezece ani. 
[...]Era într-o după-amiază.), dublat de perfectul 
simplu asociat funcției de acțiune a eului-narat 
(Abia părăsii ultimele case din mahala[...]. Într-o 
clipă uitai tot 
dezgustul de 
maidanul 
Comorofcii.). 
Există însă și un 
prezent al narării, 
marcat prin 
indici care 
validează atât 
prezența 
naratorului, cât și 
pe cea a 
naratarului, 
cititorul abstract 
căruia i se 
adresează: 
Trebuie oare să 
vă mai spun ce 
prilej de 
înfrigurate 
bucurii erau 
pentru mine 
aceste schimbări de cartier?

În lumea filmului lui Henri Colpi, trecerea de 
la un plan temporal la altul, de la un acum 
(momentul evocării) la un atunci (momentul 
întâmplărilor) se realizează cu ajutorul 
racordurilor psihologice, tranziții vizuale și 
sonore, menite să constituie articulațiile 
povestirii⁸.

Pelicula se deschide cu gros-planul lui 
Adrian Zografi – matur (în interpretarea 
actorului Voicu Sabău), cunoscut fiind faptul că 
în gros-planul chipului omenesc se manifestă cel 
mai bine puterea semnificației psihologice și 
dramatice a filmului⁹. Ca urmare, în centrul gros 
– planului apar inițial ochii actorului, pentru ca 
apoi cadrul să se lărgească și să redea imaginea 
acestuia întins pe pat, cu mâinile sub cap, detalii 
care corespund poziției meditative, reveriei, cu 
atât mai mult cu cât, în plan sonor, acestei 
imagini îi corespunde gândul verbalizat al 
personajului: Mi-amintesc totul. Poate pentru că 

acum, în această cameră de hotel, știu că am 
ajuns la jumătatea drumului [...], o jumătate de 
viață plină de prăbușiri și de speranțe¹⁰.

Regizorul alege fondu-ul înlănțuit, înlocuind 
planul maturului cu cel al copilului Adrian Zografi, 
aflat în aceeași poziție, dar nu într-o cameră de 
hotel, ci în camera sărăcăcioasă din mahalaua 
Comorofcei. Mișcarea camerei de luat vederi este 
însă inversă față de momentul deschiderii, de la 
cadrul larg, având în centru copilul pe pat, cu 
mâinile sub cap, la gros – planul care rămâne fixat 
pe ochi, sugerând începerea, pentru copil, a 
procesului de cunoaștere a lumii, odată cu 
începerea acțiunii.

Ca și în text, unde vocea naratorului adult 
revine înaintea întoarcerii lui Codin din bălți, 
pentru a construi o atmosferă necesară 
momentului dramatic al morții acestuia, și în film, 
după uciderea lui Alexe, pentru a spori suspansul 
(și nu numai), regizorul reintroduce imaginea lui 
Adrian Zografi adult. De data aceasta însă, planul 
este unul general, cu elemente de decor simbolice. 
Cadrul se deschide cu un gros – plan al unei 

scrumiere pline 
cu mucuri de 
țigară și mâna 
adultului care 
stinge o alta, 
aparatul de 
filmat alunecând 
apoi peste cărțile 
de pe noptieră, 
biblioteca mică, 
plină de alte cărți 
și revenind la 
gros – planul 
adultului care 
privește fix, 
sprijinindu-și 
ochelarii rotunzi 
de buze, semn al 
întoarcerii în 
timp, al 
rememorării 
maturului 

devenit scriitor. Nu întâmplător, una dintre cărțile 
de pe noptieră are titlu francez, cealaltă este scrisă 
în limba română, ochelarii sunt asemănători 
acelora purtați de Istrati însuși. Ținând cont de 
faptul că sursa de inspirație a textului literar a fost 
una reală, cunoscută nemijlocit de autor, Codin 
având un corespondent în realitatea Brăilei 
(Călin), regizorul urmărește aici o posibilă 
trimitere la cele trei tipuri de realitate: cea 
extralingvistică, cea a operei literare și cea 
cinematografică. În plus, abia acum se explică 
faptul că cel cu a cărui imagine începe filmul este 
scriitor, sugerându-se astfel acea suprapunere a 
instanțelor narative specifică textului literar care, 
nu de puține ori, a dus la a pune (în mod eronat!) 
semnul egalității între referentul real și universul 
artistic.

Intrarea propriu-zisă în atmosfera lumii 
copilăriei lui Adrian Zografi se face prin tehnica 
plonjeului (filmarea de sus în jos), sugerând, încă 
de la început, nimicnicia individului care, adus, 
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Dennis Teodorescu, „Stavropoleos”, 2019, ulei pe pânză
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prin acest procedeu, la nivelul solului, devine o 
jucărie a fatalității¹¹. Este redată astfel imaginea 
unei curți interioare din Brăila începutului de 
secol al XX-lea, unde este surprins momentul 
plecării celor doi, mamă și fiu, pentru a se muta 
în Comorofca, coborând încă o treaptă către 
mizerie. Coborârea este justificată economic de 
cuvintele mamei, redate de vocea adultului 
Adrian Zografi: doi lei din chirie înseamnă 
douăzeci și patru de lei pe an, un rând de haine 
pentru tine, iar la nivelul imaginii filmice, este 
sugerată de filmarea drumului spre Comorofca 
printr-un contra-plonjeu (de jos în sus), 
obiectivul fiind sub nivelul normal al privirii, 
pentru a lăsa impresia superiorității morale a 
celor doi, nevoiți să locuiască, pentru o vreme, în 
cel mai rău famat cartier al Brăilei”.

În textul narativ, secvența descriptivă (piața 
Comorofcei) capătă funcție simbolică (G. 
Genette), justificând psihologia locuitorilor 
mahalalei. În acest sens, folosind tehnica 
balzaciană a detaliului semnificativ, vocea 
naratorială împrumută persoana a treia 
gramaticală și astfel se distanțează, prin 
focalizare zero, față de realitatea pe care o 
zugrăvește, o imagine a mizeriei și a degradării 
morale: Piața avea o întindere de cel puțin două 
hectare și, de jur – împrejur se înșirau în 
neregulă casele mici, cu fațadele văruite în 
galben, împroșcate cu noroi. [...]Curți 
desfundate, porți și garduri aplecate. În mijloc 
era maidanul de gunoaie, movile de murdării, 
gropi și băltoace cu apă verde, în care zăceau 
stârvuri de pisici, de câini, de găini și de porci, 
pe care le sfâșiau porcii mari, flămânzi, ce se 
bălăceau în mocirlă și scormoneau cu râtul.¹²”

Alături de cele două limite între care se 
întinde piața Comorofcei, abatorul și cazarma de 
cavalerie, un alt reper spațial care vine să dea 
impresia realului este cârciuma Anghelinei, loc al 
iluziei victoriei individului în fața luptei cu viața, 
de fapt, loc al cultivării viciului, al violențelor și 
chiar al crimelor: Acolo beau și jucau tineri, în 
ritmul unei caterince care urla jalnic un cântec 
nou, iar în fața cârciumii stăteau băieți de toate 
vârstele [...], fumau și mâncau semințe de 
floarea – soarelui, pizmuind pe cei dinăuntru, 
cărora le dădea mâna să joace și să se îmbete¹³.

Nu atât de detaliată, dar extrem de sugestiv 
este redată imaginea mahalalei și în film, la 
aceasta contribuind atât montajul imaginilor, cât 
și fundalul sonor care reconstituie „culoarea 
epocii”.

Descrierea este realizată prin vocea adultului 
Adrian Zografi, care însoțește imaginea, inițial 
realizată printr-un lung traveling înainte, care 
pornește de la un plan general, restrângând 
treptat cadrul la curtea, casa și apoi camera unde 
mama Joița stă de vorbă cu proprietăreasa, iar 
Adrian, în odaia de culcare, trage cu urechea la 
discuțiile celor două. Interesant este că imaginea 
panoramică de la care pornește travelingul, fiind 
filmată de sus, are în prim – plan un porc gras, 
care doarme pe un morman de paie și crengi, 
imagine situată în apropierea obiectivului de 
filmat, în plan secund fiind casele înșirate ale 

cartierului. Am putea identifica aici analogia de 
conținut nominal, potrivit căreia imaginea 
anticipează ceea ce urmează a fi spus în cuvinte, 
dacă avem în vedere faptul că imaginea amintită 
se continuă cu spusele lui Adrian despre 
Comorofca, unul dintre cele mai cumplite depozite 
de sărăcie și sufeință din România anilor 1900”. 

Dincolo de vocea adultului Adrian Zografi, 
muzica din fundal (sau lipsa ei) completează 
simbolic imaginile. Astfel, dacă la plecarea din 
vechiul cartier, muzica era antrenantă, redând 
bucuria copilului în fața unei noi experiențe, în 
momentul descrierii cartierului, doar vocea 
actorului însoțește imaginile, lipsa muzicii sporind 
dramatismul acestei lumi aflate în mizerie. Muzica 
va fi reluată în momentul deschiderii portiței de 
lemn a curții celei noi, însă, prin sonoritatea ei, 
reflectă neliniștea dublată de curiozitatea 
copilului.

Discuția dintre mamă și proprietăreasă este 
redată doar prin imagine, elipsa cuvintelor celor 
două sugerând faptul că perspectiva asupra noii 
lumi este cea a copilului, dezinteresat de schimbul 
de replici al celor două până în momentul în care 
subiectul pălăvrăgelii lor va fi Codin, moment în 
care se renunța la elipsa sonoră.

Procesul de cunoaștere va începe însă, pentru 
copilul Adrian Zografi, abia duminica următoare, 
potrivit textului, aspect pe care filmul îl surprinde 
într-un detaliu vestimentar, hainele de sărbătoare.

Ieșirea din spațiul familial, sugerată în lumea 
filmului de trântirea cu zgomot a portiței de lemn 
la părăsirea curții, permite regizorului să 
completeze imaginea mahalalei căreia acum, 
copilul (și spectatorul) pare să-i simtă pulsul. 
Zgomot de căruțe trecând grăbite pe drumurile 
prăfuite, nechezat de cai, cârduri de gâște la 
marginea drumului, femei făcând troc, schimbând 
în mijlocul străzii, produse dintr-o coșniță în alta, 
sunet de clopote, iar în centrul acestei agitații, 
cârciuma Anghelinei. În apropiere, se aude vocea 
unui comerciant care își face cunoscută marfa, 
îmbiind posibilii cumpărători: Rahat cu apă 
rece... Trece răcoreala...Cine mai dorește?

Așadar, mai mult decât impresia de real pe 
care o dau aceste efecte sonore, există anumite 
simboluri și metafore ideologice specifice filmului, 
menite să amplifice semnificația scenei, aceea a 
unei lumi paupere, care se complace în mizera 
materială și morală. Astfel, inscripția de pe 
pancarta publicitară a cârciumii, La Anghelina. 
Beuturi spirtoase, contribuie, prin forma veche a 
substantivului, la refacerea culorii locale, însă 
adjectivul ar putea face trimitere atât la conținutul 
de alool tare, dar și la spirt, la necesitatea 
„dezinfectării” acestei lumi. La acestea se adaugă 
sunetul clopotelor, abia perceptibil în zgomotul 
mahalalei, semn al sărbătorii duminicale, dar și al 
distanțării celor de aici de lumea sacrului.

În același spirit pot fi interpretate și alte 
simboluri prezente în universul cinematografic al 
lui Henri Colpi. Trenul pe care copilul, ieșit din 
spațiul limitativ al mahalalei, îl admiră 
simbolizează libertatea către care individul aspiră, 
sunetul lui fiind urmat de chemarea lui Codin, 
ambele personaje fiind simboluri ale spiritului 
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liber, aspect redat prin tehnica fondu – ului 
sonor înlănțuit. Sugestia este completată de 
puntea, ca simbol al trecerii atât a copilului către 
o nouă experiență inițiatică, dar și, generalizând, 
a individului al cărui rost este să se elibereze de o 
lume infernală, pentru a tinde către 
transcendență. Așa se poate explica faptul că 
întâlnirea lui Adrian cu Codin are loc dincolo de 
pod, într-o lume (a copilăriei sau poate una ce se 
dovedește utopică) în care nu banul guvernează 
relațiile dintre indivizi, ca în mahala, ci alte valori 
precum prietenia, încrederea, „frăția de cruce”, 
valori care vor sta la baza viitoarei relații dintre 
cei doi. Gestul lui Adrian de a nu primi banul lui 
Codin pentru serviciul făcut vine să întărească 
ceea ce sugerau imaginile – simbol. 

La fel de sugestive sunt și gratiile de la 
fereastra camerei lui Adrian, care delimitează 
universul protector dar limitativ al casei de 
curtea lui Codin, ocnașul, un spațiu care îi 
mutilează acestuia aspirațiile (locuiește cu o 
mamă care nu se îndură să îi dea banii câștigați 
din vinderea acestuia la stăpân, pentru mai 
mulți ani, în perioada copilăriei). Îi vedem pe cei 
doi vorbind adesea printre gratii, inițial, copilul 
percepându-l pe Codin prin prisma zvonurilor 
din mahala, ca pe un ocnaș, un criminal, pentru 
ca mai târziu, când îl va cunoaște, dialogul dintre 
ei să aibă loc în spații deschise (în port, in baltă, 
unde devin frați de cruce). Colivia în care Adrian 
ține o pasăre, pe care o va elibera atunci când, 
împinși de holeră, părăsesc mahalaua pentru a se 
ascunde în hățișurile bălților, subliniază ideea 
existenței unei lumi – Procust, cu atât mai mult 
cu cât una dintre replicile care se repetă în film 
este cea a lui Codin: Să ții o pasăre într-o colivie 
este o nedreptate. 

De fapt, textul după care este realizată 
adaptarea cinematografică oferă regizorului 
personaje bine conturate și o intrigă puternică, 
cea de a șaptea artă completând, prin limbajul 
său specific, imaginea unei lumi care împinge 
individul ce crede în valori autentice la gesturi 
necugetate (crimă), perfect justificate, în viziunea 
sa, prin încălcarea codului moral. 

Reprezentativă pentru acest univers este 
mama lui Codin, Anastasia, cea care, în timp, 
ajunge să își justifice avariția prin dorința de a 
dona banii și pământurile pe care le deține 
bisericii, după ce în tinerețe și-a vândut copilul 
la stăpân, iar la bătrânețe, suportă să fie bătută, 
dată afară din casă, dar să nu renunțe la averea 
tezaurizată. Credința însăși își pierde esența într-
o astfel de lume, femeia ajungând în final să își 
ucidă fiul, turnându-i, în somn, ulei încins pe 
gura deschisă, din teama de a nu i se lua din avut 
pentru a plăti judecătorii și avocații, făcuți ca să 
scoată basma curată pe ăi de plătesc.

Intervenția lui Adrian Zografi, din finalul  
peliculei, sintetizează tema textului și a filmului 
deopotrivă: Codin murise. Viața și lumea de 
atunci, care l-au silit să fie altfel decât a dorit, să 
trăiască altfel decât ar fi vrut nu l-au iertat. În 
limbaj cinematografic, moartea lui Codin este 
redată printr-o elipsă de conținut, fiind sugerată 
de lumina unei lumânări, dar semnificația 

acesteia este sugerată de un detaliu păstrat din 
text de regizor: mama Anastasia se ghemuise 
lângă cadavrul fiului ei, cu o lumânare de cinci 
parale în mână. Deci, pentru mama Anastasia, 
viața fiului atât prețuiește, cinci parale. Metafora 
ideologică din final, imaginea lumânării pâlpâind, 
dublată de cuvintele lui Adrian, amplifică, prin 
sugestie, dramatismul unui univers care și-a 
pierdut umanitatea. Regizorul schimbă verbul 
folosit de autor în final, pâlpâia, preferând 
tremura (Flacăra lumânării tremura în adierea 
vântului rece.), transmițând astfel, dincolo de 
cadrul acțiunii filmului, fiorul care străpunge 
sufletul spectatorului capabil să decodifice 
mesajul, participând afectiv și intelectual la 
spectacolul cinematografic.

După o grabnică privire a problematicii aduse 
în atenție, se impune revenirea  la întrebările 
inițiale, cine, ce, pentru cine și cum se comunică 
în planul celor două arte?, pentru a sublinia faptul 
că atât literatura, cât și cinematografia, chiar dacă 
pornesc de la un referent real, aduc în fața 
cititorului / spectatorului o realitate de gradul 
doi, estetică și semnificantă, solicitând din partea 
receptorului o anumită sensibilitate, dublată de 
cunoștințe necesare decodificării mesajului 
artistic. În proza narativă se produc modificări la 
nivelul instanțelor de comunicare, a relațiilor și 
funcțiilor acestora, în timp ce, în lumea 
cinematografului, bazat pe imaginea filmică, 
mesajul este transmis printr-o complexitate de 
mijloace implicând montajul ideatic, simbolurile, 
metafora, elipsa, cadrajele, fondu - ul etc. 
Adaptarea cinematografică a textului lui Panait 
Istrati, Codin, este o dovadă în acest sens. 
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Mihai Zamfir îi aplică lui Sebastian sigiliul 
de „scriitor fără noroc” (Zamfir, 2012, 343), în 
contextul încadrării sale într-o „generație 
pierdută” (Ibid.). Sfârșitul tragic al scriitorului 
într-un accident de circulație, survenit mult prea 
devreme precum și istoria nefastă care i-a 
marcat firul existenței sunt pecețile acestei 
neșanse ontologice. Autorul romanului De două 
mii de ani denunță chiar el teama clamării 
condiției de evreu și dezvoltă ceea ce am putea 
numi „complexul melcului”. În cartea sa există 
un pasaj sugestiv pentru acest complex 
psihologic: „Simțeam nevoia stupidă, comică, 
urgentă de a mă denunța: sunt evreu (s.n.). 
Altfel, știam că mă voi înăbuși în compromis, că 
voi cădea din minciună în minciună, că voi 
mutila tot ce este în mine dor de adevăr. Nu o 
dată am invidiat viața simplă a evreilor din 
ghetouri, care purtau o pată galbenă, umilitoare 
poate ca idee, dar comodă și tranșantă. Căci ei 
terminau o dată pentru totdeauna cu oribila 
comedie de a-și rosti numele ca pe un denunț.” 
(Sebastian, 2006, 148). Protagonistul a obosit să 
se tot ascundă în sine ca în cochilia unui melc. 
De aceea îi invidiază pe evreii din ghetouri, 
sinceri cu stigmatul rasei lor, steaua lui David, 
pe care o poartă mereu la piept.

Pentru Mihail Sebastian, condiția de a fi a 
evreului nu este nicidecum una tranșantă, ci, 
mai curând, una umilitor de trunchiată moral 
prin disimulare: „N-am stat niciodată de vorbă 
cu cineva fără să mă întreb cu teamă dacă știe 
sau nu știe că sunt evreu și dacă, știind acest 
lucru, mi-l iartă sau nu mi-l iartă Faptul mi se 
părea o adevărată problemă, de care sufeream și 
care mă încurca până la absurd.” (Ibid.) 

Evreul Iosef Hechter se simte umilit simțind 
povara iertării pentru simplul fapt că face parte 
din rasa celor aleși. Evreul din el se simte ulcerat 
de percepția celorlalți care-l închide într-o 
veritabilă capcană de aer și de carne, o 
„închisoare fără ziduri”, metaforă definitorie 
pentru acest roman și pentru complexul 
psihologic al evreului, cel al „cochiliei de melc”, 
loc al refugiului și-al angoasei complicității cu 
propria falsificare a condiției umane. 

În plan strict creator, Mihail Sebastian a fost 
plasat de critica literară la nivelul prozei 
autenticității, alături de scriitori precum Camil 
Petrescu și Anton Holban. Scrierile sale reflectă 
trăsături ale acestei mișcări literare interbelice, 
de tip modern. Proza autenticității valorizează 
„jurnalul”, ca tehnică privilegiată a scriiturii și 
plasează eul narativ în centrul creației. 

Romanul lui Mihail Sebastian, De două mii 
de ani... este conceput în acest spirit, ca un 
amplu jurnal, structurat într-un discurs „asumat 
autobiografic”, „o rememorare și o confesiune 

De două mii de ani de Mihail Sebastian – 
ontologia „închisorii fără ziduri” 
sau complexul melcului

Daniel Kițu

dramatică”, „un roman ideologic tipic” (DGLR, 
2007, 153).

Prima parte a romanului, considerată mai 
reușită de către Mihai Zamfir, se raportează la 
evenimentele din preajma lui 10 decembrie 1922, 
dată ce marchează începutul mișcărilor 
studențești împotriva elementului iudaic. 
Pretextul declanșării acestor evenimente era 
„numerus clausus”, cu alte cuvinte, limitarea 
numărului de studenți evrei în universități în 
funcție de procentul populației. Sub lozinca „Jos 
jidanii!” tinerii evrei suferă în urma excluderii de 
la cursuri sau ca urmare a bătăilor sistematice. Din 
această cauză, Sebastian/ Hechter poartă o dublă 
povară, marcată de expresia „dezomenirii” și de 
inerenta „de-socializare”: „Poate că mistica 
noastră, asceza noastră, sfințenia noastră este asta 
– murdăria.” (Sebastian, 2006, 48).

În același context, Mihail Sebastian 
pomenește de un personaj aparent insignifiant, 
Abraham Sulitzer, negustor de cărți, aflat într-o 
continuă peregrinare („Abraham Sulitzer umblă: 
asta îi e meseria.”). Sulitzer este „în slujba 
eternității” slovei scrise. Personajul și povestea sa 
evidențiază două simboluri importante: în primul 
rând, simbolismul livresc și, apoi, metafora 
evreului rătăcitor. Ambele definesc sugestiv 
destinul autorului cărții, scriitorul Mihail 
Sebastian, dar și pe cel al evreului Josef Hechter. 
Îndeletnicirea lui Sulitzer face trimitere directă la 
menirea creatoare a lui Sebastian, la tentația 
evaziunii în imaginar, în lumea culturii. Aceasta ar 
fi latura ficțională a ontologiei protagonistului 
acestui roman. Cealaltă latură definește, precis, 
drama omului, a evreului Hechter, la care 
scriitorul Sebastian se raportează în permanență. 
Filonul principal în acest roman pendulează între 
cele două, pe care le-am numi Utopia și Realia, 
prin raportare la maniheismul existențial din 
romanul lui Camil Petrescu, Ultima noapte de 
dragoste, întâia noapte de război. Această 
distincție metaforică pe care o aplicăm  romanului 
De două mii de ani... configurează drama 
intelectualului solitar într-o epocă plină de 
profunde tulburări sociale și politice: „M-am 
simțit singur, dezarmat, inutil, într-un val de viață 
care trecea pe lângă mine.” (Sebastian, 2006, 90). 
Mărturisirea protagonistului dezvăluie drama de a 
fi exclus din Realia, în vreme ce Utopia i se pare 
gregară și factice. Modelul declarat al naratorului-
personaj este un profesor de economie politică la 
Drept, Ghiță Blidaru, corespondent ficțional 
transparent al autorului Prefeței romanului, Nae 
Ionescu, alături de care Sebastian a lucrat la ziarul 
„Cuvântul”. Ghiță Blidaru este liantul eroului cu 
Realia. El este cel care va media trecerea 
protagonistului de la Drept la studiile de 
Arhitectură. Urmare a acestei schimbări 
proaspătul absolvent va participa la construcția 
rafinăriei de la Ulioara, o investiție pe lângă 
Ploiești a americanului Ralph T. Rice.
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Problema antisemitismului este nervura 
centrală a scriiturii în De două mii de ani.... În 
Prefața sa la creația ucenicului, maestrul Nae 
Ionescu îi reproșează acestuia, adeseori violent, 
asumarea condiției de victimă a urii anti-
evreiești: „Iosef Hechter, tu ești bolnav. Tu ești 
substanțialmente bolnav, pentru că nu poți decât 
să suferi; și pentru că suferința ta e înfundată. 
Toată lumea suferă, Iosef Hechter. Suferim și 
noi, creștinii. Dar pentru noi e o ieșire, pentru că 
noi ne putem mântui. Știu, tu nădăjduiești; 
nădăjduiești că va veni odată cel așteptat, Mesia, 
pe calul alb, și atunci vei stăpâni pământul. 
Nădăjduiești, Iosef 
Hechter. E singurul lucru 
ce-ți mai rămâne.” 
(Sebastian, 2006, 25). 
Protagonistul acestui 
jurnal mascat trăiește 
sub povara obsesiei lui a 
fi. Spre exemplu, 
autorul-protagonist 
asistă la urmările 
reprimării violente a 
unei manifestații 
revoluționare în 
București, care îi 
stârnește trăiri 
contradictorii: pe de-o 
parte simte nevoia de-a fi 
solidar cu suferința, cu 
durerea, pe de altă parte, 
resimte ridicolul unei 
crize de conștiință 
provocate de imperioasa 
dorință de a fi cu, nu de 
a fi dincolo de.

Efectul important al acestei stări de fapt este 
infirmitatea raportării permanente la un ego 
ulcerat de neputința implicării în viața unei cetăți 
agonice: „... curajul de-a crede în singurătatea 
mea ca într-o valoare, când nu e decât o 
inaptitudine” (Sebastian, 2006, 91). 

Mihail Sebastian identifică trei fețe ale 
antisemitismului, care au marcat cei două mii de 
ani ai diasporei evreiești: la 1300, distinge un 
antisemitism religios, la 1930, vede 
antisemitismul politic, iar peste 300 de ani 
autorul își imaginează antisemitismul ca fiind 
social sau economic. 

Autoanaliza lucidă relevă tocmai neputința 
încadrării în social („N-am să fiu niciodată un 
revoltat social.” [Sebastian, 2006, 36]) care se 
îmbină cu aspirația solitudinii („Voluptatea de a 
fi singur” [Sebastian, 2006, 39]). Eroul pare a se 
ghida în viață după triada „decență, discreție, 
singurătate” (Sebastian, 2006, 40). Acest fapt 
demonstrează tentația închiderii în propria 
cochilie, fatalismul, pasivitatea. Sebastian 
identifică, în această realitate esența evreului 
tipic: lunatic, metafizician, bântuit de îndoieli, de 
criză de conștiință complicate”, adică tocmai ceea 
ce se află într-o totală opoziție cu prietenul său 
evreu, Winkler. Activismul lui Winlker este la 
antipodul pasivității lui Hechter. Poate acesta 
este lucrul pe care i-l reproșează, în principal, 
mentorul său, Nae Ionescu. Sebastian se 
consideră mai curând un om al ideilor decât un 
activist social, un om al Cetății: „Ciudată 
perversiune: să stai alături de drum, să te uiți la 
cine trece și la ce se întâmplă și să scoți din 
drama asta, care te elimină, fiindcă ea n-are ce 
face cu spectatorii, să scoți idei, trecute pe curat, 
la catastif.” (Sebastian, 2006, 91). Drama celui 

care tot rătăcește prin sine, ca printr-un labirint al 
durerii și cea a celui condamnat să stea alături de 
drum în permanență, sunt realitățile frustrante ale 
lui Iosef Hechter, alias Mihail Sebastian. 
Protagonistul din De două mii de ani... folosește 
justificarea realității antisemitismului pentru a-și 
construi „închisoarea fără ziduri”. 

Prin urmare, Sebastian se simte chinuit de 
două realități contrastante care-l macină 
deopotrivă. De aici, conflictul dintre acțiune și 
gândire. Autorul se simte mai degrabă un 
exponent al reflecției, al autoanalizei lucide, în 
spiritul literaturii autenticității și mai puțin un om 

al acțiunii, ca S.T. Haim, 
celălalt prieten evreu, 
acuzator al pasivității 
acestuia și un adept al 
neliniștii existențiale: „Aș 
vrea să te neliniștesc. 
Împăcarea dumitale mă 
înspăimântă. Montaigne, 
de care vorbeai astă-
noapte, e o erezie, 
Stendhal o frivolitate. 
Dacă atâta îți ajunge ca să 
dormi liniștit, cu atât mai 
rău pentru dumneata.” 
(Sebastian, 2006, 62). 
Practic, metafora 
imposibilității adecvării 
protagonistului la Realia 
interbelică marcată de 
violențele 
antisemitismului este 
definită de fuga de sine. 

Realitatea lui afară se izbește permanent, la 
Sebastian, de un înăuntru labirintic într-o viață pe 
care Iosef Hechter o vede ca pe o „închisoare fără 
ziduri”: „Dai ochii cu tine și atunci înțelegi cât de 
inutile sunt toate evadările din această închisoare 
fără ziduri, fără porți și fără gratii, din această 
închisoare care este însăși viața ta.” (Sebastian, 
2006, 63). Efectul imediat al acestei realități, 
conștientizarea unei condiții agravante pentru 
intelectualul evreu: „... de două ori scos din jocul 
activ al existenței, o dată ca intelectual și a doua 
oară ca evreu” (Sebastian, 2006, 91). Solitudinea 
este deseori resimțită dureros ca excludere, nu 
asumată, ca în cazul geniului eminescian. 
Reprimat de istorie, evreul simte anxietatea 
excluderii din rândul umanității la care tânjește. 
Cotidianul devine, pentru Sebastian, o 
permanentă revelație a imposibilității includerii 
comunitare. Josef Hechter se simte un proscris, 
alienat social: „... neputința asta de a reintra în 
mulțime – în oricare mulțime –, de a mă rostogoli 
în jungla ei, de a mă uita și de a mă pierde, este o 
tristă abdicare, o tristă înfrângere.” (Sebastian, 
2006, 103).
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Moto: 
„După (aproape) o viață de om ar trebui să fiu 

convins până în măduva oaselor că nimicul din nimic 
se trage și în nimic se întoarce. Totuși, pe drumurile lui 
oarbe, Nimicul, dacă se încolonează în litere de tipar, 
poate strâmba destine.”

Fănuș Neagu

După lecturarea celor mai recente cărți 
publicate de Fănuș Neagu (Asfințit de Europă, 
răsărit de Asie, Ed. SemnE, 2004 și Jurnal cu 
fața ascunsă, Ed. SemnE, 2004), dincolo de 
seducătorul farmec al povestitorului, rămâne 
deschisă problema raportului dintre literatură și 
Adevăr... Mai ales după ce termini „Jurnalul...” 
care nu este altceva decât jurnalul scris în timpul 
redactării romanului propriu-zis, fiind așadar, ca 
să spunem așa, o carte complementară 
„Asfințitului...”. Și nu poți să nu te gândești la 
generațiile marilor scriitori „născuți”, formați, 
consacrați ș.a.m.d. înaintea „Revoluției” din 
1989, din rândul cărora face parte indiscutabil și 
Fănuș Neagu, la crimele lor de gândire 
(crimăgânditul în limbajul orwellian), la 
compromisurile inevitabile pe care trebuiau 
mulți dintre ei să le facă pentru o...altfel de viață . 
Și după ce ai citit aceste două cărți înțelegi și mai 
bine de ce este necesar procesul comunismului 
deoarece ceea ce suntem noi acum nu este decât 
urmarea (ne)firească a acelor ani care au mutilat 
acele generații și care, iată, prin clasa politică 
(oficială sau interlopă sau interlopă care devine 
oficială) de astăzi, nu face decât să continue o 
stare în care moralitatea este o chestiune bună de 
spus copiilor pentru a-i adormi la școală...

Spune un personaj (p. 232): „Nu adevărul e 
important, băiete, ci sosul în care plutește”... Iar 
scriitorul, în jurnal, răbufnește revoltat, (totuși 
cu smerenie): „Îmi trebuie curajul marilor artiști, 
altfel totul e degeaba. Să spun lucrurilor pe 
numele lor turbat. Să nu mă mai feresc. E 
groaznic de greu. Cinic și pudibond, stranie 
compoziție. Vin dintr-o cultură ipocrită? Sunt 
robul unei educații panicate?”(p. 77); „Încerc să 
fiu sincer, încerc să mă destăinui și să-mi ascund 
ființa, mi-e teamă, sunt bântuit de sincerități 
amputate, vreau să fiu eu, mă retrag, ies în față, 
fug, caut un refugiu, încerc împotriviri, mă 
conving că am dreptate, îmi retrag cuvântul... La 
naiba! De ce nu spun ce gândesc?! Oamenii urăsc 
adevărul (inclusiv adevărul altora). Și apoi mă 
gândesc că, într-un jurnal de felul acestuia nu 
poți spune nici jumătate din ceea ce simți. 
Adevărul întreg rămâne totdeauna o taină. 
Suntem prea puțin curajoși sau niciodată 
îndeajuns de nebuni ca să ne mărturisim total. 
De aceea voi intitula însemnările de față Omul cu 

Dintr-un jurnal de lector/ 2004, Fănuș Neagu:

„Adevărul întreg rămâne totdeauna o taină.”

Adi George Secară

fața ascunsă. Sau și mai bine Jurnalul cu fața 
ascunsă.”(p. 81-82). Sau, la pagina 89: „Pe cele 
(N.N. întâmplările) aparent romantice le pot scrie 
(evident, cu mici eludări) dar pe cele cumplit de 
adevărate?! Știu multe lucruri dure. Mă voi gândi. 
Și jur pe tot ce am mai sfânt că acordându-mi timp 
de decizie, nu sunt ipocrit, ci numai clătinat de 
neizbăviri. Merită să știe lumea nedezlegările 
eșecurilor noastre? Și ce ne-a dăruit nouă, 
generației mele, lumea ca să-i spunem adevăruri 
nedisimulate?! Oricum eu iubesc prea puțin lumea 
de astăzi.” Astfel, uneori oscilând între o mască și 
alta, scriitorul își schițează portretul la vârsta... 
îndelungatei maturități...

Pe ultima pagină a jurnalului se declară 
definitiv învins: „nu suntem – stranie poveste!- 
capabili să spunem întreg adevărul despre noi. Eu, 
cel puțin, n-am lăsat să treacă-n pagini decât 
adevărurile cele mai ușor de spus. Cred că un om 
poate fi sincer doar în pragul sinuciderii – și nici 
acolo definitiv. Păstrez în mine, și toți facem la fel, 
taine ce cu greu se pot mărturisi doar în gând și 
doar îngenunchiat sub icoane. Nu ascund crime, 
tâlhării, păcate inimaginabile, nu! Las în umbră 
taine ale ființei, ale singurătății, ale nebuniei și 
răzvrătirii. Civilizația ne lustruiește și ne usucă. 
Cine citește și rămâne pe gânduri mă va înțelege.”

Ce rezultă din această tensiune interioară? Nu 
o iluzie (decât în măsura în care literatura este
iluzie), după cum declară plin de sine un personaj, 
Cosma Rucăreanu (p. 254: „Nimic nu poate fi mai 
adevărat decât Iluzia. Ceea ce nu este în lege este 
mai viu și mai puternic pe deasupra tuturor 
legilor.”). Ci o carte (romanul!) dostoievskiană în 
care se visează la paradisuri orientale cu elemente 
de design occidental... O carte scrisă și pentru unii 
dintre cei tineri, cei cărora le plac, să spunem, 
filme precum „Furia” sau nou-anunțatul serial 
„Băieți buni”, tineri atrași de lumea interlopă (mai 
mult sau mai puțin „încuscrită, încumetrită” cu cei 
care au misiunea de păstra și apăra legea), lume 
care, trecând peste ipocrizia politicienilor, prin 
corupția generalizată, pare să conducă România 
spre o Uniune Europeană care, dintr-o perspectivă 
extrem pesimistă seamănă cu o altă Uniune, de 
tristă amintire... Desigur, este o distanță uriașă 
dar, se știe, extremele se mai și ating... 
Întorcându-ne la romanul lui Fănuș Neagu (l-am 
putea considera cel mai sud-american scriitor 
român în viață), acesta ne conduce către o lume 
după chipul și asemănarea lui Fănuș. Pătimașă 
care-va-să zică... Uneori crudă și nemiloasă: 
„Încerc să fiu bun. E o viclenie. Pentru că de fapt 
suntem oameni. Puternici, miloși, cruzi, interesați, 
bezmetici, minunați, deplorabili.”

Netrădându-și vechi prietenii sau preferințe, 
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având cuvinte de laudă la adresa lui Marin Preda, 
Petru Dumitriu, Eugen Barbu ori Adrian 
Păunescu... O lume frumoasă precum pădurile 
din Lunca Dunării brăileano-gălățene („Acolo la 
Cumpătul, mă simt îndreptățit să mă numesc 
scriitor român. Acolo, ca la Brăila, Galați și 
Câmpia Bărăganului. Ce halou de taine!” – în 
Jurnal, p. 147) dar gata să te prindă în capcanele 
mlaștinilor ascunse ori să te arunce în roiurile de 
țânțari înnebunite de lăcomia de viață:” Sunt un 
spic de grâu din Câmpia Brăilei, o umbră de 
râuri, o așteptare spre munții Carpați”. Și spre 
Micul Paris și Marea Neagră, Balcania, dacă ne 
gândim la celelalte coordonate geografice ale 
romanului și, de ce nu? ale întregii opere-vieți a 
scriitorului)... În jurnal se deconspiră și alte 
„complexe” (nu neapărat ) literare (p. 194, 153), 
cele literare fiind clare când spune că „Sunt un 
altoi din arborele Panait 
Istrati, Voiculescu, 
Sadoveanu.” Sau: 
„iubesc povestitorii 
orientali, sublima lor 
simplitate.”

Ghicind mici 
puseuri de intoleranță la 
adresa viitorului (p. 194: 
„cartea pe Internet, 
telefonul celular – luna 
și doi bani jumate”, p. 
153: „Sunt –prin 
naștere, vocație și 
credință – scriitor de 
stânga. În nici un caz 
comunist. Și-i iubesc pe 
toți scriitorii de dreapta 
când mă doboară cu 
talentul sau geniul lor. 
Nu-i iubesc ca entități 
ideologice niciodată.”), 
generațiile tinere pot înțelege mai bine și 
mentalități specifice generației lui Ion Iliescu 
(deși este o apropiere oarecum deplasată, mai 
mult aproximativă și datorată unei „slăbiciuni” 
de-a mele, cauzată și de recentele alegeri din 
cadrul unui anumit partid, slăbiciune care nu ar 
avea nimic de-a face cu o inocentă cronică de 
carte sau cărți, mai ales că I.Iliescu mai crede – 
oare?- și acum în valorile comunismului?), o 
generație care, în ciuda unora, a făcut o (anumită 
și întotdeauna lăsând de dorit) istorie: „14 iulie. 
Cel mai frumos dar pe care Dumnezeu l-a făcut 
Pământului e femeia. Pe locul doi se situează 
revoluția franceză de la 1789.” Deși, cine citește 
romanul, va vedea că există acolo niște concepții 
ale personajelor care dau dreptate, în linii mari, 
unei Angeles Mastretta, citată în jurnal: „Adesea, 
revoluțiile nu reușesc să schimbe prea multe. 
Dar, în timpul unei revoluții, oamenii își 
descoperă un curaj nebănuit și se bucură de o 
enormă libertate. Într-o asemenea perioadă 
agitată nu mai contează dacă ești măritată sau 
nu, nu mai are importanță cu cine faci dragoste 
sau dacă persoana pe care o iubești nu are acte de 
identitate. Lucrul cel mai important este viața 
însăși.” Ceea ce ne face să bănuim că, de fapt, 
revoluția română de la 1989 continuă! Spun cei 

din roman (Necșari, personajul totuși central, 
alături de fiica sa, Veturia, numărând quasicinic 
litrii de sânge vărsați: „Oamenii maturi nu sunt 
onești cu nici o revoluție, fiindcă și revoluțiile nu 
sunt oneste cu nimeni.”; „Întrebarea ce și-o pun 
nuntașii de la masa cea mare a Revoluției este cine 
a dat lovitura, mirele sau mireasa?”; „revoluția n-a 
păstrat cadența primei zile, s-a dovedit că are 
inima băloasă și fața slută”; „În numai câteva zile 
revoluția s-a schimbat într-o ceată de spălătorese 
gălăgioase, a dezlănțuit anarhia, a distrus uzinele 
și fabricile (...). Tâlhăria, jaful, lăcomia au suit în 
scaune domnești.”

În fapt, de Asfințit de Europă, răsărit de Asie 
(titlu la care autorul s-a oprit greu, mărturie fiind 
frământările surprinse în jurnal) prezintă (într-un 
limbaj „clasic”, stilul Fănuș Neagu fiind 

inconfundabil) într-o 
lumină umanistă (cine a 
văzut „Pactul cu 
diavolul”, cu Al Pacino și 
Keanu Reeves, știe la ce 
mă refer), Monștrii pe 
care i-a născut (ori i-a 
maturizat) Somnul 
Revoluției române...  
Șerban Necșari, un soi de 
Gigi Becali împreună cu 
verii săi, la o anumită 
putere... matematică, cu 
ceva mai multă cultură 
generală (un soi de alter-
ego al celuilalt Fănuș, cel 
îndrăgostit de oamenii 
liberi – sau, mai ales de 
Libertatea lor – dar 
inevitabil certați cu 
legea): „Lacom de viață, 
viclean, se străduia să nu 
dea în vileag că e lat în 

pofte și hotărât să plătească oricând lumii 
înfrângerile, umilințele și neîmplinirile îndurate în 
tinerețe. Crâncen, neiertător cu oricine i s-ar fi 
așezat de-a curmezișul, era păgubos în dragoste. 
În el tremura un șir de femei chemate cu umbra la 
o judecată neiertătoare, dar mereu amânată, cap 
de rând fiind nevastă-sa care-l părăsise pentru un 
profesor din Tecuci, luând cu ea o sută cincizeci de 
mii de dolari.(...) Șubred ca majoritatea părinților 
cu un singur copil, o iubea pe fată din cale-afară, 
imprudent, superstițios.”, dornic să readucă Brăila 
alterată de comunism la nivelul când, de sărbători, 
ardea în felinare, în loc de gaz lampant, 
Peppermint, vrând să readucă opulența turcească, 
plină de adieri de mirt bizantin și altoiuri 
pariziene”;  Miki Mărgărit, administrator al casei 
Necșari, adorator al certurilor dintre muieri, 
furișându-se uneori printre liniile de cale ferată 
ale portului ca să le asculte – este inutil să mai 
spunem că acțiunea, în linii mari, se desfășoară la 
Brăila și în împrejurimi („Știindu-se riguros 
urmărit din umbră, insistent bănuit de trădări și 
îngustime morală, în sufletul lui clocoteau, 
amestecate, ura, panica, răzvrătirea.”; și pentru că, 
mulți ani în urmă își vânduse nevasta, împreună 
cu via, casa și grădina aceluiași Necșari) și amanta 
sa Pelinița Marcu (mare amatoare de Adrian 

Eugenia Drăgoi-Banciu, „Eu cu vântul”, 2021, tehnică mixtă
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Copilul Minune și Vali Vijelie, fată de colonel 
securist, care va ajunge și ea în patul lui Necșari); 
Grigore Toporaș, părând la început personaj de 
marcă dar ratându-se (începând de la lipsa de 
curaj de a o iubi pe Veturia: „Frumușel la moacă, 
slăbuț la mansardă. Nici prost grămadă, dar nici 
isteț.” Visând să ajungă gardian la închisoare.) și 
devenind marginalizat cu un firesc ce apropie 
atât de mult fantastica lume a scriiturii lui Fănuș 
Neagu de realitate (nu mai este de la un punct 
anumit decât „o bășină caldă în izmene reci”), 
Toma Zodian, un poet de curte ca orice poet de 
curte, Tonino Delacruce, Dragomir Mireasa, un 
actor maestru al măștilor, pus pe căpătuială cu 
orice preț (negociind la sânge mâna Veturiei, 
filosofând ieftin dar interesant și plictisitor în 
același timp pentru un ins ca Necșari: „Viața e o 
mare escrocherie. Imaginăm lumi, imaginăm 
idei, conturăm închipuiri, bâiguim adevăruri 
sentimentale, făurim minciuni suple, găurim cu 
gloanțe oarbe silueta speranței, recompunem 
geografii asfințite”), cel care va fi acceptat într-un 
final precipitat ca soț de către Veturia, după 
aventura cu Prințul Alain Lamotte (venit din 
lumea lui Mateiu Caragiale, expresie și a unei 
păreri deloc favorabile pe care o are Fănuș Neagu 
– a se vedea Jurnalul - despre o „bună” parte a
diasporei), pe adevăratul său nume Aureliu 
Zăpodeanu-Delacruce, întors de la Paris după ce 
a devenit lefter, nepot al lui Tonino și al Nebunei 
de miere neagră,Yvonne Zăpodeanu, (numai 
aparent o nebună blajină care „a făcut cinci ani 
de pușcărie pentru că i-a scos lui bărbat-su 
mațele cu cuțitul când l-a prins în dragoste cu 
sora ei mai mică”, jucând de la ieșirea din 
pușcărie șotron oriunde putea, dorind de fapt să 
se răzbune pe Necșari, directorul soțului său, 
director care le-a ocrotit dragostea păcătoasă) alt 
personaj feminin foarte bine creionat, alături de 
deja menționata Veturia și de Sara Zackman, 
iubita de moment a lui Necșari, cea care va fugi 
cu Prințul, aproape telenovelistic, dându-i prilej 
Veturiei să fie iarăși dezamăgită în amor... Și aici 
nu pot să nu subliniez darul scriitorului de a crea 
femei de care să se îndrăgostească cititorul, 
indiferent de teapa lor, amintindu-mi de sânii de 
piatră ai unui personaj din Pierdut în balcania, 
carte pe care nu-mi amintesc de ce am citit-o, 
cândva, când aveam vreo 12 ani... Chiar fiind, în 
ciuda unei căsătorii de cincizeci de ani cu 
Doamna Stela, vag misogin: „Toate femeile îi 
detestă pe bogați, dar le-ar intra în așternut la 
cea dintâi ocheadă” (p. 117), „Nici o femeie nu e 
curvă cu adevărat, ne place să greșim, atâta tot.” 
(p. 69), „Femeile sunt dotate din creștet până-n 
tălpi cu energia distrugerii” (p. 140), „...noi, 
femeile, l-am îmbătrânit pe dracu'” (p. 227)... 
Nici personajele secundare nu sunt lăsate la voia 
întâmplării, indiferent dacă sunt doi tineri țigani 
(frații Galicea), detectivi mai mult sau mai puțin 
tâmpi, contabili precum Dedițel Mladin sau o 
rechină mică de presă precum Laura Dumitrașcu 
sau bucătăreasa casei...

Cu toții „săriți de pe fix” „la asfințit de 
Europă și răsărit de Asie”, în Balcanii rod al 
„împerecherii dintre cele două continente”: „Se 
zice despre ei că miros a iarba urii, a cuțit spălat 

în sânge, a praf de pușcă, a vânzare de frate, a 
vecini sugrumați, a aur nădușit, a sate jefuite, a 
țeastă de copil zdrobită de perete, a femei violate, 
a flinte fumegând, a țigani hoți, a cerșetori betegi 
și urduroși, a cai spintecați cu sabia, a răzbunări 
năpraznice” dar și a prințese fericite, din când în 
când. Și din această nebunie se naște și acest 
roman al lui Fănuș Neagu: dincolo de galeria 
acestor personaje (fermecătoare este Veturia – vă 
lăsăm să vă îndrăgostiți de ea citind cartea) rămân 
acțiunile care orbitează în jurul acestei fete ajunsă 
la vârsta măritișului, din perspectiva tatălui, a 
iubirii și a aventurii, pe rând, din unghiul de 
vedere al codanei...

Fuga fetei de acasă (pe la București, prilej de a 
da o raită prin „Noul Mic Paris”, nemurindu-l încă 
o dată literar, dar și prin alte locuri, misterioase
sau nu, de reculegere ori pierzanie) impulsionează 
ritmul povestirii (plasată pe la 2001, cu flashuri ce 
ajung pe la 1982 ori 1993)... Dincolo de acțiunea 
propriu-zisă, de care nu are nici un rost să ne 
ocupăm în aceste însemnări,  scopul nostru fiind 
de a vă trezi interesul pentru două cărți care 
merită să fie citite, este de ajuns să mai cităm un 
fragment din Jurnal: „Scopul acestui roman este 
de a crea misterul, de-a menține în umbră Iluzia, 
Neacceptarea, Imposibilul posibil...”

Și magicianul care face parte dintr-o generație 
căreia îi place să declare că „nouă nu ne stă în fire 
să abdicăm”  se dovedește încă o dată imbatabil în 
omenescul său (atât de bine cunoscut și stăpânit), 
întinzând o mână și noilor generații, care vor să fie 
normale (adică nu numai jignitor tolerante): „Poți 
sta nepăsător când ți se înfige toporul în prag, ți se 
aruncă o găleată cu jar pe streașina de stuf a casei 
și dihorii inundă altarul bisericii în care ai fost 
botezat? Încă din zilele fericite când mă jucam cu 
iezii, cu prunii, cu iarba dulce și bunicul ținea 
întins pe genunchi calendarul ortodox și cânta 
numele sfinților iar eu credeam și voi crede mereu 
că el vorbea cu Dumnezeu, am învățat că, 
nematerializată, ideea de bine se schimbă în 
sprijin al răului.”

Magicianul Fănuș Neagu silabisește încă o 
dată misterul firii omenești atingându-și scopul, 
depășindu-și-l prin scrierea Jurnalului 
(ancorându-se și în istorie, dincolo de legendă), 
învingându-și slăbiciunile: 

22 februarie
„Nu vreau să mai scriu. Nu mai vreau și gata. 

Nu mai vreau. Nu mai vreau să urc muntele. Și 
cred că e dreptul meu (...) să nu mai vreau să 
vreau. Să mă uit în trecut și să ridic din umăr. Să 
mârâi neputincios. Și să nu văd nimic în viitor. (...) 
Mă simt nemernic și pustiu. (...) Astăzi este o zi în 
care mi-ar fi frică să-l găsesc acasă pe Dumnezeu. 
(...) Viața noastră e foarte largă în expresii vulgare 
și cumplit de îngustă în mărturisiri cuviincioase.”

În alt loc scrie: „Proza este beatitudinea 
nebuniei trăite. Cine nu-i destul de nebun să nu se 
apuce să scrie”...  Bref, Jurnalul este o adevărată 
lecție (fără a vrea să fie așa ceva, cum sunt cele 
mai reușite lecții) de scriere în care, dincolo de 
micile și acidele răfuieli (cu C.T. Popescu și 
Nicolae Manolescu, de exemplu), autorul este fidel 
(când nu este prea disperat de condiția umană) 
principiului: „Nimic mai presus de libertatea 
Cuvântului, a Gândului, a Iubirii, a Prieteniei.”
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Parcă mai ieri îl vedeam și-l auzeam risipind 
cascade de metafore, zâmbind ori râzând sănătos, 
gata să mângâie ori să șfichiuie în cuvinte un 
prieten, un coleg ori pe oricine altcineva care intra 
în raza de acțiune a radarului său, cel căruia nu-i 
scăpa nimic sau aproape nimic din jur.

Cu o bucurie de a trăi și de a se bucura de toate 
ale lumii, el întruchipa omul luminos de la câmpie, 
omul în ființa căruia își aflau locul lanurile de grâu 
foșnind în arșița verii, dar și ninsorile liniștite din 
Bărăganul altădată cutreierat de dropii.

Cine cunoaște cât de cât literatura română a 
ultimelor trei-patru decenii își dă seama 
numaidecât că în acest foarte scurt crochiu nu 
este/nu poate fi altcineva decât Fănuș Neagu. 
poate cel mai original și interesant scriitor pe care 
l-a dat Brăila culturii naționale.

Nu pot spune că i-am 
fost un apropiat, deși 
drumurile ni s-au 
intersectat în câteva 
rânduri și tot în câteva 
rânduri m-a gratulat în 
stilu-i caracteristic (în 
treacăt fie pus, într-una din 
cărțile mele am scris 
despre asta), eu, 
rămânându-i, cum s-ar zice 
(totuși!) un admirator de la 
distanță, ca mulți alții.

Un apropiat, însă, i-a 
fost lui Fănuș Neagu un 
brăilean cunoscut și 
apreciat și el în lumea 
literară: Nicolae Grigore 
Mărășanu, poet, prozator și 
publicist venit în lumea 
condeierilor tot din ținutul 
brăilean, mai exact spus de 
la Mărașu, o localitate din 
Insula Mare a Brăilei (care, 
de altfel, îi „populează“ 
întreaga lui operă de până 
acum, fie că este vorba de 
poezie, de proză ori de 
evocări).

Și fiind, așadar, 
Nicolae Grigore Mărășanu 
un apropiat al celui care ne-a dat fermecătoarele 
povestiri, venise și vremea ca el să ne ofere o carte 
„Cu și despre Fănuș Neagu”, cum precizează pe 
pagina de gardă a volumului cu pricina (Izma 
sălbatică, subtitlu: Eu ascult, văd, miros și 
povestesc lumea. Editura Grai și Suflet - Cultura 
Națională. București, 2019).

Semnatarul lucrării mi-a dăruit cu întârziere 
un exemplar, lectura mea coincizând cu împlinirea 

unui deceniu de când Fănuș Neagu nu mai este 
printre noi (24 mai 2011 - 24 mai 2021), cronica de 
față (și chiar cartea în întregul ei putând fi 
considerată - de ce nu ? - și un omagiu adus 
marelui scriitor, brăilean și național totodată.

Bine ales, subtitlul (care, se înțelege, 
reprezintă o zicere a lui Fănuș Neagu) sugerează 
atât substanța operei cât și aderența totală a 
prozatorului la toate ale vieții și lumii din preajma 
lui.

Încă din primele pagini Nicolae Grigore 
Mărășanu cată să ne introducă în universul 
fănușian afirmând: „Povestitor prin excelență, 
romancier, poet, dramaturg, polemist redutabil, de 
stirpe argheziană (vezi Punți prăbușite), 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 este de 
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”.

Ubicuu, trăind și 
mișcându-se printre 
scriitori și artiști ca la el 
acasă, autorul nuvelei 
Ningea în Bărăgan și al 
atâtor alte fermecătoare 
narațiuni, Fănuș Neagu, a 
avut mulți prieteni și nu 
întâmplător unul din 
volumele lui se cheamă 
nici mai mult nici mai 
puțin decât Cartea cu 
prieteni.

Dintre toți acei 
numeroși prieteni, numai 
unul, însă, a scris și a 
tipărit o lucrare despre el 
și literatura pe care ne-a 
lăsat-o, despre acest om și 

scriitor atât de original și de fermecător. El, 
Nicolae Grigore Mărășanu ni-l aduce din nou 
aproape pe Fănuș Neagu, despre care se poate 
spune că a fost „un om spectacol”, dublând 
scriitorul de mare originalitate.

Cunoscându-l îndeaproape pe Fănuș Neagu, 
însoțindu-l pe acesta în călătoriile lui prin 
Bărăgan, prin Vrancea (ca să nu mai spunem de 
București), Nicolae Grigore Mărășanu a reușit să 

Între topos și atopos 
Nicolae Grigore Mărășanu, alături de 
Fănuș Neagu, în Mireasma de izmă sălbatică 
de la Mărașul Brăilei
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ne dea imaginea vie și complexă a omului - un 
„unicat” printre confrați și nu numai printre ei.

Deși are și o componentă serioasă de 
sentimentalism, de căldură și de empatic față de 
„personajul” adus acum la rampă, cartea 
cuprinde și judecăți lucide și obiective, fiindcă 
într-un loc citim, între altele: „… în cazul lui 
Fănuș aș mai adăuga un motiv al crizei receptării: 
renumitul cult al prieteniei, farmecul, magia de 
rapsod a autorului, el însuși operă fascinantă în 
locvacitatea sa, au estompat cumva interesul 
pentru propria scriitură. Și astăzi, la unele 
simpozioane se alunecă ușor în anecdotică, 
întâmplări cu scriitorul și mai puțin se discută 
opera. Oare autorul și-a mistuit propria operă?”.

Nu știm dacă Nicolae Grigore Mărășanu își 
va fi notat undeva, de-
a lungul vremii, idei, 
gânduri, mărturisiri 
auzite de la personajul 
său (și până la urmă 
asta nici nu mai are 
importanță), însă cele 
inserate acum în 
paginile 
memorialistice nu 
sunt numai 
seducătoare, ci și 
foarte valoroase 
pentru viitorii, 
virtualii exegeți ai 
scriitorului. Și iată, 
într-un loc Fănuș 
Neagu însuși 
mărturisește: „Eu trec, 
văd, ascult, miros și 
povestesc lumea. 
Simbolul e un fir de 
iarba, un fulg de 
zăpadă, un arbore. Și 
mai ales un gând din 
copilărie... Mă 
gândesc că eu, până acum, mi-am furat de cel 
puțin cincizeci de ori copilăria", iar în altul, 
invitat să vorbească la școala gimnazială care-i 
poartă numele, se confesa copiilor de acolo: 
„Viața m-a învățat că după cuvintele mamă, tată, 
acasă, grâu, speranță, să scriu Dunăre, Carpați, 
Marea Neagră, câmpie, colind, durere, soră, frate 
și cu litere de-o șchioapă, Învățător și Profesor, 
de altfel toate la un loc alcătuiesc nominativul 
omenie.

Noi, la Brăila, ținem pe umerii Dunării 
nemărginirea iubirii de neam, suntem tălmăciți 
cu nemurirea grâului, a salcâmilor și a pelinului, 
suntem ai zărilor sacralizate de vifor și arșițe, ai 
cailor, năvoadelor, ai Kirei Kiralina, suntem 
stăpânii vărsării Munteniei în Moldova, 
Dobrogea și Transilvania. Pentru că aici a apărut, 
prima oară în România „Luceafărul” lui 
Eminescu, Dumnezeu ne acoperă cu măsura 
întregii iubiri. Copiii noștri au fața scăldată-n 
dulceața vântului din Austru, mânia clădită în 
viscolele aduse de Crivăț, frumusețea culeasă din 
fosforescența ploilor de stele, pe malul Dunării, 
la Brăila, a fi înseamnă a iubi: femeile, viața, 
munca, tradiția, norul, îndrăzneala, melancolia, 
zările, cântecul, bătaia vâslei, sălciile, plopii, 
cadența fluviului, culegerea trandafirilor din 
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grădina Maicii Domnului, aventura spre toate 
punctele cardinale, triumful corăbiilor pe toate 
oceanele lumii.” Rememorându-și lumea dintr-un 
roman, Frumoșii nebuni ai marilor orașe (devenit 
într-un timp și piesă de teatru jucată pe o scenă 
bucureșteană), Fănuș se confesează: „Frumoșii 
nebuni cântă dragostea, libertatea și răzvrătirea. 
Adică viața. Paginile scrise atunci se păstrează ca 
fumul în crestătura icoanelor potrivite sub candela 
Timpului. Sunt de zăpadă albastră, de Dunăre 
neistovită și umblă-n ele sănii alungite de crivăț, 
duhul legendelor și al gerului care încleștează 
Bucureștii la margini de Orient și lângă inima 
binecuvântată a tinereții și a femeilor”.

Nicolae Grigore Mărășanu ne prezintă un 
Fănuș Neagu în mai multe ipostaze, la diferite 

vârste și în varii 
împrejurări, lată-l, 
bunăoară plimbându-se 
prin lanurile Stațiunii 
experimentale Brăila: 
„Fănuș umblă prin 
grămezile de grâu și 
așa cum e, mare și 
blond, pare, în 
asfințitul sângeriu și 
fierbinte, un uriaș bob 
de grâu, o movilă de 
grâu care a făcut 
picioare și umblă ca o 
nălucire pe Insulă”. 
Peste ani în patul de 
suferință, la ultima 
întâlnire, N.G. 
Mărășanu îl vede cu 
totul altfel și notează 
cu amărăciune: 
„Fănuș cel uriaș, cel 
ce era în stare să 
înghită dintr-o sorbire 
o Dunăre de Zghihară

albă și seacă, vinul preferat la o saramură de somn 
de Brăila, cel jovial cu prietenii ce îi făceau 
plăcere, cel necruțător cu răii și mediocrii, cel 
fandăcsit ca o cobră pe tocuri înalte în fața fetelor 
frumoase, căutând locul de unde ar putea la o 
adică să muște, omul acesta al tuturor plăcerilor 
lumii, mi se înfățișa acum într-o ființare de mag 
purificator prin asceză, spaimă nemărturisită și 
tainică rugă”. Iar ceva mai la vale adaugă: „Cu 
Fănuș se încheie o mare poveste, una dintre cele 
mai fertile etape ale literaturii române de după cel 
de al doilea război mondial”.

Facsimile ale unor texte inedite semnate de 
Fănuș Neagu și încredințate prietenului Nicolae 
Grigore Mărășanu, un comentariu al 
cercetătorului brăilean Viorel Coman pe marginea 
operei scriitorului, consemnarea unor evenimente 
consacrate personajului cărții, notații de jurnal și 
nu în ultimul rând tristețea că opera lui Fănuș 
Neagu nu este studiată și popularizată atât cât ar 
merita, ca și nostalgia unor vremuri în care 
scriitorii și literatura în general se bucurau de o 
binemeritată atenție din partea statului 
completează sumarul unei cărți scrisă din 
prietenie pentru un prieten, dar și cu obiectivitate 
impusă de biografia și opera celui amenințat 
astăzi, ca și alte mari personalități, să intre într-un 
con de umbră.

Aurel Cucu, „Babilonia II”, 2016, digital print
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Andrei Ciurunga la Brăila (1944-1949)
                               

Doina Focșa

(I)

Motto: Pe morții noștri cine-o să-i primească?
Nu-i sfânt în cer acolo să rămână, 
Căci pentru țara asta românească
S-a dus și Dumnezeu cu arma-n mână.

                                     (Andrei Ciurunga)

Cel de-Al Doilea Război Mondial aducea cu 
sine pierderea Basarabiei. Familia Eisenbraun 
din Cahul în primăvara lui 1944 s-a refugiat la 
Brăila. Tânărul Robert Cahuleanu (așa semna pe 
atunci) sperând să scape de NKVD, care îl hăituia 
pentru poeziile cu caracter anticomunist, a plecat 
cu mama sa în orașul unde locuia bunica lui. Așa 
scrie mai târziu în cartea, Memorii optimiste, 
Editura Fundației Culturale Române, București, 
1992: „Mă stabilisem deci cu familia în frumosul 
oraș dunărean, unde se născuse bunica și pe 
care-l vedeam pentru prima oară. Orașul cu 
străzi radiare, drepte și lungi, aducea cu orașele 
noastre basarabene, portul era ceva cu totul nou 
pentru mine”.

Atunci când l-am cunoscut pe 
Andrei Ciurunga în 1992 (între 
timp a fost, rugat să-și schimbe 
numele din Cahuleanu, lesne de 
înțeles, și a ales numele Andrei 
Ciurunga după o carte de 
telefoane), nici nu bănuiam, că 
peste 23 de ani și eu voi trece 
granița (încă graniță!) pentru 
totdeauna, originară tot din Cahul 
și... culmea! Stabilită tot în Brăila. 
Sunt mândră de acest lucru și am 
un sentiment deplin.

Știam multe din viața și 
activitatea poetului martir Andrei 
Ciurunga povestite chiar de 
Domnia Sa și de la profesorul meu 
Constantin Reabțov, prieteni din 
copilărie. Mai puțin știam despre 
cei cinci ani petrecuți la Brăila, 
doar că a colaborat la ziarele, 
„Expresul”, „Făclia”, „Ancheta”, „Înainte”. În 
Biblioteca Județeană, „Panait Istrati” am studiat 
ziarele sus-numite fie în formă fizică, fie în formă 
digitală. După ce am terminat de studiat, aproape 
3 luni de zile, am simțit o ușurare, o bucurie, că 
am citit, am răsfoit acele ziare, pe care le-a răsfoit 
și Andrei Ciurunga și în care a scris zeci și zeci de 
materiale pe diverse teme: literare, juridice, 
istorice, sociale.

Încă din primele zile ale sosirii sale în Brăila, 
Andrei Ciurunga a căutat să cerceteze viața 

literară și gazetărească din urbe. Într-o bună zi a 
descoperit pe str. Polonă firma foii „Expresul”, pe 
care o cunoștea de la Chișinău și pe care o primea 
regulat la redacția ziarului, „Basarabia”. Acolo, la 
firmă, l-a cunoscut pe directorul Sotir 
Constantinescu, un bătrân amărât și prăpăstios, 
căruia îi tot ningea și ploua ori de câte ori venea la 
ziar și găsea obloanele trase la singura cameră, 
care închipuia instituția redacțională (din cartea, 
„Memorii optimiste”). Această carte am primit-o 
de la autor cu autograf în timpul vizitei a doua din 
1992. 

Andrei Ciurunga s-a oferit să-l ajute pe 
redactorul Sotir Constantinescu, absolut 
dezinteresat, „din elan tineresc, fără nici o 
pretenție materială”, deoarece dispunea de o 
experiență în domeniul respectiv și dorea mult 
să-și mențină uzul gazetăresc. A încercat chiar să 
aducă unele noutăți: a introdus pagina literară și a 
început să publice versuri. 

În „Expresul” din 30 aprilie 1944 am găsit o 
informație foarte utilă atât pentru mine, cât și 
pentru cititori: „Un tânăr confrate de la 

«Basarabia» din Chișinău, d. 
Robert Cahuleanu, refugiat la 
Brăila, ne-a vizitat la redacție și 
s-a oferit cu multă amabilitate să 
colaboreze la «Expresul». În 
numărul de azi am făcut loc cu 
plăcere materiei primite, printre 
care și poezia din pag. II-a, 
Luptăm de mult, cu care 
simpaticul gazetar basarabean se 
înfățișează și ca un excelent 
versificator”.

Motto-ul acestui material l-
am luat din poezia Luptăm de 
mult, introdusă mai târziu în 
cartea Lacrimi pentru Basarbia-
1940-1995, editura Cucuteni, 
București, 1995. / „Luptăm de 
mult. În raniți ducem pâine / Și 
câte-un chip ocrotitor de fată, 
/Dar pentru toate zorile de mâine, 
/Vom birui, vom birui odată...”

Pe prima pagină a „Expresului” din 30 aprilie 
este inserat materialul, Felicitări... americane și 
materialul, Ne-a părăsit un condeier - Ion 
Minulescu, ambele semnate de Robert Cahuleanu, 
iar în pagina a doua - poezia, Luptăm de mult (am 
păstrat ortografia din ziar). Acesta a fost debutul 
lui Andrei Ciurunga la „Expresul”.

Poetul se implica cu toată făptura și dăruirea 
de sine la editarea ziarului „Expresul”. A prins 
curaj și în următorul număr, din 2 mai 1944, scrie 
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profesorul Boga ș.a. La rubrica „Note” Andrei 

Ciurunga face o totalizare a revistelor și ziarelor 

sosite din țară: de la Lugoj, Timișoara, Tg. Jiu, 

Călărași, Giurgiu etc. 
A scris poezii cu diverse teme: de dragoste 

(Te-am lăsat acolo...), patriotice (Ardealul este 

românesc întreg). Vorba poetului („Lucrurile 

mergeau strună”) până când în toamna anului 

1945 a scris articolul „Sunt prezent aici”, adică la 

„Expresul”: „Sunt prezent aici, pentru că nu pot 

concepe viața de stat fără dreptate socială, fără 

libertate individuală și fără proprietate 

particulară, sau, cu un cuvânt, fără condițiile 

esențiale ale existenței acestei țări”. Exact la 

numai patru zile după ce a apărut ziarul, a avut 

loc în centrul Brăilei un miting spontan, deoarece 

oficialitățile comuniste au organizat un miting 

muncitoresc „întru slava lui Stalin și a Marei 

Revoluții din Octombrie 1917”, iar câteva mii de 

cetățeni s-au adunat în piața orașului, pentru a-i 

aduce omagiu Regelui, de a cărei zi onomastică 

(Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil) oficialitățile „au 

uitat”. A doua zi s-au operat arestări. A fost 

arestat și Andrei Ciurunga din cauza acelui 

material sus-numit, acuzat fiind de incitare la 

dezordine. A fost adus în penitenciarul Brăila, 

unde a stat vreo trei săptămâni, apoi transferat la 

Galați. Printre arestați era tânărul Marcel Gafton, 

viitorul poet. Andrei Ciurunga a stat închis 

douăzeci și nouă de zile și a scris tot atâtea poezii. 

Nu s-a păstrat decât una, care a fost publicată în 

ziarul „Facla”, în 1947, prezentând-o la corectură 

cu data 1942, ca să poată trece de cenzură. 

Numele poetului arestat a apărut la câteva zile în 

odiosul ziar „Ancheta”.
La scurt timp după eliberarea din arest, 

Andrei Ciurunga a fost angajat la ziarul 

„Ancheta”. A continuat colaborarea cu ziarul 

„Expresul” până în 1949, cu toate că ziarul, după 

alegerile din 1946, devenise foarte politizat. 

               
(II)

Motto: Cât de mândră-i țara mea!
           Munți cu creștetul de nea
       Și cu poale de smarald
          Unde-i soarele mai cald.

(Andrei Ciurunga)

Mai sus am scris despre colaborarea lui 

Andrei Ciurunga la ziarele „Expresul”, „Înainte”, 

„Facla” care se editau la acea vreme la Brăila. În 

continuare vă voi povesti despre angajatul Andrei 

Ciurunga la ziarul „Ancheta”. Nu s-au păstrat 

ziarele „Ancheta”, decât din primăvara lui 1946. 

La 25 mai 1946 a fost inserat un material-

recenzie la cartea dr. Petru Groza cu titlul În 

umbra celulei, care a apărut la Editura Cartea 

rusă în 1945. Petru Groza a fost în închisoarea 

Malmaison în perioada 26.12.1943-30.01.1944. 

Citez din material: „Scrisă într-o formă 

atrăgătoare - și nu vom greși, captivantă - În 

umbra celulei reține încordată lectura de la prima 

până în ultima pagină. În cartea aceasta nu sunt 

numai memoriile unui singur om, nici biruințele 

lui”. În umbra celulei înfățișează procesul istoric 

al ultimelor decenii din România cu durerile 

maselor și cu biruința lor de dincolo de ziduri și de 

cătușe. Redată cu o artă pe cât de simplă, pe atât 

de frumoasă, povestirea primului ministru al țării 

dezvăluie scene inedite și vii din viața temnițelor”.
A doua zi, pe 26 mai 1946, în prima pagină a 

ziarului apare materialul cu titlul Să ai multă grijă 

pentru copii, semnat tot de Andrei Ciurunga, unde 

scrie: „... Să se acorde multă atenție copiilor, să fie 

prezentate mai multe spectacole, nu doar din când 

în când, bibliotecile să fie înzestrate cu mai multe 

cărți pentru copii, că nu se realizează ceva trainic 

pe tărâmul educației viitorilor cetățeni care ne 

sunt atât de dragi în discursuri”. Concluzia din 

acest articol o scoate însuși autorul: „Numai așa 

vom putea evita pe viitor experiențele nenorocite 

ale trecutului, numai așa vom obține un tineret 

nou, sănătos sufletește și pregătit pentru luptele ce 

va fi chemat să le poarte. Se impun măsuri largi, 

generale, gratuite pentru toți copiii din toate 

orașele, din toate satele”.
Andrei Ciurunga a avut mult curaj când a 

abordat tema despre dispariția a celor 91 de copii 

din Cehoslovacia în timpul războiului din 1941-

1945. „La început copiii dispăruți erau căutați de 

părinți, de rudele lor. Cazul este fără precedent în 

istoria popoarelor. Țara ieșită de curând de sub 

ocupația lui Hitler, își caută, cu disperare, copiii”. 

De aici și titlul articolului Cehoslovacia își caută 

copiii. Citez: „Fiecare își putea da seama ușor de 

ceea ce a fost capabil un popor abrutizat de 

fanatism și de crime. Dar acești 91 de copii ai 

Cehoslovaciei nu au figurat nicăieri, pentru că 

obiectivele fotografilor nu le-au prins nici fețele cu 

rictusul suferinței întipărit în colțul gurii, ca o 

mustrare, nici mânuțele întinse după ajutorul care 

întârzie să sosească”. Deducția autorului a fost 

destul de evidentă: „Dincolo de ambițiile fiecăruia 

dintre conducătorii țărilor, suferă și așteaptă o 

lume tristă, o lume însângerată, o lume pentru 

care cei 91 de copii ai Cehoslovaciei nu sunt o 

izolată excepție”.
Încă la 1946 Andrei Ciurunga pune problema 

de corectare, de modificare, de schimbare a 

mentalității populației, inserând în prima pagină a 

ziarului materialul Când vom înțelege? „E nevoie 

de o primenire radicală a concepțiilor despre viață 

și despre raporturile de la om la om”. Se întreabă 

autorul materialului și-i întreabă și pe cititori: 

„Când vom înțelege că obligațiile oamenilor față 
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de semenii lor sunt impuse nu numai de legi, ci și 

de bunul simț al fiecăruia dintre noi?” Temă 

actuală și azi!
Nu au fost ocolite nici articolele pe teme 

istorice de către Andrei Ciurunga. Căderea 
Bastiliei, așa a fost întitulat materialul din prima 
pagină a ziarului: „Cu sufletul alături de bucuria 
binemeritată a splendidului popor francez, 
îngenunchem în acest 14 iulie în fața milioanelor 
de morți, căzuți pentru dărâmarea tuturor 
Bastiliilor din istorie și soarbem noi puteri de 
încredere și tenacitate, în lupta de reconstrucție a 
tot ceea ce nebunia și ura a culcat la pământ”.

Începând cu august 1946 în ziarul „Ancheta” 
apare o nouă rubrică – „Aspectele zilei”. Nu 
numai Andrei Ciurunga scria la această rubrică. 
A scris și Mihu Dragomir, a scris și S. Cehaș și 
alți gazetari ai timpului. La „Aspectele zilei” se 
abordau teme din viața cotidiană a Brăilei sau 
din viața oamenilor din județ. Voi enumera doar 
câteva titluri de diverse materiale semnate de 
A. Ciurunga: Un milion pe zi, Drum de țară, 
Motocicleta, Mai multă lumină, Nervozitatea, 
Poșeta și ghiozdanul, Asasinatele, Cuconetul la 
teatru, Sub prețul oficial... A scris zeci și zeci de 
articole în acest ziar până în februarie 1948, 
deoarece în februarie a venit o hotărâre că ziarul 
se închide. Îmi permit să scriu numai despre un 
singur articol cu titlul Drum de țară. „Pe 

ISTORIE LITERARĂ

bulevardul Carol erau odinioară - și pe alocuri mai 
sunt și acum - nenumărate tranșee, rămase, ca o 
moștenire inutilă a anilor de război. Am strigat noi 
o dată, am strigat de două ori, până 
s-au îndurat să audă mai marii orașului și au dat 
poruncă, de-au ieșit oamenii și-au astupat parte 
din tranșeele care făceau atâta sânge rău 
cetățenilor. Numai că, vedeți dumneavoastră, 
vorba românului s-a dovedit la mare preț și de 
data aceasta: rău cu rău, dar mai rău fără de rău. 
Ce s-a întâmplat? După ce s-a nivelat pământul, 
au început să umble căruțele în sus și-n jos, până 
ce porțiunea bulevardului Carol, între str. Galați și 
Victoriei, a devenit un adevărat drum de țară”.

La rubrica Cronica ritmată poetul A. Ciurunga 

a scris poezii, cum ar fi Nu sunt humorist, Un 

singur steag, Ce ne aduce Anul Nou, Fapt divers, 

Primei mele iubiri, Dunărea. Cu greu am citit cu 

lupa unul din cele trei catrene din poezia 

Dunărea: „Se umflă des rupând câte-un zăgaz, /ia 

plopii de urechi și-i dă afară/și-adoarme iar, cu 

luna pe grumaz/ca flacăra de pază pe comoară.”
Poetul Andrei Ciurunga avea îndemânarea 

vorbelor, avea un soi de inteligență proprie doar 

lui, cu toate că era foarte tânăr atunci când a locuit 

la Brăila. Nu îi plăcea regimul de la acea vreme. 

Drept dovadă că a editat clandestin la Brăila 

placheta Poeme de dincoace. 
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Resetarea școlii românești în era 
distopiei digitale (I)

Constantin Toader

În această perioadă de ieșire din pandemie, 
resetarea și digitalizarea școlii sunt văzute de 
către reformiștii de profesie de la noi drept 
soluțiile magice ale rezolvării problemelor 
sistemului educațional, un fel de „cărare 
luminoasă” unică a ieșirii din criză. Peste tot 
asistăm la Cântarea Digitalizării, peste tot răsună 
imnuri de slavă, ridicate de corurilor reunite ale 
birocraților ministeriali, universitarilor utopici și 
managerilor firmelor IT. În mod ciudat, 
reformatorii progresiști ne prezintă digitalizarea 
la fel cum prezentau pe vremuri activiștii 
ceaușiști noua revoluție agrară. Apostolii 
digitalizării consideră că noile tehnologii 
determină exclusiv schimbarea societății, a 
economiei, modelează decisiv viitorul. Chipurile, 
progresul tehnologic (digitalizarea) trebuie 
introdus imediat și masiv, pentru a avea rezultate 
fantastice în educație, așa cum Ceaușescu visa 
recolte fabuloase la hectar prin introducerea 
„celor mai moderne instrumente ale științei și 
tehnicii”. Se pare că digitalizarea a devenit noua 
soluție universală, dar nimeni nu ne spune cât 
costă, după cum nimeni nu întreabă, în timp ce 
tăcerea pedagogilor de prestigiu asupra acestei 
probleme este asurzitoare.  

Din stufărișul Deltei Dunării, până la ultima 
stână de pe crestele Carpaților, totul urmează a fi 
resetat, digitalizat și ecologizat. În cazul școlii, 
reforma va fi realizată cu fonduri europene și cu 
noile tehnologii, actorii ei fiind birocrația 
ministerială, experții, oengiștii, elevii, în timp ce 
profesorii vor avea doar un rol decorativ, dacă nu 
de frână în realizarea marilor planuri. Deja ei 
sunt prezentați drept cauza eșecului școlii online, 
iar reeducarea acestora, prin ample acțiuni de 
îndoctrinare, este văzută a fi urgența 
momentului. Se vorbește tot mai insistent de o 
resetare completă a școlii, de modificarea 
paradigmei educaționale tradiționale, de o nouă 
pedagogie și o nouă didactică, adaptate 
vremurilor și „societății”. Strategia SMART - 
Edu, lansată de autorități, se vrea aliniată la 
planul de acțiune al Comisiei Europene (CE) 
pentru perioada 2021-2027, denumit „Resetarea 
educației și formării pentru era digitală”. Noul 
stahanovism digital pare să fi cuprins cu totul și 
mediul universitar, toboșarii digitalizării forțate 
îndemnându-ne să schimbăm din temelii școala, 
pentru a ne bucura de viitorul de aur făgăduit de 
noile tehnologii. Digitalizarea a ajuns să fie 
promovată cu o fervoare ideologică, pe care nu 
am mai întâlnit-o decât la Kim Giăng Il, pe 
vremea când recomanda ca ideile Ciuce să fie 
studiate cu maximă sârguință, pentru ca toți să se 

„pătrundă de ele până în măduva oaselor”¹. 
Clujenii Mircea Miclea și Daniel David ne vestesc 
asiduu resetarea școlii prin digitalizare, depănând 
basme terapeutice pentru adulți, pe la tot felul de 
webinarii și simpozioane, schimbarea fiind văzută 
ca o problemă de bani europeni, tehnologie și 
reeducare a profesorilor prin masterate „digitale”, 
„formări” și „perfecționări” în spiritul vremurilor 
noi, progresiste. Ni se sugerează că problemele 
școlii se rezolvă cu pedagogiile propuse de Big 
Tech, cu instrumente digitale fermecate, cu meta-
competențe (ultima găselniță a pedagogilor de 
școală nouă, ceva în genul meta-manelei 
„Fericire”, cu care Loredana Groza a făcut 
revoluție pe You Tube), cu literația, 
adaptabilitatea, capacitatea de analiză, gândirea 
critică, cunoștințele de bază în domeniile STEM, 
abilitățile digitale și competențele de tipul soft 
skills, cu lucrul în echipe (un fel de întovărășiri 
digitale) și cu multe alte năzbâtii aduse de 
Minunata Lume Nouă a școlii online. Idealurile 
educaționale din Legea Miclea, ținând de cultura 
narcisismului, de ideologia valorilor personale, de 
datoria față de propriul ego și de câștigul material, 
abia acum se întrupează. 

Domnul Trandafir - un caraghios, o piesă 
de muzeu în noua eră digitală?

Resetarea școlii vine la pachet cu fabricarea, 
prin masterate minune, a profesorilor digitali, 
constructori conștienți ai societății progresiste 
multilateral digitalizate. Profesorul nou va avea 
competențe digitale avansate, va fi un magician al 
noilor tehnologii, în timp ce profesorul vechi, 
retrograd – reacționar, va fi treptat eliminat din 
spațiul școlar, odată cu mentalitățile sale vetuste, 
legate de cărți, biblioteci, educație intelectuală, de 
tot ceea ce ține de trecut. Un ministru smart, 
domnul Sorin Câmpeanu, a făcut o declarație 
zguduitoare: „…lumea se schimbă. Când se 
schimbă lumea trebuie schimbat și sistemul de 
educație”. Emoționată până la lacrimi, toată 
birocrația ministerială s-a și pus pe coacerea la 
cuptor a unor măsuri în spiritul acestei noi 
directive. Practic, resetarea școlii va fi realizată de 
către aceiași reformatori de profesie, adepți ai 
darwinismului educațional, responsabili de felul în 
care arată școala astăzi. Nenumărați experți 
închipuiți, universitari exuberanți, funcționari 
ministeriali și manageri IT, oengiști și activiști 
civici hiperactivi, ne-au explicat cum să facem 
trecerea „de la un sistem conservator, viciat de 
corupție și incompetență, spre un viitor modern și 
tehnologizat”. Ei solicită imperativ „o logică 
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online, o pedagogie digitală pentru școala 
digitală, o digitalizare” „aplicată transversal”, 
profesorii urmând să facă surfing pe tehnologiile 
de instruire asistată de computer, pe învățarea în 
medii virtuale, ori să se scalde în blended 
learning. Cum timpul nu mai are răbdare, 
reformatorul cognitivist Mircea Miclea vrea o 
schimbare radicală, scurtarea ciclurilor de 
învățământ și valabilitate limitată pe piața forței 
de muncă a diplomelor pe care le emit 
universitățile², competențele și diplomele 
urmând să aibă astfel valabilitate scurtă, ori vor 
deveni de unică folosință, fiind străvezie intenția 
de a face din universități adevărate centre de 
reciclare, absolvenții urmând a fi obligați să 
revină periodic pentru noi studii universitare și 
noi diplome. La rândul său, rectorul Daniel David 
este convins că, dincolo de cursurile specifice de 
competențe digitale, programul de masterat 
„trebuie să aibă o componentă de digitalizare 
aplicată transversal”, „adică materiile care nu au 
conținut de digitalizare trebuie să ofere aceste 
cursuri într-o logică digitală”³. Totul trebuie 
urgent digitalizat integral, pentru că vin banii de 
la UE și nu putem să-i lăsăm să putrezească 
nefolosiți. Cum școala online ar fi arătat că stilul 
învechit de predare a dus la un eșec național, că 
învățământul virtual, hibrid, sincron, asincron și 
în sens giratoriu nu mai poate fi susținut de 
profesorii cu mentalitate de dascăli, domnul 
Daniel David afirmă cu tărie că modelul 
Domnului Trandafir, cel la care fiii satului vin 
pentru a primi cunoaștere, trebuie să dispară din 
pedagogia românească. Orele online impun 
practic dascălului să se așeze pe același palier cu 
elevii săi, iar lecția devine o muncă de cercetare 
în echipă: „Avem nevoie de o reantrenare, 
profesorii să predea altfel. Se schimbă filosofia pe 
care ei nu o înțeleg: se democratizează 
cunoașterea. Adică profesorii aveau autoritate 
prin faptul că erau un fel de biblioteci ambulante, 
știau lucruri pe care alții nu le știau și atunci 
trebuia să stai jos, să iei notițe. Ei, în lumea de 
astăzi, asta nu mai merge. Pentru că ei au acces la 
cunoașterea pe care o ai și tu. Și atunci trebuie să 
faci alte lucruri, să le arăți cum să învețe, cum să 
separe cunoașterea de pseudo - cunoaștere.”⁴. 

Profesorii resetați, mlădițe ale noului cum ar 
fi spus Lenin, și-au făcut deja apariția, ei 
decizând să sărbătorească la Sibiu „Săptămâna 
sănătății emoționale”, un eveniment din cadrul 
programului Profesori Fericiți pentru România. 
Cinci zile au fost dedicate Stării de Bine, fiecare zi 
a Săptămânii având o anumită temă (Ziua 
bucuriei, Ziua emoțiilor colorate, Ziua stării de 
bine) totul pentru ca elevii și preșcolarii să-și 
„recunoască, controla și valoriza emoțiile în scop 
constructiv și benefic dezvoltării lor emoționale”. 
Scandalul subiectelor Evaluării Naționale de la 
clasa a IV-a a arătat că Domnul Trandafir a fost 
deja înlocuit de tovarășe învățătoare bine 
resetate, dornice de deconstrucția textelor din 
manualele școlare. Cum inspirat spunea fostul 
ministru Daniel Funeriu pe pagina sa de 
Facebook: „Le invit pe Învățătoarele-Caisă să 
recitească „Amintiri din copilărie”. Și să facă 
analiza intersecțional-emoționalo-traumato-

ecologistă a crimelor comise cu ceaslovul 
împotriva muștelor și bondarilor, să analizeze 
„papara” pe care o mânca Smărăndița popei și 
impactul emoționalo-psiho-traumo-abuziv al 
curelușelor din care era făcut Sfântul Nicolae. Și, 
după ce fac o ședință de dezvoltare personală și 
recuperare psihopupu, să facă o petiție pentru 
interzicerea lui Ion Creangă.” Să mai spunem că 
asistăm zilnic la un adevărat cult al instrumentelor 
digitale, considerate a fi creativ-inovativ-
superdeștepte, acestea, odată achiziționate, 
garantând reformarea din temelii a școlii, de parcă 
ele ar învăța în locul elevilor. 

Eterna reîntoarcere a proiectului 
„România Educată”

La fel ca Osiris, zeul egiptean al morții și 
renașterii, proiectul „România Educată” a revenit 
în atenție în iulie 2021, după ce ani de zile părea a 
fi înmormântat. Și la fel ca balada Miorița, el este 
rodul creației anonime. Relansat a nu se mai știe a 
câta oară, proiectul a fost, pe bună dreptate, aspru 
criticat. Mircea Miclea, bunăoară, considera 
demersul prezidențial ca fiind „unul politicianist, 
cu funcția de a promova o imagine, aproape la 
modul propagandistic, de la numărul de poze din 
interiorul documentului și până la numărul de 
persoane implicate în consultare. (…) O prostie 
repetată de 10.000 de oameni rămâne însă o 
prostie. Să nu confundăm adevărul cu numărul de 
voci care spun o propoziție.”⁵ La rândul său, 
profesorul Nicolae Manolescu, într-o scrisoare 
deschisă trimisă președintelui, considera: „… ca să 
fie educată, România trebuie să fie instruită. 
Educația fără instruire este rodul operei 
comuniste de spălare a creierului. Educarea 
tinerilor în spiritul valorilor naționale, occidentale, 
democratice n-are nicio șansă în lipsa cunoașterii 
profunde a acestor valori. Nu poți respecta ceea ce 
nu cunoști. Un om neînvățat nu are nicio aplecare 
spre respectul acestor valori. Învățarea este 
primordială, educarea vine la rând. (…) La vârsta 
mea, Domnule Președinte, nu mai cred în reforme 
minune”⁶. Proiectul, având ca scop „deșteptarea” 
unui popor de needucați, a fost considerat 
scandalos de către George Petrovai: „Da, căci 
realitatea educațională a zilelor noastre 
pandemice este nu numai descurajantă în plan 
moral-spiritual, ci de-a binelea alarmantă: cursuri 
on line și tot mai mulți analfabeți funcționali 
(absolvenți de liceu și de facultăți pe bani, 
politruci și sinecuriști), proiecte naționale 
(precum România educată) la țanc terminate în 
coadă de pește, căruța așezată înaintea boilor sau 
educația (sexuală) mai înainte de temeinica 
instruire în spiritul valorilor naționale (credința 
strămoșească, limba maternă, istorie, geografie, 
cultura consacrată, tradiții) etc.”⁷. S-au mai spus 
și alte vorbe grele, remarcându-se găunoșenia 
proiectului, plin de „reziliență”, „gândire critică” și 
fotografii cu președintele făcând băi de mulțime 
școlară (24 în 100 și ceva de pagini ale unui 
document oficial!!), după cum s-a bănuit că 
respectivul proiect a fost iute însăilat, pentru a 
oferi Bruxelles-ului o justificare a banilor ceruți 
prin PNRR. Oricare ar fi realitatea, după o frază, 
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precum „Asumpția ontologică a strategiei 
abductive s-a bazat pe ideea consacrată că 
realitatea socială este o construcție a actorilor 
sociali”, nu ai cum să nu te pleci și să te retragi cu 
temenele, mergând de-a-ndăratelea, cum cere 
eticheta de la marile curți monarhice.

Trecând peste ideea educării întregii 
populații a României, pentru a o scoate forțat din 
bezna medievală în care se află și a o aduce la 
lumina orbitoare a progresismului occidental, 
trecând și peste filosofia că educația ar fi o 
problemă de fonduri europene și echipamente IT, 
de unde, totuși, a răsărit ideea năstrușnică de a 
elabora un document politic, așa - zis 
programatic, numit România Educată? La 
această întrebare vom descoperi răspunsul doar 
dacă ne uităm și prin curțile altora, pentru a 
identifica sursa de inspirație. Iar aceasta o 
reprezintă un program politic intitulat 
„Republica Educațională Germania”, program 
eșuat, discret, de ceva vreme. În ciuda acestor 
zori noi ce stau să se prăvale peste școală, suntem 
sceptici în ceea ce privește utilitatea preluării cu 
ochii închiși a unor modele străine. Studiind 
lucrările pedagogului 
german Reinhard 
Franzke⁸, am aflat fapte 
surprinzătoare despre 
starea și tendințele 
educației, ale predării, 
despre reformele 
educaționale în spațiul 
german, putând astfel 
înțelege cauzele profunde 
ale eșecului. Cu 
numeroase argumente, 
Franzke ne arată căile 
greșite ale unei politici și 
pedagogii ostile copiilor 
și educației, care, contrar 
a ceea ce afirmă că 
urmăresc să realizeze, 
ajung la rezultate 
dezastruoase. După 
analize detaliate ale 
programelor și 
manualelor școlare, 
caietelor de exerciții, 
noilor metode de 
predare, a programelor 
de învățare, au fost 
realizate comparații cu 
școala și lecțiile din 
Kenya. Acolo, în școlile 
de mahala cu peste 60 de 
elevi, în călduri infernale, 
aceștia ajung să învețe 
semnificativ mai mult și 
mai bine decât elevii din clasele comparabile din 
Germania, inclusiv în clasele de liceu. Studiul 
arată că nu finanțarea insuficientă, clădirile 
proaste, lipsa cadrelor didactice sunt vinovate de 
declinul educației germane, ci noile pedagogii și 
metodele așa zis moderne de predare, care au 
înlocuit predarea profesionistă clasică, extrem de 
eficientă. Entuziasmul unor profesori, părinți, 
politicieni, experți în educație și jurnaliști este 

nejustificat, ne spune Reinhard Franzke, acest 
entuziasm acoperind o realitate sumbră, declinul 
calității educației și a predării la un nivel 
inacceptabil, Republica Educațională Germania 
fiind transformată într-un deșert educațional cu 
ajutorul a sute și mii de „noi metode de predare” și 
„concepte de auto-învățare” aiuritoare, care nu 
transmit nicio cunoaștere și restrâng masiv 
selecția pe baza originii sociale. Politica, mass-
media, studii educaționale (PISA & Co) ignoră și 
ascund adevărata măsură, caracterul real și 
cauzele reale ale dezastrului educațional german. 
Franzke observa cu îngrijorare că, la nivel școlar, 
se produce o revoluție tăcută, silențioasă, de tip 
constructivist, prin invazia de noi concepte și 
metode de predare, de manuale metodice. Acestea 
urmăresc revoluționarea predării și învățării, 
vechiul fiind înfierat ca depășit, iar noul proclamat 
drept singurul lucru benefic. Astăzi, totul este 
orientat spre acțiune, învățare independentă, 
muncă în grup. S-a ajuns în situația în care mai 
toate discuțiile să se învârtă în jurul metodelor de 
predare, acestea fiind învestite cu proprietăți 
magice. Chipurile, nu am mai avea nevoie de 

cunoștințe de 
specialitate în 
societatea cunoașterii, 
pentru că ele ar deveni 
repede învechite și 
inutile. În acest fel, 
Germania ajunge să 
abolească educația! 
Pentru a îmbunătăți 
educația nu este nevoie 
de miliarde de euro în 
investiții, de renovări 
de clădiri, de 
digitalizare a învățării 
și de școli ultradotate, 
ci de învățământul 
clasic. Renovarea 
clădirilor este un 
program economic 
pentru firme și nu un 
program educațional! 
De regulă, noile metode 
de predare s-au dovedit 
teribile, nu clădirile 
dărăpănate. 

La noi, domnul 
Daniel David nu a 
înțeles că, din 
perspectiva practicii 
didactice, exigențele 
postmodernismului 
s-au dovedit a fi 
aberații înfiorătoare. 
Ele nu au cum să ducă 

la progres și civilizație, dimpotrivă. Abia prin 
aplicarea lor cazonă, întocmai și la timp, am 
dobândit garanția dezastrului complet. Am tot 
văzut până acum rezultatele produse de pedagogia 
constructivistă, cu ale ei pălării gânditoare, 
broscuțe creative, serpentine ale cunoștințelor, 
mori de apă ale obiectivelor, farfurii zburătoare, 
cascade și pânze de păianjen ale întrebărilor, 
cactuși ai greșelilor, avioane ale argumentelor, 
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pâlnii ale concretizărilor, cu acvariile definițiilor, 
baloanele variantelor, arborii ideilor, caracatițele 
influențelor, săgețile generative, mineritul 
textului și jobenele soluțiilor mincinoase, la 
testele PISA. Care a fost concluzia experților 
postmoderni? Să desființăm clasele de elită, că de 
aceea nu avem mediocrități geniale la PISA. Și să 
desființăm orice urmă de pedagogie clasică, aflată 
oricum în curs de dispariție, chit că aceasta este 
aceea care a produs și produce rezultate la 
olimpiadele internaționale. Și la noi, resetarea 
școlii implică impunerea pedagogiei mură în 
gură, edictând că toți trebuie să gândim la fel și 
să aderăm entuziast la mitologia propusă. Fără 
verificări, dezbateri, controverse. Defilând sub 
lozinca „Eu sunt prost, dar și mândru de asta”⁹, 
constructiviștii radicali au reușit să înlocuiască 
educația cu jocuri psihologice chiar în perioada 
formării generale, ei fiind preocupați mai mult ca 
elevii să se simtă în largul lor, promovând astfel o 
concepție relativistă despre lume, concretizată 
prin reducerea materiei de învățare („aerisirea”), 
promovarea excesivă a învățării spontane sau 
autodidacte, fundamentarea doar emoțională a 
instruirii, demontarea învățării raționale și 
diluarea sau chiar eludarea organizării metodice 
a instruirii, exersată abuziv prin talkshow-uri, în 
loc de lecții. Oricum, digitalizarea profesorilor în 
contextul pandemiei va presupune o schimbare 
radicală a gândirii și acțiunii acestora, ceea ce în 
limbajul lui Nicolae Labiș s-ar traduce prin: 
„Suntem în mijlocul unui ev pandemic/Și-i dăm 
a-nsuflețirii noastre vamă./Cei ce nu ard (în 
online) dezlănțuiți ca noi/În flăcările noastre se 
destramă.”

În noul context nu doar dascălii vor fi 
resetați, ci și elevii, ei devenind digitali, oameni 
de nădejde ai erei transumaniste, un fel de 
ciborgi, fuzionați cu tableta, telefonul mobil, 
inteligența artificială, permanent conectați la 
internet și rețelele sociale. Pregătirea lor pentru 
viață se va face în fața ecranelor, fără a mai trece 
prin vreo bibliotecă. Elevului digital i se spune că 
nu trebuie să-și piardă timpul cu lecturi inutile, 
pentru că nu îi aduc foloase materiale imediate. 
În aceste condiții, el nu va avea nevoie de cultură 
pentru a reuși să-și promoveze interesele 
profesionale și materiale, să ajungă un 
corporatist de nădejde. De-a lungul timpului s-au 
folosit o serie de etichete generaționale pentru a 
marca expunerea la tehnologie și alienarea 
tehnologică a unor generații. Diverși autori au 
vorbit de generațiile X, Y și Z, evidențiind 
dependența acestora de tehnologie, precum Don 
Tapscott (Crescuți digital, 1998), Marc Prensky 
(Nativii digitali, 2001), John Palfrey (Născut 
digital: Cum cresc copiii într-o eră digitală, 
2010). IGen¹⁰ sau Gen Z¹¹ (copiii, adolescenții și 
adulții tineri născuți la mijlocul anilor 1990 și 
mai târziu) a fost prima generație care și-a 
petrecut întreaga adolescență în epoca 
smartphone-ului. Zăbovind mult în spațiul 
virtual și având mai puțin timp pentru relații 
directe cu prietenii, această generație s-a 
confruntat cu niveluri de anxietate, depresie și 
singurătate fără precedent, fiind foarte diferită de 
generațiile anterioare, precum Millennials 

ESEU

(generația Y). Crescând într-o cultură în care totul 
este instantaneu și la îndemână, generația Z se 
simțea îndreptățită la orice. Cu toate acestea, 
într-o cultură cu atâtea avantaje tehnologice, ea a 
reprezentat generația cea mai stresată, expusă 
mereu la atacuri de panică și crize nervoase. 
Sociologii consideră un mister de ce copiii super-
conectați de astăzi cresc mai puțin rebeli, mai 
puțin fericiți și complet nepregătiți pentru vârsta 
adultă. Pe de altă parte, speranțele birocraților 
școlii on line că „nativii digitali” vor învăța eficient 
în noile condiții sunt deșarte, fie și pentru simplul 
motiv că ei au un stil de viață păgubos, abilitățile 
lor în materie de folosire a noilor tehnologii fiind 
un mit. Astfel, a vorbi despre generația Google, 
dibace în a folosi calculatorul fără efort și prin 
experimentare, o generație de experți în internet, 
când de fapt avem de-a face cu o generație copy-
paste, înseamnă a plonja în lumea poveștilor 
nemuritoare. Competențele digitale ale acestei 
generații sunt imaginare. O învățare eficientă nu 
se realizează cu medii digitale, pentru că 
gadgeturile digitale, smartphone-ul, calculatorul, 
tableta, nu gândesc și nu învață în locul elevilor. 
Ele nu se pot substitui gândirii, activității de 
învățare. Cum folosește generația net mediile 
digitale? Nu cred că ministerul ar dori să știe, ca 
să nu intre în depresie. Oricum, multitasking-ul 
nu este altceva decât un antrenament pentru 
superficialitate și ineficiență.

 (Continuarea în numărul viitor)

¹ Kim Giăng Il, Opere alese, Editura Politică, București, 
1989, p.131.
² https://www.edupedu.ro/mircea-miclea-o-schimbare-
radicala-scurtarea-ciclurilor-de-invatamant-si-valabilitate-
limitata-pe-piata-fortei-de-munca-a-diplomelor-pe-care-le-
emit-universitatile/
³ https://www.edupedu.ro/daniel-david-presedintele-cnr-
daca-iesim-din-pandemie-si-din-starea-de-alerta-simt-ca-
invatamantul-fata-in-fata-nu-permite-sa-avem-o-regandire-
a-cursurilor-pentru-ca-intri-in-opozitie-cu-reglementar/
⁴ https://stirileprotv.ro/romania-te-iubesc/emisiuni/scoala-
online-stilul-invechit-de-predare-a-dus-la-un-esec-
national.html
⁵ https://www.g4media.ro/analiza-mircea-miclea-despre-
romania-educata-prevalenta-examenului-direct-la-liceu-si-
transformarea-evaluarii-nationale-in-optionala-e-o-solutie-
total-gresita-bac-ul-unitar-cu-trunchi-comun-va-fi-o.html
⁶ https://romanialiterara.com/2021/07/scrisoare-deschisa-
domnule-presedinte-al-romaniei/
⁷ https://ziarulnatiunea.ro/2021/07/24/o-suta-de-carti-
esentiale/
⁸ Reinhard Franzke, Bildungswüste Deutschland: Das 
Märchen von der „Bildungsrepublik Deutschland”, Alpha 
Press, 2014; Idem, MethodenWahn. Mit Metho-de(n) in die 
Katastrophe, Hannover, 2, Auflage 2016.
⁹ Horst Siebert, Ich bin dumm – und stolz darauf 
(Wissenschaftliche Außenseiter – die „radikalen 
Konstruktivisten“ – unterwandern die Schulen. Ihr 
Programm: Psycho-Spie le statt Bildung), Focus Magazin, 
Nr. 45 (1998) - 
¹⁰https://www.focus.de/kultur/leben/paedagogik-ich-bin-
dumm-und150-und-stolz-darauf_aid_174851.html
¹¹ Jean M. Twenge, iGen: Why Today's Super-Connected 
Kids Are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less 
Happy--and Completely Unprepared for Adulthood and 
What That Means for the Rest of Us, Atria Books, 2017.
¹² Tim Elmore, Andrew McPeak,  Generation Z Unfiltered: 
Facing Nine Hidden Challenges of the Most Anxious 
Population, Poet Gardner, 2019. 
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Aflat el însuși, ca om și ca poet, la un hotar al 
târziului, pe care pe 13 mai 2021 l-a trecut..., 
Dumitru Vasile Delceanu rememorează, în 
ultimul volum publicat, ca-ntr-o anamneză, 
drumul străbătut în viață și în poezie, drum care 
i-a definit destinul, reunindu-și mare parte a 
creațiilor lirice într-o antologie cu acest titlu 
rezonant prin metaforă, Hotarul târziului 
(Dumitru Vasile Delceanu, Hotarul târziului, 
Editura Tipoalex, Alexandria, 2020.), antologie 
care-l fixează în complexa relație cu timpul, cu 
sine, cu propria devenire. 

La acest hotar al târziului și dincolo de el, 
fâlfâie sufletul poetului Dumitru Vasile Delceanu. 
Acolo descoperim patria lui imaginară, universul 
lui, populat cu ideile, cu fantasmele, cu 
aspirațiile, cu idealurile sale. 

Poetul Dumitru Vasile Delceanu se adresează 
direct cetitoriului său potențial, în Epistolă 
slobodă, echivalent al unui cuvânt al autorului, 
menită a stabili frecvența vibrației sufletului. El 
nu strigă, nici nu-și strigă adevărurile, ci le 
șoptește ușor pentru ca, în această armonie 
vibratorie a afectivității, adevărurile să se 
reveleze, iar ei, poet și cetitor, să se strălumineze 
reciproc: „Cetitoriule al meu,/ Alipește-ți, 
rogu-te, auzul/ de șoapta-mi sfielnică și/ 
îngăduie sufletului tău doritor de mărturisire/ 
să se împărtășească din dulce-dureroasa 
moștenire/ a ființei pe care mi-o călătoresc/ 
prin coclaurii ostenitori ai lumii acesteia!(...)// 
Apropie-te răbduriu de mine/ să-ți simt 
prieteșugul respirându-mi/ din neliniștea ispitei 
viscolite/ din miezul fumegând al cuvintelor!” 

Relația intimă cu propria creație îl așază în 
dimensiunea unei emoții al cărei tremur și 
cutremur al ființei circulă ca un fluid dinspre poet 
spre cetitoriul, „înger al meu”, ca o epistolă 
slobodă, eliberată de sub presiunea oricărei 
restricții sau presiuni tensionale: „Emoția cu 
care te întâmpin/ în cartea ce îți tremură-n 
mâini/ este un luuung suspin lăstărind/ dinspre 
cei de, hăt, demult ai mei/ a căror curăție îmi 
cutreieră clipa/ rostogolită în galopul ursitei”. 
În acest cetitor-înger, Dumitru Vasile Delceanu 
vede un alter ego, un frate regăsit în aspirația 
spre un ideal de frumusețe – „amorezați de luna 
fecioară mereu/ ochi în ochi și gând în gând...”, 
gustând din „aceeași carafă de cuget înalt”.

Porțile universului liric al lui Dumitru Vasile 
Delceanu s-au deschis, iar cititorul poate păși 
slobod, bucurându-se de libertatea de a căuta și 
de a se căuta pentru a regăsi sursele absolutului 
posibil și, poate, pentru a se regăsi pe sine în 
virtualitatea aspirațiilor sale.

REVELAȚIA HOTARELOR POEZIEI  
(I)

Ana Dobre

În această retrospectivă a experienței sale cu 
cuvântul în plinătatea virtualităților lui latente, cu 
metafora și imaginea ca joc cu icoane și cu glasuri 
tremurate, Dumitru Vasile Delceanu se relevă, 
deopotrivă, ca poet și constructor al propriului 
imaginar peste care este singurul proprietar. 
Construind acest edificiu lirismului personal, el 
ordonează, fixează repere, distribuie și grupează 
tematic pentru ca această ochire retrospectivă să-i 
cuprindă universul poetic și să-l reveleze, făcându-l 
inteligibil în ideatica și expresivitatea lui.

Cele zece secțiuni – Miere amară, Satul meu 
din lacrimă, Călător prin zodii, Povara 
eternității, Săptămâna albastră, Chiot pentru 
Esenin, Litanii în chindie, De cobză și de cuțit, 
Rană pe gânduri și Lumi răstrunate – prilejuiesc 
nu doar o călătorie în universul poeziei lui 
Dumitru Vasile Delceanu, dar, mai ales, în viața și 
în sufletul lui. Este viața transformată în poezie 
așa cum Gabriel Garcia Marquez o transformase în 
poveste pentru a o povesti. 

Poetul simte vibrația universului și o răsfrânge 
în vibrația cuvântului purtător de idee și de 
emoție, are știința și harul de a întoarce, prin 
metaforă și simbol, un sens aparent către 
profunzimile esenței, transportă semnificațiile, 
ridicându-le din țărâna realului în limpezimile de 
cristal ale idealului – un ideal de poezie, un ideal 
spre care aspiră pentru a se întâlni cu sine în 
dimensiunea eternului. Dumitru Vasile Delceanu 
simte pulsul cuvântului și aici îi caută sufletul, 
aspirând să ajungă la acel primordial, unic, 
esențializat suflet universal, acolo unde totul 
converge și se contopește cu unul. Poezia este 
pentru Dumitru Vasile Delceanu calea de 
cunoaștere care-l conduce la autocunoaștere. Eul 
își caută sinele și, la hotarul târziului, se regăsesc 
pentru a contopi durata personală cu timpul 
universal și etern, pentru a-și construi propria 
mitologie. 

Dumitru Vasile Delceanu a renunțat la 
principiul aglutinării cronologice, grupând 
ciclurile tematic, centrate în jurul unei idei 
dominante: arta, satul, modelele poetice – 
eminescienele și esenienele, meditația și 
confesiunea, cântice țigănești, exerciții stilistice.

Primele două secțiuni – Miere amară și Satul 
meu din lacrimă – ocupă cam o treime din 
întregul volum, reliefând nu doar relația dintre 
poet și timp, ci mai mult necesitatea definirii 
esteticii sale, precum și legătura cu satul, acel 
topos unic, spațiu mitologizat, în care s-a format 
sufletește și care l-a format, definindu-i legăturile 
multiple cu lumea, orientându-l în orizonturile 
lumii.
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Miere amară, având un motto din Alexe 
Mateevici („Limba noastră-i limbă sfântă/ Limba 
vechilor cazanii/ Care-o plâng și care-o cântă/ Pe 
la vatra lor țăranii”), reunește mai multe poezii 
care ar intra în aria de semnificație a artelor 
poetice, concentrate pe definirea creatorului în 
relație cu creația sa: Pecete, Cu iadul în spinare, 
Joc de duminică, Spaima de alb, Obârșie, 
Plugar, Dimineață de cântec, Adânc, Insomnie, 
Așteaptă Ana, Cântec aspru, Peregrin, Cenușă și 
fluturi. Aceste poezii relevă relația creatorului cu 
cuvântul, cu sine, intrând în câmpul ideatic al 
artelor poetice prin sugestiile risipite generos 
referitoare la modul personal de a înțelege, de a 
trăi și de a transfigura relația cu virtualitățile 
logosului, ca și prin autoportretul implicit, care-l 
pun pe poet în relație cu sine însuși, cu propriile 
aspirații, doruri și idealuri.

Temele eului se relevă în Pecete, poezia care 
deschide nu doar volumul, ci universul imaginar 
al poetului Dumitru Vasile Delceanu, fiind un fel 
de cheie care netezește drumul în lumea 
metaforelor și simbolurilor sale, rezonantă 
ideatic cu Eu și drumul și Joc de duminică. Ca 
autoportret, poezia poartă pecetea eului, ca o 
amprentă stilistică, a modului său de a vedea și 
înțelege complexele raporturi ale eului creator cu 
lumea și cuvântul: „Înfiorând văzduhul c-un 
nechezat stingher,/ prăvale peste mine o lacrimă 
din cer/ cu care prins de-o vrajă mă ostenesc a 
scrie/ pe tâmpla miazănopții o dalbă elegie// 
de-a cărei curăție chezaș mă leg să fiu,/ 
pecetluind-o-n piatra Hotarului târziu”. 

Desenat într-un joc de duminică, portretul 
eului revelează antinomiile: „Am scris cu 
cărbune, cu lacrimi, cu foc,/ Cu cerneală, cu 
sânge am scris./ În această duminică vreau să mă 
joc/ Cu pana adânc tăvălită în vis.// Pe vânt, pe 
zăpadă, pe prag, pe târziu,/ Pe strigăt, pe floarea 
de nufăr/ Învăț de-o vecie tăcerea să-mi scriu,/ 
Sub care-mi duc steaua și sufăr.// În carnea 
cuvintelor toate le-am strâns:/ Luminile inimii, 
nopțile mâinii/ Și plec să-mi adorm osteneala 
pe-un plâns,/ Când luna se-ncaieră-n iarbă cu 
câinii”.

Peregrin este tot  un autoportret, realizat 
prin dedublarea eului, proiecția asupra eului 
fiind, deopotrivă, interioară și exterioară. 
Lirismul obiectiv alternează cu cel subiectiv, iar 
dislocările topice, ingenioase, dau o idee despre o 
sintaxă poetică supusă rigorilor creației: „Aștept 
un car să i mă-nvârt pe roate”. Aceste răsuciri nu 
sunt doar formale, ci răsfrâng ideea relației eului 
cu cuvântul, cu structurile lui, concentrând 
lirismul pe atitudinea eului în fața oceanului de 
virtualități, pe instrumentele creației. 

Difuz, elegiac, se insinuează sugestia 
ireversibilității timpului. Eu și drumul este și o 
meditație asupra acestei relații defectuoase, 
care-l fixează pe om în durata vieții și într-un 
destin previzibil. Uneori, viața o ia înaintea 
destinului, alteori, drumul o devansează, lăsând 
omului melancolia de miere amară a trecerii, cu 
un ușor sentiment al zădărniciei: „Pe coclauri de 
drum sorocit cu eres/ Multe vămi și răscruci îmi 

răniră/ Diminețile gândului și târziu m-am ales/ 
C-un suspin fumegându-mi pe liră.// Uneori am 
poftit la păcat/ Când în pripă și când cu zăbavă;/ 
Ziua, cucul haiduc mi-a cântat,/ Noaptea, câte-o 
mierlă bolnavă.// Amândoi, eu și drumul, visam/ 
Să ne facem colibă-ntr-o stea/ Și-o trăsură cu 
îngeri la ham/ Și-o mireasă - crăiasă în ea.// Dar a 
fost să nu fie decât/  Un eres cu lumina pe dos/ 
Unde ziua se stinge urât,/ Unde noaptea 
se-aprinde frumos.// Și, ca doi străini de departe,/ 
Eu și drumul amurgim într-o carte”. În Cântec 
aspru apare pentru prima dată metafora miere, a 
cărei relație de sens și antinomie, reclamă, ca 
aspect contrastant, veninul.

Spaima de moarte (Cu iadul în spinare, 
Spaima de alb) îl identifică pe poet în tragica lui 
condiție umană, spaimă pe care o transcende, ca 
poet, în/prin creație: „În albul foii sufletu-mi 
îngrop,/ Haite de lupi pândesc să mă sfâșie...”

În sângele poetului se amestecă strămoșii 
care-și prelungesc dorurile, așteptările, 
neîmplinirile în cântecele lui. E o legătură 
ancestrală, într-un lanț necontenit al generațiilor. 
Dumitru Vasile Delceanu comunică și el cu 
strămoșii, făcând schimb de taine. În Obârșie, el 
are semeția recunoașterii ascendenței țărănești: 
„Eu vin din plugari, eu mă trag/ din adâncuri de 
lacrimă, din înalturi de vis;/ credințe și patimi cu 
foc mi le-am zis/ pe fluier de soc și de os și de 
fag.”, asumându-și sufletul mioritic al nației: „Cu 
soarta m-am jucat și mă joc/ cum se joacă vântul 
cu frunzele-n crâng/ și învăț de-o viață să cânt și 
să plâng/ pe fluier de os și de fag și de soc. (...)// 
Mă vântur prin lume și șuier,/ târând după mine 
un plug înstelat;/ în zori dintr-o lacrimă m-am 
deșteptat/ și voi amurgi într-un fluier”. Ideea 
rezonează arghezian și în Plugar, în sensul 
aproprierii muncii artistului de cea aplugarului: 
„Aruncam sub brazdă sămânță de vis/ 
Descântându-i de nuntă și de încolțire;/ Zi lungă 
de vară cu plugul am scris...”

Relația creatorului cu cuvântul se relevă în 
Dimineață de cântec – în dominanta care 
ipostaziază arghezianul poeta faber, în imaginea 
poetului care cioplește (în) cuvânt: „Cioplesc un 
cântec aspru din tăcere”, apoi în Insomnie, în  
Adânc, un fel de de profundis, dând expresie 
tragicei conexiuni cu timpul ale cărui 
necunoscuturi și necunoscute omul le străbate 
pentru a-și tăia drumul său, pentru a-și afla și 
defini destinul: „Adânc de viață și adânc de vis,/ 
Adânc de Eminescu și de noi,/ Adânc de toamnă 
răstignită-n ploi/ Și de cuvântu-n lacrimă ucis.// 
Adânc de alb, adânc de fum, adânc/ De tâmpla 
năruită-n pâcla zării,/ Prin care trec anapoda 
călării/ Cu apa morții până la oblânc...”. 
Fragilitatea condiției umane apare și în Frunză, în 
relație cu jertfa christică: „Umblam pe aer ca Iisus 
pe ape/ Fără sub tălpi văzduhul să se crape,/ Ori 
să mă soarbă hăurile reci./ Și mă-ncălzeam la stele 
pe poteci...” Așteaptă Ana abordează, într-o notă 
originală, mitul creației din perspectiva relației 
intrinseci dintre creator și creație, implicând 
sacrificiul ca parte a creației înseși, Ana fiind muză 
inspiratoare și jertfă.
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Ca un demiurg, poetul simte panteist, risipit 
în întreaga creație, în real și-n ideal: „M-am visat 
azi-noapte copac desfrunzit”. Oniricul însoțește 
experiențele, fără a avea conotații romantice, 
totuși. Ca a doua viață, visul poate clarifica 
incertitudinile, făcând necunoscutele sinelui să 
comunice între ele, revelându-l. Instrumentul 
absolut este cuvântul, chiar dacă un cuvânt 
târziu, într-o invocație adresată mamei în 
ipostază arhetipală: „Maică-nsingurată, rogu-te, 
mă iartă/ Dacă-ți tulbur somnul c-un cuvânt 
târziu;/ Parcă-mi înflorește pe-o icoană spartă/ 
Mâna care plânge și cu care scriu...” 

Cel mai amplu ciclu, Satul meu din lacrimă, 
cu un motto din Octavian Goga cu care poetul se 
simte rezonant, dă contur unei monografii lirice, 
configurează un topos care constituie centrul 
mitologiei personale a lui Dumitru Vasile 
Delceanu și, totodată, relevă dubla legătură cu 
timpul – un timp mitic, reversibil, și cu spațiul – 
locul unic în lume, cuibul, martor al creșterii, al 
avântului în cunoașterea vieții, a lumii. Cuib, 
prima poezie a ciclului, configurează acest topos 
ca proiecție subiectivă. Imaginea acestui cuib 
unic se extinde concentric la dimensiunile 
planetei – casa, cuibul nostru, al tuturor: „Toți 
câți suntem dintru mume hărăziți cu greul greu/ 
De-a robi pe brazda slovei fără-a o sfârși 
vreodată/ Ne-ntâlnim cântând Pământul – 
steaua asta blestemată –/ Peste care-au nins 
văleaturi, peste care ning mereu”, al vetrei 
strămoșeșeti: „Ne-ntâlnim în dorul vetrei mai cu 
seamă și mai des/ Cei de-aici de lângă munții 
mioritici și de lângă/ Temelia-n care Ana nu va 
înceta să plângă/ Câtă vreme mierla noastră e 
bolnavă de ares”, țara, așadar, următorul cerc 
fiind cel al vetrei părintești: „Ne-ntâlnim în noi 
cu sine fiecare-n orice clipă/ Să se strige, să se-
ntoarcă lângă pragul cu părinți,/ Unde s-a spălat 
pe suflet cu-nserările cuminți/ Și de unde 
amintirea sparge zările și țipă.(...)// Cucul cât e el 
de singur pătimește-n cuibul lui;/Cuibul meu 
spoit cu stele e-ntr-un sat pe Călmățui”, până la 
ultimul cerc, ultimul cuib – locul de 
îngropăciune: „Unii și-au sărit de umbră, poate 
nu le-a fost ușor,/ Scriu din când în când acasă și 
mai vin la câte-un an;/ Mie, dacă dă blestemul să 
mă duc din Teleorman,/ Mi se rupe rădăcina și 
cu toți salcâmii mor”.

Dumitru Vasile Delceanu dă expresie, 
asemenea lui Octavian Goga, unei monografii 
lirice nu numai a satului teleormănean, ci a 
satului românesc în acest moment istoric. 
Reperele acestui imaginar sunt salcâmul (Plâns), 
ulciorul – motiv care leagă prezentul de trecut, 
mama (Visul, Numai umbra), tata – imagine 
care apare asociată cu fântâna: „Îți ștergi 
nădușeala cu aripa grea/ Rănită-n războiul cu 
umbrele, tată,/ Și-n zori când te-apleci pe 
fântâna curată,/ Fântâna cu-o sete nebună te 
bea”, caii (Aduceți caii), lăutarul (Cântec 
suspinat, dedicat lui Tudor Gheorghe, pe care 
poetul îl simte înrudit sufletește, plămădit din 
același aluat, împărtășind aceleași doruri și 

aleanuri: „Mă pui pe foc și mă îngropi în sloi,/ 
Suntem ca două neguri amândoi./ Suim în rai și-n 
iaduri coborâm/ Venind din noi ca de pe alt 
tărâm.// În subsuoară cobza ta adună/ Aleanuri 
câte pe pământ și-n lună/ Și o îneacă lacrimile 
parcă-n/ Lăuntrul ei s-ar răsuci un cearcăn.”), 
învățătorul (Făclie: „Învățătorul meu 
îmbătrânise,/ Trecea pe drum cu trupu-mpuținat/ 
Și-abia ducând pe umeri cerul mi se/ Părea că 
umblă Dumnezeu prin sat...”), Zaharia Stancu, 
dorul, repere și motive care îi recompun, într-o 
proiecție subiectivă, universul a cărui memorie 
vrea să o conserve pentru a-l sustrage timpului 
devastator și terorii istoriei. 

În oglinda timpului, poetul opune trecutul și 
prezentul, un prezent al jalei ca în poezia lui 
Octavian Goga, explicabil nu prin opresiune 
străină, ci prin teroarea istoriei. Acum, satul este 
un paradis în destrămare, depopulat, îmbătrânit, 
fără speranță, așa cum (îi) apare în Toamnă: „Se 
tolănește satul sub amurg,/ De-atâta toamnă 
șalele îl dor…” Există o melancolie a trecerii 
asociată cu nostalgia pieirii satului de altădată și 
în Înstrăinare: „Nu mai sunt mâini în sat, nici 
ochi să știe/ Să răsucească fusul și să țeasă/ 
Argintul lunii-n trandafiri pe ie/ Și-n flori de măr 
pe voalul de mireasă.”, sfârșind prin a acuza cerul 
pentru această tragedie a dispariției: „Au, cerul 
n-o avea cumva vreo vină?/ Nu-l doare, ori se face 
că nu știe?” Când are sentimentul unei înstrăinări 
de sine, poetul îi asociază jalea trecerii ca în Dor 
de mine: „Bolnav de dorul dorului de mine/ Și de 
mireasma altui început// Iau cimitiru-n brațe și 
cuminte/ Colind prin sat și înviez morminte”.

Ultima poezie a ciclului, Prispa iadului, ca o 
ramă, fixează imaginea satului ca paradis devastat, 
aflat sub teroarea istoriei și a timpului ireversibil: 
„Coboară cimitiru-n sat agale (...)// Mai gârbovit 
c-un veac, făcându-și cruce./ Ștergându-și ochii 
de-ntuneric grei,/ Oftează cimitirul și se duce/ În 
dealul lui păzit de brebenei. (...)// În slavă nici un 
deget nu se mișcă,/ Doar Charon toarnă clipele-n 
morișcă...”

Dominația în alb acestui topos nu este doar o 
imagine a purității, e mai mult un alb al morții, al 
unei amnezii teribile care șterge tot – și istoria, și 
mitul, imagine care înspăimântă prin exces și 
consecințe, într-o reluare obsedantă și obsesivă: 
„Alb de alb; o albă mătură de vânt/ Albu-l suie-n 
albă bătătura noastră;/ Alb mă-ntorc în mine și 
binecuvânt:/ Albă-ți fie umbra, casă alb-albastră!”

Așadar, motivele sunt integrate lumii satului, 
transfigurat de puterea enormă a poetului de a-l 
recrea în dimensiunea cuvântului, în dubla lui 
dimensiune: ca lume aievea, supusă prezentului, 
dar și ca proiecție metafizică, asociat unui trecut 
pe care vrea să-l reînvie, aducându-l în prezentul 
prezentului. 

Spiritul satului nu a murit. În Duh („Peste 
coarnele boilor trece un duh făclier –/ Duhul 
bâtului meu care-a murit și nu moare.”), poetul 
simte arcuindu-se, ca un arc de triumf, acest duh 
care trece prin veac, dincolo de hotarele târziului: 
„Drumul țăranului trece prin veac/ Din veac 
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neștiut către mâine;/ Sufletul lui e un arc de 
triumf/ Pe sub care trece o pâine”. Există și 
sentimentul continuității în ideal – în vis și în 
spirit. Țăranul refuză să dispară. Țăranul încă e 
prezent pe scena istoriei, al cărei sfârșit poetul 
nu-l admite, iar istoria îl refuză: „Am dat să-l 
strig; brăzda peste coline/ Și-n urma lui abia 
puteam să fug./ Ieșea un fum albastru după plug/ 
Și bâtu-meu se desfrunzea în mine”.

Zaharia Stancu pare un avatar al lui însuși. În 
opera lui, Dumitru Vasile Delceanu simte 
ecourile Călmățuiului, ecouri transfigurate care 
vin din opera acestuia și pe care le-a asimilat 
catalitic: „Tolănit pe-o rână 
satul își trăiește traiul lui;/ 
Tot ai sta-ntr-o poartă veche 
să-l privești și să-l asculți/ 
Cum coboară către ziuă să se 
scalde-n Călmățui,/ 
Îngropându-și în țărână 
semnul pașilor desculți”.

Marin Preda, în 
Moromețiene, este un alt 
reper, un alt posibil alter ego. 
Într-un tablou în tablou, 
prelungire a artei în viață, 
reflectare a vieții în artă, 
Dumitru Vasile Delceanu 
surprinde scene în care 
adevărurile – al vieții și al 
artei, coincid. Imaginile au 
reprezentabilitate. Ilie 
Moromete, arhetip al 
țăranului, stă la poartă, apare 
fiul, Niculae-stea, dialogurile 
politice din poiana lui Iocan 
sunt tot atâtea moromețiene, 
continuate, tematic și 
imagistic, în Țăranul bătrân, 
Ion și Ilie.

Destinul poetului pare 
legat indisolubil de acest cuib, toposul său sacru 
– satul meu din lacrimă, un centrum mundi al 
cărui suflet fâlfâie peste toate amintirile, peste 
trecut și prezent. De aici, ideea nunții mioritice a 
cărei sugestie apare în Nuntă de-a doua.

Sacralitatea este realizată prin tema relației 
eului cu Dumnezeu, așa cum este definită în 
Lăcrimând, Dumnezeu. Singurătății celeste, 
poetul îi opune singurătatea sinelui: „Decât mine, 
străinul aici pe pământ,/ Dumnezeu e mai singur 
în cer”. Subordonată acestei teme, apare și ideea 
relației defectuoase cu timpul. În Degerată, 
cheia, în imaginea concretă a păsării care trage 
târziul, poetul are viziunea condiției tragice a 
omului: „Mi se întâmplă să aud uneori/ o pasăre 
trăgându-mi cu gheara pe gând;/ atunci parcă tu 
ai veni să-mi măsori/ preatârziul, pe lumină 
călcând”. Totuși, pesimismul nu-l copleșește. 
Ideea reîntoarcerii, reflex mitic al mitului eternei 
reîntoarceri, îl reconvertește, dând elan nădejdii 
de a supra-viețui în altă formă de existență: „mă 
voi întoarce într-un strop de rouă”, mărturisește 
poetul, în relație cu invocația unui alt început, 
într-o altă viață, o altă (re)naștere, lumină din 

lumină: „Mai naște-mă o dată, maică,/ Te chinuie 
să mă mai naști,/ Spuzit cu muguri de Drăgaică/ 
Să înfloresc în zi de Paști”. Timpul este resimțit în 
bivalența lui, nedumerire căreia poetul îi dă 
concretețea metaforei: „Vecia-ncape-n clipă cum 
clipa-n veșnicie...”

Tema iubirii apare doar în Plânset – o iubire 
uranică, metafizică, absolut spiritualizată, în 
Chemarea miresei și în Rug înălțat. Femeia, o 
reflexie a Mariei, apare în ipostaza angelică a 
madonei: „În seara aceasta, Maria, sunt rug 
înălțat/ Pe care tu, iată, frângându-te, floarea ți-o 
scuturi...”

Sentimentul nostalgiei, 
abur al melancoliei trecerii, 
plânsul, frigul existențial ca 
prestadiu al morții, jalea 
dublează mesajul poetic, 
luminându-l și iluminându-
l pentru a-i spori sensurile, 
pentru a cutremura 
conștiințe, pentru a atinge 
sufletul.

Cu un motto din Ion 
Pillat – „Un singur nai, dar 
câte ecouri prin pădure”, cel 
de-al treilea ciclu, Călător 
prin zodii, se realizează ca o 
călătorie prin universuri 
lirice ale unor poeți pe care 
Dumitru Vasile Delceanu îi 
simte înrudiți sufletește, 
atinși de afinități 
asemănătoare.

Păzitori de vatră, 
prima poezie, îl evocă, prin 
motto, pe Neagoe Basarab, 
dar construiește 
postmodernist, prin 
procedeul intertextului, 
într-o notă ușor polemică, 
pentru a readuce în context 

tema rejectată, azi, a patriotismului, manifestată 
ca mărturisire a iubirii pentru țară și eroii ei. 
Asemenea lui Octavian Goga, Dumitru Vasile 
Delceanu dă acum expresie unui cântec al 
pătimirii noastre. Nu sentimentul personal îl 
preocupă, ci sentimentul colectiv, sentimente pe 
care le așază pe talerele poeziei sale – cântecul 
pătimirii noastre și cântecul pătimirii ființei: „În 

1
țara mea de glorii și de dor / Munții Carpați miros 

2 3a lună plină ; /Aici plâng doinele și râde hora / Și-i 
4

pardosită lumea cu lumină ” (cifrele sunt trimiteri 
la Eminescu, Păunescu, Goga, Arghezi, din care 
sunt preluate sintagmele intertextuale - n.m.).

Ideile din Păzitori de vatră se continuă în 
Glosă, poezii care par fețe ale aceleiași medalii. 
Lirismul se rarefiază, devine reflexiv, întors spre 
meditația asupra destinului omului, ideile fiind 
punctate în strofa-temă: „Am râs și-am plâns 
și-am pătimit prin lume/ Cu binele și răul 
deopotrivă/ Și când m-am întrebat vecia cum e/ 
Mi-am asumat o neagră recidivă./ De-atâta viață și 
de-atâta moarte/ Destinu-i greu ca un pământ 
plouat;/ Pe rugul clipei scrise să mă poarte/ Eu 
m-am vândut și m-am răscumpărat”.

(Continuarea în numărul viitor)

CRITICĂ LITERARĂ

34

Colocvii dunărene anul I, nr. 5-6 • iulie-august 2021



Fără a fi un afrodisău, dar nu în sensul dat 
cuvântului de Cantemir, ci în acela de iubitor al 
lumii dimprejur, Coriolan Păunescu celebrează 
lucrurile simple ale lumii, lucrurile banale, dar 
fără de care viața nu ar fi posibilă: iarba, 
pământul, cerul, soarele, apa, focul. Este aici o 
filosofie de viață pe care o studiaseră atent 
filosofii greci ai începuturilor și pe care noi, așa-
zișii moderni, le-am uitat, le-am batjocorit, 
le-am aruncat la groapa istoriei.

Și tocmai aceste lucruri vin astăzi asupra 
noastră și ne cer socoteală. Și viața noastră 
devine imposibilă în lipsa capacității de a 
răspunde.

De aceea, lirica lui Coriolan Păunescu, este 
una gravă, încruntată, aplecată asupra unor 
întrebări în aparență simple, dar care se 
dovedesc, de cele mai multe ori, fără răspuns.

Născut în anul 1945 în comuna Banca din 
județul Vaslui, cu studii universitare în științele 
pământului la Universitatea de Agronomie din 
Iași, Coriolan Păunescu debutează cu volumul 
Iarbă solară într-un caiet de poezie al Editurii 
Junimea din același oraș, în anul 1982, caiet care 
adunase mai mulți poeți tineri din capitala 
Moldovei.

Nu spun nici astăzi că poetul nostru ar fi unul 
care și-a făcut un program poetic din cântarea 
elementelor, dar nici nu se poate să nu observi că 
iarba, solară în 1982, îi definește pregnant 
profilul poetic, în 2020 poetul publicând o 
frumoasă ediție din poezia sa la Editura 
TipoMoldova, cu titlul Impulsurile ierbii, cu o 
excepțională prefață de Ioan Holban și cu poeme 
care au titluri ce servesc ideea enunțată; 
Evenimentele ierbii, pagina 39, unde versurile: 
„Mă cheamă ramuri noi în ferestre/ în raza lunii 
ajunsă prea departe/ în astre galbene să ne aducă 
veste// lumină-n marile cântări de noapte.// Și 
ierburile țipă oglindite-n geam/ că-n suflet caii 
trec pe negândite/ în răsăritul lunii pe care o 
vedeam// urcând prin salturi vii, nemărginit”, 
reprezintă poarta de intrare într-un imperiu 
eminescian, un imperiu de departe, pe care 
poetul îl presimte și pe care ni-l prezintă cu 
detașare, arătând calea care vine ca o trenă a 
cerului: „Iar flacăra ce urcă iute din adâncuri/ în 
spațiul cu trenă lungă de materii/ îmi aține calea-n 
iarbă și în smârcuri// făcându-mă să lupt cu 
noile imperii”, noile imperii, amenințătoare 
deopotrivă, reprezentând lumescul și 
trancendentul.

Constantin Gherghinoiu

Poezia - 
Rugăciune pentru elemente

Cronica de față nu este despre creația 
integrală a poetului. 

Este doar despre volumul Planetă liberă și 
sumbră, apărut în anul 2016 la editura InfoRapArt 
din Galați.

Și m-am oprit special la acest volum, foarte 
coerent de altfel, pentru că este o ilustrare a artei 
poetice a lui Coriolan Păunescu. Ea are la bază o 
modalitate nouă prozodică, despre care autorul nu 
a făcut nicăieri vorbire și despre care și puținii, 
după știința mea, comentatori ai volumului au 
tăcut cu desăvârșire.

În momentul în care poeții care construiesc 
lumea prin miracolul Cuvântului descoperă noi 
modalități prozodice ori de altă natură strigă în 
gura mare descoperirea lor. Așa s-a întâmplat cu 
iambirul, așa s-a întâmplat cu imparele, cu 
sonetglossele altuia și așa va fi mereu.

Nimic de condamnat în asta.
Coriolan Păunescu își scrie întreaga carte sub 

forma terținelor precedate sau urmate de un vers 
liber. De cele mai multe ori acest vers liber este o 
concluzie, o mirare, un semn al opririi lecturii 
pentru meditație.

Această invenție prozodică nu ar fi fost poate 
remarcată, dacă nu s-ar fi repetat cu obstinație pe 
tot parcursul volumului de față, indicând astfel un 
program estetic, o abordare a poeziei din 
perspectiva invenției prozodice descrise.

Întreg volumul cuprinde 39 de texte. toate 
concepute după tiparul descris mai sus, cu un 
număr variabil de terține, între 4 și 6, cele mai 
multe în număr de 5.

Este o opțiune prozodică interesantă, cu, 
probabil. interpretări diverse, din care cea mai 
simplă ar fi aceea privind pe Unu indestruxtibil și 
sfânta treime augustiniană. Dar, sunt sigur că 
există și alte și alte înțelesuri.

Universul liric al volumului prinde viață în 
jurul unui portret, sfânt, ne asigură poetul,  
poemul Portret sfânt, mai având încă două 
variante în volum, la fel de reușite, dar nu la fel de 
transparente. Pentru frumusețe și pentru că este 
nucleul liric al volumului, îl voi transcrie în 
întregime: „Avea o lumânare de seu într-o mână// 
iar vechea Carte o ținea pe genunchi/ și-n plete-i 
jucau picuri vii de lumină/căzute din ochiul 
integrat în triunghi// Albastra-i pelerină flutura ca 
o noapte// dar El în albele-I straie părea zugrăvit/
și oamenii toți l-au privit de departe/ prin 
adevărul ce-n lume fusese rostit.// Auzeam un 
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murmur adânc de mirare,// ca de cocor ce urca 
spre-același zenit/ și-atunci cu crucea de lemn în 
spinare/ cineva urca spre cerul din care a venit// 
Se-nălța greu din planeta cvasi rotundă// chiar 
dacă sclipea-n străvechea lumină/ iar în juru-I 
simțeam elixirul care abundă/ în uleiuri de mirt 
și din izuri de smirnă.// Limba flăcării îi vorbea-
n picuri de ceară// înfășurând coloane înalte pe 
sfinte altare/ și iată, că din vremi, spre praguri de 
seară,/ chipu-I se cuminecă într-o primă 
ninsoare.”

Poemul este important nu doar ca matrice a 
volumului de față, ci și pentru susținerea 
următoare: Coriolan Păunescu este un blagian 
care, întârziat la 
întâlnirea cu modelul, nu 
se sfiește să suțină că 
întreg universul este 
Dumnezeu, că 
panteismul este simțirea 
și deschiderea noastră 
către Ideea Aceea, 
dechiderea noastră către 
un cer mereu promis și, 
în egală măsură interzis, 
șansa noastră omenească 
de lumină.

În poezia 
Incompletul peisaj, 
pagina 27, orice îndoială 
se spulberă: „Iată, vedem 
în ochean albu-I 
veșmânt// și-n irisul cel 
viu nestinsa lumii 
mirare/ ca un străvechi și 
întristător legământ/ prin 
sfânta tăcere ce adesea ne 
doare// Unde-or fi 
leproșii și înviații din 
morți// sau orbul luminii 
lui redat prin vedere?”

Prin urmare, natura 
în întregul ei este de 
extracție divină sau este obligată să devină astfel 
la întâlnirea firească a Divinității, pământul, apa, 
aerul vântul, cerul, soarele, lumina lui, totu este 
parte din dumnezeire, iar accesul nostru la 
Dumnezeu se reduce la o simplă ecuație de 
simțire și de voire.

Și cine este mai aproape de natura care am 
fost, suntem și vom fi?

Nimeni altul decât țăranul, pentru că și 
primul om va fi fost țăran.

Lumea modernă nu mai are nevoie de clasa 
aceasta, țăranii încurcă civilizația cea nouă, o pun 
în ceartă cu universul gândit de aceasta, o fac 
ridicolă față de credința, față de iubirea, față de 
simțirea țărănească, aceștia sunt aproape de 
elemente, vorbesc încontinuu cu ele, există prin 
ele, se închină la ele, așa că soluția este simplă, 
desființarea clasei respective prin distrugerea 

pământului, a ierbii, a păsărilor, a naturii în 
întregul ei. 

Observă poetul: „Ne pleacă țăranii, ne tot 
pleacă din sat -// ei nu vor crucea să-și mai 
poarte/ parcă li-i frică de o nouă moarte/ chiar de 
nu o spun prea răspicat.// Și totuși se sting pe 
unde apucă.”

Da, poete, țăranii mor peste tot în lume, 
această civilizație de pământ nu mai este bună, ea 
trebuie ștearsă din istorie. Iar concluzia că istoria 
este o piedică în calea progresului și că ea este o 
mare doamnă care nu mai are ochi pentru stânca 
lui a fost, așa cum definește Nietzsche trecutul, 
reprezintă condamnarea definitivă a țărănimii și 

justifică alungarea 
acesteia din structura 
stâncii lui a fost. Și, mai 
ales, din structura zilei 
care va veni sau nu va 
mai veni vreodată, căci 
dispariția țărănimii 
înseamnă și despărțirea 
omului de elemente, de 
frumusețea acestora, de 
frumusețe în general.

Probabil că 
necurmatele ademeniri 
în lume, acele ademeniri 
ale civilizației care ne 
minte pe toți, și care ne 
va mai minți și de aici 
înainte, vor găsi multe 
voci care să le susțină. 
Ceea ce este sigur este că 
moartea unei clase 
sociale va însemna și 
dispariția naturii în 
numele căreia luptă noua 
lume a Nimănui. Fără 
elemente, fără pământ, 
iarbă apă, aer, foc, fără 
Dumnezeu, lumea va fi 
neîndoilenic goală și de 

umanitate, dar pe cine mai interesează asta?
Pe poetul Coriolan Păunescu îl interesează 

lumea omeniei.
De aceea scrie.
Ca să-și strige disperarea, sperând că va fi 

auzit de o lume fără organe de simț  sau ale cărei 
organe de simț au fost atrofiate ori sunt pe cale să 
fie atrofiate de noua orientare filosofică a zilei.

În câteva poeme se aud sonuri care-l aduc în 
memoria noastră pe Eminescu, așa cum găsim în 
poeziile Rătăcire, pagina 17 sau Întrebările zilei, 
pagina 19 și Despărțire, pagina 49: „Îți cer acum o 
vorbă ori un crâmpei de cânt/ din tot ce-aveai 
să-mi spui demult, străine,/ ori să învăț cum apa 
vie umblă sub pământ// și cum răsuflă vremea în 
timpul care vine”;  în altele se aude zvon de 
Esenin, un sunet suav și clar despre ființele mici: 
„Cumpără-mi, mamă acest câine” (Din copilărie, 
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p. 47), deși fără tragismul din marele rus.
În schimb, când revine la registrul propriu 

întregului volum, poezia lui Coriolan Păunescu 

lasă să se audă tot frământul pădurii de 

mesteceni, ca în poezia Din povești siberiene, 

pagina 53: „O, și cum mai răsună, cum mai 

răsună// văzduhul prea alb al eternizatei 

taigale,/ ruseasca pădure ce vântul o înstrună/ 

prin aspre armonici cu plânsuri de jale.// O câini 

divini, ce trag nesfârșitele sănii...”
Dincolo de aceste teme ale liricii lui Coriolan 

găsim și una care nu mai este de actualitate, 

fiindcă a fi patriot a devenit o crimă, a-ți iubi 

patria este dovada că ești anacronic, astăzi patria 

se numește Europa și tot ce face și spune Europa 

este sfânt. Totuși, Coriolan nu se teme să-și 

afirme dragostea amară față de patrie, ca în 

poezia Iubirea-i somată să plece, pagina 85: „Eu 

nu-ți spun să mai treci pe la mine,/ sunt astăzi o 

persoană posacă și rece/ și nici să îți mângâi 

obrajii nu-mi vine// când iubirea de țară-i 

somată să plece// Copiii ne plâng și mie inima-mi 

plânge/ când răii lumii doboară valaha pădure/ 

iar neamul prin otrava tăcerii se stinge// și de sub 

tălpi vin hoții ca țara s-o fure.”
Și deodată această străfulgerare a tinereții, 

duse pentru totdeauna, ca de tot frumoasa poezie 
Tramvaiul întoarcerii, din care citez cu încântare: 
„Ce mai știi, iubită, de bătrânul nostru tramvai -
// nu-i așa că ne caută studenția în ochii lui 
verzi??...Atunci, sânii tăi, iubito, zvâcneau în 
plapuma lunii//... Ce mai știi, azi, de bătrânul 
dascăl de botanică// și de nucile lui de cocos 
aclimatizate-n Șorogari...”, unde toți ne putem 
recunoaște, fiindcă toți avem tramvaiul nostru 
unde ne ținem studenția veșnică, fiecare am simțit 
emoția unui zvâcnet sub plapuma lunii, fiecare 
ducem în memorie un bătrân profesor de botanică 
sau de oricare altă disciplină și fiecare am încercat 
să aclimatizăm în Șorogari-ul interior nu mai știu 
ce rasă de piersici, de nuci de cocos, de vis...

În totul, Coriolan Păunescu ni se arată ca un 
poet matur, stăpân deplin al universului liric 
propriu, stăpân al artei sale pe care ne-o prezintă 
în falduri largi, în veșminte de gală și cu noutăți 
care ar fi trebuit să fi fost descoperite până acum 
de cei care s-au aplecat și au și scris despre acest 
poet surprinzător și aparte.
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Scriam în numărul trecut despre câteva 
influențe asumate, de către narator, de 
recunoscut sau la care se referă personajele, 
influențe literare, cinematografice, ale unor 
artiști plastici. Reamintim, la care adăugăm pe 
cele nemenționate atunci (toate aceste influențe 
fiind excelent asimilate, transfigurate ș.a.m.d.): 
Pascal Quignard, cu „Toate diminețile lumii” 
(muzica personajului de acolo, Domnul de Sainte 
Colombe, p. 235), Vilhelm Moberg, cu romanul 
Trăim numai o dată, Kafka, de două ori (o dată 
la pagina 211; la pagina 233 se gândește așa: 
„Trebuie să fiu un gândac!”, despre dorința 
de...îngândăcire merge scris un eseu întreg!), 
Lawrence Durrell, cu Cvartetul din Alexandria 
(personajul Balthazar de acolo spunea: „Noi 
trăim prin născociri alese”, p.134), Faulkner 
(despre care tatăl îi zice lui Dawid, într-o criză 
de-a părintelui, că „se mâncă întotdeauna cu 
multă, foarte multă sare.” (p. 156), Tarkovski, 
David Lynch, Bergman, Zdislaw 
Beksinski, Otto Dix, Arthur Hacker, 
Truffaut, Kubrik, Nikita Mihalkov, 
Casavettes, The Sheltering Sky, 
filmul de Bertolucci, după Cerul 
ocrotitor, romanul, al lui Paul 
Bowles (tradus la noi și cu varianta 
de nume Ceai în Sahara), 
cinematografia poloneză în general 
(de la prima pagină este omagiată, 
Liviu G. Stan anunțându-ne că 
Dawid Jarek este absolvent al 
celebrei școli care ni i-a dăruit pe 
Andrzej Wajda, Roman Polansky, 
Munk, Morgenstern, Kutz, 
Skolimowski), D. Jarek fiind 
comparat cu Michelangelo 
Antonioni, Wim Wenders și, iarăși, 
Ingmar Bergman, încă de la a doua 
pagină a romanului…

Însuși Liviu G. Stan este 
cinematografic, are o anume 
claritate scenaristică a construcției 
scenelor, poate uneori, rar, aparent schematică, 
ca în schițarea portretului șoferului de taxi, par 
exemple, cerând parcă o revenire la cazul său, 
dar, desigur, este doar o impresie: scriitorul „știe” 
ce a fost cu acel șofer, îi știe toată viața, toate 
compromisurile, toate păcatele, nu are niciun 
rost să mai nuanțeze: este un rob al urii de clasă, 
poate trebuie un alt roman al dezrobirii acestuia! 
Dar, în principiu, Liviu G. Stan nu își face prea 
multe iluzii în privința speciei noastre!

Revenind la referințele privind a șaptea artă, 
mai sunt menționați, cu diverse filme, Bela Tarr, 
Theo Anghelopoulos, Haneke, Sokurov, p. 40, 
Nicholas Ray, p. 150, cunoștințele din domeniu 

În așteptarea „Salamandrelor”... Un exordiu 
la proza unui prozator brăilean remarcabil: 
Liviu G. Stan (II)

Adi G. Secară

reieșind uneori la iveală (personajul vine în Brăila 
să facă și un film, despre originile, rudele mamei 
de acolo, scuzată să ne fie repetiția):

„Ținând în mână camera video digitală – nota 
a.g.s.: suntem spre finalul primului deceniu al 
secolului al XXI d.Hr. - , simți din nou aceeași 
cruntă antipatie care îl apuca de câte ori era 
nevoit să interacționeze cu acest tip de cameră: 
deși îi recunoștea calitățile în materia capturilor 
realiste, din punct de vedere estetic, însă, o 
considera ca fiind mult prea leneșă, indiferent de 
calitatea ochiului cameramanului, în captarea 
acelui «secret abur metaforic» pe care îl emană 
fiecare obiect sau ființă și căreia doar pelicula are 
capacitatea de a-i sonda mutațiile.” (p. 212)

În privința muzicii, pentru atmosferă (sunt 
relatate evenimente care au loc, în principal, între 
1979 și 2008-2009), amintim pe Boney M, 
formații de death metal, Abaddon Incarnate, 
Akercocke, Amon Amarth, Nirvana, Radiohead, 

Einsturzende Neubauten, 
Vivaldi…

Putem adăuga și 
elementele dintr-un interviu 
(https://booknation.ro/intervi
u-cu-liviu-g-stan-autorul-
cartii-sange-de-pasare-pe-
haine/), la întrebarea „Ce te-a 
inspirat atunci când ai scris 
cartea Sânge de pasăre pe 
haine?”, debutantul de atunci 
răspunzând: „O să-mi fie puțin 
dificil să merg înapoi spre 
Sânge de pasăre pe haine. 
Romanul a apărut în 2014. 
Între timp, anul trecut mi-a 
mai apărut un alt roman, 
Casele vor uita. Iar perioada 
scursă între acești ani îmi oferă 
acum o altă perspectivă asupra 
primului roman, dar o să 
încerc să fac abstracție de ea. 
Când am început să scriu 

Sânge de pasăre pe haine, prin 2012, parcă, 
revedeam și iarăși revedeam doi regizori: 
Bergman, cel mai nebun scafandru al bolilor 
sufletești, și Theo Angelopoulos, un enorm poet al 
„sfârșitului istoriei”. Și tot în perioada aia citeam 
și reciteam Kadare, scriitorul balcanic prin 
excelență din secolul XX al, să o numesc așa, 
demonologiei imperialist-totalitare. Între acești 
trei coloși, nevoia mea: să scriu un roman 
crepuscular despre reproș; și mai exact, despre 
Reproș, care mi se pare una dintre cele mai 
devastatoare arme de distrugere familială în 
masă. Ce treabă are reproșul cu, de pildă, 
Bergman sau Angelopoulos? Bergman a reușit să 
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redea forța reproșului probabil la cea mai înaltă 
intensitate întunecată. Iar Angelopoulos a extras, 
într-un mod unic, din reproș varianta sa de 
„religie” a dezrădăcinării. Duceam de câțiva ani 
în mine un fel de „abur” senzorial în care 
ghiceam preludiul unui posibil road novel. Și 
voiam să fie iarnă în el, o atmosferă apăsătoare, 
un realism halucinat, ceața ca mijloc de 
locomoție a timpului, descrieri largi și o tehnică 
narativă conjugată într-un soi de meta-noir; și 
voiam să fie Brăila în el și Polonia, revolta 
muncitorilor din Gdansk și o dramă atroce care 
să aibă în fundalul ei tulbure o axă istorică ce 
trece minimal, doar ca încadratură, doar ca 
vedenie, prin ultimii ani ai Războiului Rece.”

Desigur, și cele trei moto-uri ale romanului 
ne pot spune câte ceva despre atmosfera 
generată: Paul Celan - „Prin celulele mari ale 
orelor goale,/ se cațără, în ploaie, negricios-
albăstrui,/ gândacul gândului.”; Gaston 
Bachelard: „Copilăria mea timpurie a fost 
marcată de un puț. Nu mă apropiam de el decât 
ținându-l strâns de mână pe bunicul. Cui îi era 
mai frică: bunicului sau copilului?”; Albert 
Béguin: „În inima visului sunt singur. Rămas fără 
nicio garanție, despuiat de artificiile limbajului, 
de protecțiile sociale, de ideologiile liniștitoare, 
mă găsesc în izolarea totală a făpturii în fața 
lumii. Din mine nu mai rămâne decât făptura și 
soarta ei, inexplicabila și atotputernica ei soartă.”

*
Dacă nu ar fi finalul oarecum neașteptat, deși 

toată tensiunea construită mai ceva ca un 
Hitchcock anunța că trebuie să se întâmple ceva 
iremediabil, ca într-o tragedie veche greacă, s-ar 
fi putut spune că este și romanul unei familii: nu 
prea numeroasă însă!

Atmosfera idilică de la începutul copilăriei 
eroului va fi destul de repede înlocuită de o 
atmosferă încărcată. O scrisoare „târzie” a fiului 
către mamă arată că avem, de fapt, un fel de anti-
erou:

„Da, mamă, mă gândesc la iertare, zilnic. Și 
ce dacă? E doar un banal și încrâncenat exercițiu 
de gândire, deoarece efortul meu meditativ nu 
dispune și de acordul inimii mele, care e 
înveninată. De ce nu pricepi, mamă, că tot mai 
des îmi doresc o boală gravă care să-mi atace 
memoria și să o mănânce până la ultima 
amintire, o boală care să aducă vidul în mintea 
mea, vidul blând din capul gândacului, deoarece 
gândacii nu au amintiri, ci doar instincte? Îmi 
doresc să ajung un nebun amnezic pe lângă care 
zilele trec în mod identic, fără a-i oferi nimic, dar 
și fără a-i răpi ceva.

Mi-ați distrus viața, mai simplu de atât n-o 
pot spune. Ați trăit ca niște animale. Perverse 
animale educate! Ați plantat în mine sămânța 
scandalului și a reproșului. Mi se întâmplă 
câteodată să rămân minute în șir în fața oglinzii, 
privindu-mi ochii. De ce tocmai ochii? pentru că 
acolo zace toată copilăria mea, în ochi, în acești 
martori muți care nu mai pot vedea binele și 
frumusețea în jurul lor, ci doar fascinația 
violenței. Cum mai poate un om crescut printre 
secrete și țipete să mai găsească ceva sfânt în el și 
în cei din jurul lui? Nu voi putea iubi niciodată 
din cauza voastră. Voi căuta doar femei posesive 

și cu braț de fier, femei care să mă poată dresa.
HAM! HAM!
P.P.S.: Ce îmi ascundeți? Ce dracu îmi 

ascundeți? De ce nu-mi spui cine ești?!” (p. 225)
Moartea mamei va adânci misterul. De aici și 

dorința de a veni la Brăila, de unde era mama lui, 
și aici își va întâlni verișoara Alina, de care este 
atras din multe puncte de vedere. Ei îi va „vorbi 
despre toate rănile pe care le purta înăuntrul lui, 
zicându-i că nu venise ca un regizor în acel oraș, ci 
ca un vânător cu ochii scoși ce caută cu disperare o 
ieșire din pădurea întunecată în care s-a pierdut; îi 
vorbi despre puiul de cioară pe care tatăl său îl 
omorâse cu ritualică bestialitate și despre tot ce 
urmase în viața lui după acel moment sângeros, 
despre faptul că din acea blestemată zi se simțea 
gol pe dinăuntru, ros de un cancer al inimii și 
pierdut pe vecie; îi zise că nu știa nimic despre 
trecutul mamei lui, lucru care îl chinuia fără 
încetare și că trăia cu impresia că ea nu acceptase 
să plece cu mâinile goale pe lumea ailaltă, ci, ca un 
demon, luase odată cu ea în mormânt și sufletul 
lui; îi spuse că el nu provenea dintr-o familie, ci 
dintr-un secret de familie.” (p. 228)

Care să fie până la urmă acel secret?
Va fi un secret, care, din perspectiva 

Memorialului Durerii, de exemplu, va fi poate mai 
puțin grav decât te-ai aștepta. Dacă tot am amintit 
de Hitchcock, va apărea o femeie bătrână, roabă a 
unei anumite orori a Istoriei (te poate duce cu 
gândul la mama Neranțulei lui Istrati!), Oroarea, 
ca în Conrad (Inima întunericului), fiind, poate, 
adevăratul personaj principal, care poate 
transforma un om într-o ființă chinuită de 
demonii întunericului, poate de propriul sine, 
mascat într-un copil monstruos, care se poate 
repezi asupra ta, în egală măsură, ieșind din 
ruinele unor case din Brăila, dar și din propria minte. 

Bref, de o complexitate și de o frumusețe 
stranie (în pofida ororilor de întâlnit, sic!), este un 
roman în care se simte aproape monstruos atât 
impostura unei așa zise umanități, impostura 
„umanismului” cât și lipsa unei diferențe între 
prezent, trecut, viitor, „o lipsă” care te înfioară, o 
lipsă (poate de suflet, vezi p. 223!) care îl 
devorează pe omul-personaj, care îl poate face să 
gândească  că „oamenii nu pot fi crescuți de 
oameni” (p. 231), că „sângele de pasăre nu se 
poate spăla decât cu sânge de om, și nu cu taina 
iertării” (p. 264), un roman în care se simte „furia 
celui abandonat de Dumnezeu și deposedat de 
Diavol” (p. 265), un roman despre 
Responsabilitate, și nu este vorba doar despre 
simpli părinți, ci despre toți părinții națiunilor, 
umanității:„Părinții ne conduc imaginația de la 
prima noastră respirație, de aceea trebuie să fie 
responsabili, chiar și de dincolo de mormânt 
trebuie să fie responsabili, pentru că doar 
amintirile din copilărie mai pot respinge frica de 
moarte…” (p. 268)

Ca să gândim și noi un pic precum Dawid, 
poate că „Dumnezeu nu este pictor, ci scriitor”, un 
fragment de gândire care ni-l prezintă și ca pe un 
nietzschean care mai poate proclama: „Fericit cel 
talentat, căci numai el își poate păcăli traumele!” 
(p. 223)

Deși, în alt loc, în altă situație, mai zice: „Arta 
nu poate rezolva astfel de dezastre. Viața poate fi 
mârșav de simplă uneori…” (p. 229)

(Continuarea în numărul viitor)
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În Cuvânt către cititor din recenta carte¹ a 

lui Mirel Bănică (originar din Ianca, județul 

Brăila), suntem preveniți că unghiul de vedere 

din care privește locurile prin care a trecut este 

cel etnografic, în consens cu preocupările și 

competențele sale științifice. Totuși, furat de 

experiența călătoriei s-a îndepărtat adesea de 

acest proiect, lăsându-se antrenat de ispitele 

interioare. Spre beneficiul 

literar al cărții, aș concluziona 

eu. Altfel, ar fi devenit o 

interesantă carte din spectrul 

științelor sociale, dar cu o 

valoare literară diminuată.

Autorul nu ne oferă 
informații despre întregul 
travaliu scriitoricesc, care a dus 
la nașterea acestei cărți, dar, 
din când în când, vorbește 
despre un carnețel năzdrăvan, 
în care consemnează 
permanent, mai ales seara, la 
hotel, impresii produse de cele 
văzute de-a lungul zilei. Se 
arată limpede că este vorba de 
un proiect, probabil o comandă 
a editurii, pentru că toată 
călătoria prin țară pare jalonată 
de indicatori preciși, preluați 
parcă dintr-un manual de 
sociologie.

Mirel Bănică (n. 1971), 

după studii liceale la Brăila 

(Liceul „Nicolae Bălcescu) și studii inginerești la 

Galați, se orientează, după prăbușirea industriei 

românești, spre științele sociale și studiază în 

Elveția, suportând cheltuielile aferente, muncind 

în paralel cu studiile, prin diverse restaurante. 

Obține titlul e doctor în științe politice la 

Universitatea din Geneva  (2004), parcurge rute 

de specializare în Canada și Franța ce-i permit să 

ocupe funcția de cercetător științific la Institutul 

de Istorie a Religiilor din cadrul Academiei 

Române.

Toate aceste competențe au fost puse în 

valoare în organizarea unei călătorii cu temă prin 

România ce a stat la baza scrierii cărții pe care o 

prezentăm aici. Justificarea demersului o găsim 

în Cuvânt către cititor (p. 7): „Cartea mea este 

povestea unei călătorii de o lună și jumătate în 

CĂLĂTORIA CA DEMERS ANTROPOLOGIC

(Carnetele de drum ale lui Mirel Bănică)

România, pe care am întreprins-o ca o formă de 

cunoaștere, nu doar istorică, geografică sau 

socială, ci mai degrabă sentimentală. România la 

treizeci de ani de la căderea regimului comunist.”

Despre o altă carte, născută tot dintr-un 

interes cognitiv ne vorbește Vasile Băncilă într-un 

articol – conferință despre Nicolae Iorga, unde 

aflăm de modul în care Iorga își scria cărțile sale 

de călătorie: „în fiecare zi 

redacta capitolul asupra celor 

văzute și îl trimitea prin poștă 

la editura Minerva, cu care 

avea contract: cartea se 

termina odată cu călătoria.”² 

Mirel Bănică procedează 

oarecum la fel, notându-și 

sârguincios impresiile, dar 

fără să elaboreze capitolele în 

cursul călătoriei spre a le 

trimite la editură. După ce 

și-a încheiat călătoria și-a 

consultat aceste note, a 

elaborat conținutul, cartea 

văzând lumina tiparului un 

an mai târziu. 

Călătoria lui Mirel Bănică 

prin România anului 2019, 

vara, are o evidentă turnură 

antropologică, autorul fiind 

interesat în demersul său de 

înfățișarea străzilor, de 

comportamentul cetățenilor 

în viața publică, de piețele 

orașului, restaurantele, muzeele și alte puncte de 

interes pentru cunoașterea omului după treizeci 

de ani de tranziție. În funcție de zona teritorială 

traversată, indicatorii generali sunt completați cu 

alții specifici zonei. DE exemplu, în județele din 

Est îl interesează evoluția piețelor pe care își 

desfăceau produsele în anii '90 vânzători din 

Republica Moldova și Ucraina. La Brăila, în 

părculețul de pe strada Împăratul Traian, mai 

descoperă doar o tăbliță bătută în cuie pe 

trunchiul unui copac, undeva la vreo patru metri 

înălțime. Probabil autorul nu fusese informat că 

spre sfârșitul anilor '90, „Piața de ruși” fusese 

mutată de autorități într-un spațiu de lângă 

autogară. Nu se știe dacă mai vin moldoveni sau 

ucrainieni să vândă acolo, piața devenind un 

spațiu comercial al unor mici distribuitori de 

Paul Vidrian
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produse industriale, multe fiind importuri din 

spațiul ex-sovietic. 

Observațiile pe care le face sunt cel mai 

adesea surprinzătoare, dar pentru trăitorul prin 

acele locuri bătute la pas de călătorul nostru-

scriitor ele se dovedesc a fi corecte, îndreptățite, 

chiar dacă severe. 

Călătoria, realizată cu autoturismul personal 

marca Dacia-Logan, începe din București, prima 

țintă (oprire) fiind municipiul Slobozia, apoi, în 

ziua următoare ajunge la Călărași, de unde, 

trecând Dunărea cu bacul, se îndreaptă spre 

Mangalia, oprindu-se pentru un moment la 

mausoleul roman de la Adamclisi. De la Mangalia 

s-a îndreptat spre Tulcea, după un scurt popas 

prin Babadag, apoi Brăila, Galați (în tranzit, fără 

înnoptare). Următorul oraș cercetat este Vaslui, 

apoi Iași, Botoșani și Suceava. În planul inițial, 

urma să se îndrepte spre Ardeal, prin Vatra 

Dornei, Bistrița, dar la Suceava rămâne fără acte 

(nu ne explică misterul, pentru că n-a reușit să-l 

deslușească) și este nevoit să se întoarcă la 

București. După ce rezolvă problema cu actele, își 

reconfigurează traseul și se îndreaptă spre Valea 

Oltului, oprindu-se la Sibiu. Aici se întâlnește cu 

un prieten, Dan Perjovschi, care va semna 

ilustrațiile cărții. După Sibiu, următorul popas va 

fi la Sebeș, apoi Oradea, Timișoara, Băile 

Herculane, Drobeta Turnu Severin, Hobița, 

Târgu Jiu, și Slatina. Cartea mai conține o 

secvență cu note suplimentare, în care vorbește 

despre Sfântu Gheorghe, Cluj, Roman și Mirceștii 

lui Vasile Alexandri.

Spre deosebire de Vlahuță, care în România 

pitorească se ocupase mai mult de oferta de 

frumos a naturii, Mirel Bănică este preocupat 

mai mult de mentalitățile în devenire ale 

locuitorilor zonelor vizitate: autorități, 

muzeografi, ospătari, tineri, minoritari, oprindu-

se cu atenție sporită asupra diferențelor 

constatate între comportamentele celor din 

Muntenia, Moldova, Ardeal, Banat, Oltenia. 

Raționamentele bazate pe comparații sunt 

abundente în această carte. De exemplu, 

descoperă cu surprindere în orașul transilvănean 

Sfântu Gheorghe asemănări cu spiritul elvețian 

cunoscut în perioada studiilor. Comparații 

frecvente vizează diferențe de atitudini și 

mentalități între tineri și vârstnici, între aceștia și 

omologii lor din perioada comunistă, între 

români și maghiari sau secui, între moldoveni și 

munteni sau olteni. Uneori, autorul se lasă ispitit 

de aspectele comice ale vieții și propune pagini 

capabile să descrețească frunțile cititorului. La 

Botoșani, bunăoară, se arată surprins de faptul că 

un bărbat de vreo 45-50 de ani și-a comandat 

doisprezece mici pe care s-a pus să-i soarbă pur 

și simplu. „Da' foame îți mai este, măi creștine”, i 

s-a adresat turistul scriitor. Tovarășul de masă se 

oprește, puțin surprins, apoi răspunde: „Domnu', 

io' nu di foame mânânc cum mânânc, di poftî 

mânânc! Acolo undi șed io acu', în Insulili Canare, 

nu găsăști miși' ca aiși nici sî traji cu pușca.” 

(p. 151). Cetățeanul emigrase cu șase ani în urmă 

și venise de puțin timp în țară, pentru a vedea 

stadiul lucrărilor la casa pe care o construia cu 

banii câștigați pe-acolo. Tehnica aceasta de a porni 

de la un detaliu mai mult sau mai puțin hilar și de 

a ajunge la o concluzie cu înțeles antropologic este 

frecventă în cartea lui Mirel Bănică. Găsim apoi 

comparații între comportamentul localnicilor din 

zone defavorizate, cu localități aflate în declin, și 

cel al locuitorilor unor orașe prospere, îndeosebi 

din Transilvania. Brăila adolescenței lui (a anilor 

de liceu) intră în categoria localităților care suferă 

din pricina stagnării economice. Capitolul dedicat 

acestui oraș se încheie întro notă tragică, 

pesimistă, deprimantă. „Cu toate acestea, 

consemnează autorul după ce trece în revistă 

semnele evidente ale declinului, Brăila păstrează 

în continuare un farmec nebun și desuet, de 

bătrână doamnă îngropată în dantele și catifea 

fină, demodată. Odată cu ea va muri un apendice 

glorios al melting pot-ului-ului balcanic de la 

Dunărea de Jos. Mi-aș fi dorit să fiu mai optimist, 

dar nu reușesc deloc.” (p. 115).

Asemenea fraze cu strălucire stilistică sunt 

abundente în cartea lui Mirel Bănică, punând în 

evidență harul scriitoricesc ale acestui expert în 

științele omului.  

¹ Mirel Bănică, Prin România: Carnete de drum: cu ilustrații 
de Dan Perjovschi, Editura Polirom, 2020, 315 p.
² Vasili Băncilă, Cuvinte pentru Neculai Iorga (conferință 
radio din 4 octombrie 1968), în vol. Portrete și semnificații, 
ediție îngrijită de Ileana Băncilă, Revista de istorie și teorie 
literară, supliment anual, nr. 4 , Colecția Capricorn, 1987.

�

�
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Doi profesori ai colegiului național brăilean 
„Gheorghe Munteanu-Murgoci”, Ștefan Aftodor și 
Gabriel Pascu, au publicat de curând o carte 
dedicată memoriei acestei personalități uriașe a 
geografiei și geologiei românești, a cărui nume a 
intrat pe frontispiciul unității de învățământ liceal 
amintite¹. Stefan Aftodor este profesor de istorie, 
cu titlul de doctor și autor al mai multor cărți de 
specialitate, iar Gabiel Pascu este profesor de 
geografie și un bun cunoscător în domeniul 
geologiei, având mai multe cercetări de teren la 
activ.

În prima parte a cărții, cei doi autori 
demonstrează originea brăileană a savantului în 
condiția în care voci din județul 
învecinat,Tulcea, îl revendică 
pentru județul lor, utilizându-i 
numele în denumirea liceului 
din orașul Măcin. Această 
pretenție a tulcenilor are la 
bază diverse mărturisiri, 
inclusiv din partea geologului 
însuși, care declara că s-a 
născut în natură. Ion Băncilă, 
tot geolog, dar din altă 
generație (n. în 1901) nota 
într-o carte de memorii că 
Murgoci s-ar fi născut în 
căruță, pe drumul care leagă 
localitatea Ghecet (astăzi 
Smârdan) de Măcin și că 
nașterea ar fi fost înregistrată la 
Măcin. Autorii dovedesc însă 
cu fotocopie că nașterea a fost 
înregistrată la Brăila și mai 
aduc ca argument al 
netemeiniciei variantei lui 
I. Băncilă faptul că în 1872, 
când s-a născut viitorul savant, Dobrogea 
aparținea încă Imperiului Otoman, ceea ce exclude 
libertatea de circulație care ar fi făcut posibilă 
nașterea în căruță pe drumul Măcinului. O altă 
sursă, Alexandru Codarcea, într-un volum din 
1957, este de părere că nașterea în căruță s-a 
produs pe drumul de la Baltă spre Brăila, întărind 
prin aceasta ideea că micuțul Murgoci era un 
adevărat „fiu al transhumanței.” Dar cel mai 
puternic argument al originii brăilene a savantului 
este faptul că educația lui școlară (școala primară 
și Gimnaziul „Nicolae Bălcescu”) s-a realizat la 
Brăila. După studii universitare la București, 

Viața și faptele lui 
Gheorghe Munteanu-Murgoci

Valentin Popa

tânărul Murgoci 
s-a dus la studii doctorale în Germania, la 
Munchen, unde o cunoaște pe viitoarea soție, 
scoțianca Agnes Kelly, căsătoria având loc în 1904. 

După ce în capitolul II, autorii se ocupă de 
viața de elev a viitorului savant, capitolul al treilea 
va fi intitulat „Formarea și afirmarea savantului 
(1892-1914)”. Aici găsim informații despre 
studenția lui Murgoci, înscris, după liceu, la 
Universitatea din București, secția de Matematică 
și Științe Fizico-Chimice (1892), devenind și 
bursier al Școlii Normale Superioare condusă de 
Alexandru Odobescu. În anii de studii se apropie 
de savantul geolog Ludovic Mrazec care îl va 

atrage spre mineralogie și 
pedologie. Devine și membru 
al Societății de Științe Fizice 
din București, fiind chiar 
secretar al acestei societăți. La 
îndrumarea lui Mrazec, s-a 
înscris la Universitatea din 
Viena, pentru a urma studii 
de specialitate (1897-1898), 
apoi s-a mutat la Munchen 
pentru a-și susține doctoratul 
(1900). O primă descoperire 
realizată de tânărul geolog a 
fost cea a unui mineral 
necunoscut până atunci pe 
care el l-a numit „Lotrit”, 
identificat la izvoarele 
Lotrului. În prelungirea 
acestor detalii, autorii trec în 
revistă multe alte contribuții 
științifice ce 
l-au impus pe geologul 
brăilean în lumea științei 
românești, insistând asupra 
activității sale în cadrul 

Institutului Geologic Român între 1906-1910, 
institut organizat de el împreună cu Mrazec, în 
cadrul căruia, Gheorghe Munteanu - Murgoci a 
condus serviciul de agrogeologie.

În capitolul al IV-lea, În slujba idealurilor 
naționale, autorii trec în revistă activitatea politică 
a tânărului geolog, inițial în cadrul Partidului 
Conservator (P. Carp), apoi în cadrul partidului 
condus de N. Iorga și A. C. Cuza (Partidul 
Naționalist Democrat) ale cărui idealuri puse în 
slujba poporului de rând concordau mai bine cu 
valorile acestui „fiu al transhumanței”. Apropierea 
de N. Iorga devine semnificativă. De vârste 
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apropiate fiind (Iorga fiind născut în 1871, 
Murgoci în 1872), cei doi se apreciau reciproc 
pentru forța minții lor și pentru principiile 
patriotice ce-i însuflețeau. Din 1914, tânărul 
savant-geolog, părăsește barca lui Carp și aderă 
la formațiunea politică iorghistă. Publică însă 
articole în ziarul condus de Iorga, „Neamul 
românesc” încă din 1906 și, de asemenea, în 
„Sămănătorul”, unde semna frecvent și Iorga. 
Subiectul preferat al acestor articole era 
„chestiunea țărănească”, situația economică a 
acestei clase cu un an înaintea marii răscoale. 
Aprobă în articolele sale atitudinea de revoltă 
împotriva arendașilor evrei și a altor categorii de 
afeceriști, exprimată de N. Iorga în articolele sale 
și în programul partidului său naționalist. Autorii 
rezumă conținutul multor articole publicate de 
Munteanu-Murgoci în „Sămănătorul”, unele pe 
tema tentativelor eșuate de maghiarizare sau 
rusificare a satelor românești din Ardeal sau 
Basarabia. A publicat și articole prin care a 
descris călătoria sa pe teritoriul Imperiului 
Țarist, interesat fiind de știința pedologiei ce avea 
specialiști ruși de primă mărime. Pe lângă 
interesul științific, călătoria prin Basarabia și 
dincolo de Nistru, și dincolo de Odesa chiar, s-a 
dovedit marcată de problematica interesului 
național. Se arată impresionat de extinderea 
comunităților de români-moldoveni în ținuturile 
transnistrene la cincizeci de kilometri mai spre 
est și chiar mai departe, în stepa ucrainiană, spre 
Bug și Nipru. 

Savantul a mai întreprins călătorii și la sud 
de Dunăre, fiind interesat de comunitățile de 
români din Serbia (Valea Timocului) și 
Macedonia (încă încorporată în Imperiul 
Otoman), în care se afirma ca entitate etnică 
deosebită comunitatea de aromâni (machedoni, 
cum li se mai spune). În articolele publicate în 
„Neamul românesc”, dar și într-un proiect de 
lucrare destinat informării suveranului, Murgoci 
atrage atenția asupra acțiunilor autorităților 
destinate asimilării comunităților de aromâni, pe 
care savantul le vedea ca adevărata elită a 
populațiilor balcanice (nivel de educație ridicat, 
spirit antreprenorial deasupra celorlalte 
comunități).

În timpul războaielor balcanice, savantul a 
întreprins excursii de documentare geologică și 
pedologică pe teritoriul controlat de armata 
română, realizând o serie de lucrări de analiză 
geografică, dar și demografică, publicând 
lucrarea Tara nouă. Dobrogea sudică și 
Deliormanul. Ca semn de prețuire a acestui nou 
ținut încorporat României, Murgoci și-a ridicat la 
Balcic o casă, ca loc de refugiu și de reculegere.

În capitolul al V-lea, Activitatea lui 
Gheorghe Munteanu-Murgoci în timpul 
primului război mondial, autorii prezintă mai 
întâi contribuția lui Murgoci la organizarea 
asociației „Cercetașii României”, care urma să 
asigure o modalitate de organizare a liceenilor 
într-o structură paramilitară, cu scop educativ-
patriotic, după un model experimentat mai întâi 

în Marea Britanie. Murgoci propusese ca asociația 
să se numească „Pandurii României”, dar prințul 
Carol (viitorul rege) a optat pentru numele 
„Cercetașii României”. În 1914, sub îndrumarea 
directă a lui Munteanu-Murgoci s-a constituit la 
Brăila o filială a asociației, cu denumirea 
„Legiunea Vlad Țepeș”. În toată țara s-au înființat 
până în vara lui 1915 34 de legiuni. În timpul 
războiului, unitățile de cercetași au acționat ca 
forțe auxiliare ale armatei în spitale, gări, oficii 
telefonice și telegrafice. În timpul refugiului din 
Moldova (noiembrie 1916), Murgoci s-a ocupat de 
organizarea retragerii cercetașilor către județele 
din est, îndeosebi spre Iași, apoi pe teritoriu 
imperiului rusesc, în localități din Basarabia și 
Ucraina. Petrecând mai multe luni în Basarabia, 
savantul geolog este martor la evenimentele care 
se precipitau după revoluția bolșevică. Se 
organizează Sfatul Țării, care decide proclamarea 
republicii și unirea cu Regatul României. Murgoci 
se implică în mișcarea unionistă basarabeană, dar 
și în proiectul reformei agrare în teritoriul dintre 
Prut și Nistru. Proiectul gândit de geologul român 
se votează și se adoptă de către Sfatul Țării în 
noiembrie 1918.

În 1919, geologul român este trimis de către 
guvernul României la Paris să susțină la 
Conferința de pace legitimitatea unirii Basarabiei 
cu țara. Cu această ocazie el tipărește un memoriu, 
pe care îl înmânează delegaților la conferință, iar 
împreună ce D. Drăghicescu publică o carte 
intitulată Les Roumaines d´ Ukraine, în care 
pleda pentru legitimitatea unificării.

La Universitatea din Cluj, înființată după 

marea unire, profesorul Murgoci se ocupă, între 

1919 și 1920, de organizarea și conducerea ca 

director a Institutului de Mineralogie și Petrografie.
Cartea se încheie cu paragrafe intitulate 

Sfârșitul vieții marelui savant, Moștenirea lui 
Murgoci și Destinul familiei Murgoci. 
Impresionante sunt informațiile din acest ultim 
paragraf în care aflăm că soția lui, Agnes, a murit 
la scurtă vreme după sfârșitul soțului, petrecut pe 
5 martie 1925. A fost victima unui accident de 
mașină în data de 7 mai 1929. Unul din copii, 
Radu-Maxwell moare și el de tânăr în 1937. Miron 
Constantinescu (1918-1974), fiul nelegitim, născut 
în Basarabia, în urma unei relații cu Olimpia 
Constantinescu, va ajunge un cunoscut demnitar 
comunist și profesor de sociologie. Familia 
acestuia va sfârși însă în condiții dramatice: soția 
ucisă de propria fiică, bolnava de schizofrenie, cei 
doi băieți dispărând și ei în condiții suspecte.

Cartea semnată de cei doi profesori brăileni a 
fost scrisă cu multă pasiune, în urma unei 
documentări impresionante și a unui efort 
aproape detectivistic de a pune ordine în mulțimea 
informațiilor acumulate, reușind să ofere 
cititorului o lectură în același timp instructivă și 
atractivă. 

�
¹ Ștefan Aftodor, Gabriel Pascu,  Din viața și activitatea lui 
Gheorghe Munteanu-Murgoci, Editura Proilavia, Brăila, 
2020.
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  Moto: „Avem două vieți. A doua începe 
când  înțelegem că avem numai una.” 

Confucius

�
Roman baroc și de sinteză pe un subiect 

fascinant, Terente - Zodia Zmeilor¹ extrage, 
dintr-un spațiu cu faimă mondială în anii '20-'30, 
din documente de arhivă, inefabilul, surpriza, 
extraordinarul și autenticitatea à la Camil 
Petrescu.

Brăila, oraș-port fabulos, reînvie sub forța de 
creație a scriitoarei Doina Popescu-Brăila. 
Aceasta își asociază cutezător, orgolioasă numele 
urbei ca și actorul Ștefan Mihăilescu-Brăila. 
Orașul de la Dunăre agonizând încet dar sigur 
este supus unui exercițiu de reanimare pentru a 
nu mai muri din nou. Suflul vital transmis cu 
energie virilă trece din pagină în pagină, de la 
comentariu la reportaj, de la bordelul din Strada 
Neagră la palatele protipendadei, de la viața de 
lux și desfrâu la corupție și politicianism, de la 
sărăcie la grotesc și ironic, de la spionaj la 
„hienele de presă” internaționale.

Romanciera dozează cu tact și inteligență 
materia structurată în jurul banditului Terente, 
pregătind cititorul pentru întâlnirea cu Regele 
Bălților dar și incapacitatea guvernanților de a-l 
prinde și pedepsi după lege. Ecoul acțiunilor 
contra criminalului brutal dar cu inimă sensibilă, 
celebru pentru deghizările lui, acoperă Europa. 
Apariția lui Terente în ring este preludiată pe 
douăzeci și două de file. Totul este menit să 
crească tensiunea și curiozitatea lectorului 
„recent”.

„Bărbații și-au găsit refugiul în sutele de 
bordeluri, o afacere la fel de profitabilă precum 
exportul de grâne; la tanti Elvira, amorul se 
revendica a fi a opta artă. Așa se face că, măcar în 
componenta ei feminină, Brăila era pregătită 
pentru intrarea în scenă a lui Terente! Urbea 
dunăreană s-a împodobit cu o pădure de 
coarne…”²

Atmosfera cosmopolită (în oraș trăiau pașnic 
optsprezece etnii), mitologizarea, alternanța 
temporală (viitor „siguranțat”) conturează 
localismul brăilean, nu doar prin „tanti Elvira” și 
Morghit trapezista. Apar oameni politici de vază 
(Radu Portocală, Leonte Moldovan), cântăreți 
celebri (Jean Moscopol), moșieri filantropi (N. G. 
Eremia, protectorul lui Panait Istrati), armatori 
greci (Lichiardopol, Violatos, Embirikos, 
Papacanaris ș.a.), ziariști cu faimă cum erau 
atunci (Basil Clony, Stănescu, Moscu), personaje 
cu biografii reale (Ana Aslan, Daniel Daniepolu, 
Mina Minovici, savanți adevărați, Papadat 

Sub pecetea gândului confucian
     

 Maria Cogălniceanu

  (Text publicat postum, despre romanul 
Terente - Zodia zmeilor de Doina Popescu - Brăila)

Bengescu, venită la fața locului să se documenteze 
pentru un viitor roman etc.). Aceștia și alții se 
lovesc de spioni și ziariști care se ascund sub 
înfățișări insignifiante. 

Paginile mișună de o mulțime de oameni 
practici, vânători de câștiguri dar și de femei 
neglijate care se vor în brațele vânjosului Terente. 
Tema amorului este răsucită pe toate fețele: violul, 
perversiunile sexuale, homosexualitatea, 
lesbianismul, amorul animalic, performanțele 
amantelor și a prostituatelor iar prin contrast, 
scrisorile de dragoste către Nora cu lirismul și 
puritatea lor, semnate de enigmaticul V. 

Deși ar fi fost scuzabilă și s-ar fi pretat la 
trivialități, romanciera evită orice vulgaritate de 
limbaj, găsind expresiile cele mai firești pentru „a 
opta artă”. Astfel se detașează de contemporanele 
sale scriitoare care fac exces de pornografie, 
mutilând și înjosind limba română. În 
micronarațiuni și-n discuții cu haz de la cafenea 
sau „cazină”, descifrăm elemente din codul etic și 
estetic al scriitoarei, arta portretistică și știința 
compunerii scenetelor ca și în fulgurantele 
descrieri de peisaj, arhitectură și fizionomii. 

„Așa este viața: strâmbă, haotică, absurdă, 
atârnând de capriciul unei clipe, de hazard, de 
nebuni. Doar ficțiunea este logică, morală, cu 
gesturi justificate.”³

Mozaicul etnic local este ilustrat printr-o serie 
de inserții poliglote. Dincolo de savuroasa limbă 
română a mahalalelor și câteva stereotipuri, sunt 
notate cuvinte și expresii originale din greacă 
(Agapitoi kóri mou), franceză (Je peux vous 
donner des informations de premiére main. 
L'information chaud, naturallement), spaniolă 
(Buenas tardes!), moldo-rusă (…bem cognac 
armânesc din cel ce be tatuca Stalin) și altele. 

Ca în romanul lui Camil Petrescu, Ultima 
noapte de dragoste, întâia noapte de război, 
regăsim aici notele de subsol, cu informații și 
explicații de toponime și cuvinte ieșite din uz cu 
tot farmecul lor vetust. La momentul potrivit, 
scriitoarea introduce proverbe românești 
semnificând înțelepciunea și podoaba cugetării. 
Viața trece în literatură fără a se suprapune până 
la confuzie. Rolul ficțiunii în gestația cărții fiind 
major, Doina Popescu-Brăila trasează genealogii, 
explică destinul Anei Aslan și al Norei, iubirile 
secrete, dă viață unui personaj feminin, care poate 
combina manierele și limbajul de salon cu cel de 
mahala, pe nume Mița Capră. Ziaristul spaniol 
Felix Zenzero este uluit de persoana misteriosului 
conte de Saint-Germain și așa mai departe… 
Numele unor personaje sunt exotice sau abrevieri 
caracterologice ca Popa Flămându. Personajul 
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care atrage însă toate privirile rămâne Terente. 
Falusul lui tatuat devine obiect de cult sacru - un 
trofeu de argint râvnit de toate femeile întocmai 
falusurilor de mărimi diferite, aglomerate într-un 
restaurant din Taormina siciliană. 

Magnetismul sexual, aventurile contagioase 
din toate straturile sociale, politica și moravurile 
dezghiocate ca în scrierile genialului Caragiale, 
malformația puterii și „Terentiada” juxtapun 
secolele, amintind mărirea și decăderea lor. 
Aluziile din anumite fraze și subtextele țintesc 
actualitatea. În cele 274 de pagini putem observa 
mai multe tipuri de roman: erotic, de aventură, 
roman negru și policier: „Ziarul o fi vechi, dar 
știrea-i tot fierbinte! Le încinge creierele 
poterașilor! Avioane și vase de război cu tunuri! 
Auzi, frate! Armată cât pentru un război mondial 
se face de râs împotmolindu-se în bălți⁵… 
Terente-i dat naibii! Năzdrăvan, abil și… liber! 
chicoti Iada.”

După cum precizează scriitoarea, avem în 
mâini un roman cu cheie. În ritmul palpitant al 
căutării lui Terente se desfășoară scenele de amor 
clandestin care înveselesc și stimulează pe 
amanți. Autoarea transcrie versurile populare cu 
„Titina, o, Titina…” și „La noi la Brăila…”. Muzica 
potențează totul; dă culoare și chiot desfrâului. 
Cititorul este purtat pe acordurile știute și 
plonjează în Brăila „picior de Paris”, aproape ca 
la Moulin Rouge. Rebeca, personaj episodic, 
poartă „bien sûr” culotte Terente.

Câteva apariții sunt meanwhile: Velarul, 
madam Mița Capră, mairoul care-și schimbă 
măștile cu viteza unui circar, Olga, Vera, evreica 
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și unguroaica de la șanton, rabinul. 
Personajele de prim-plan sau cele episodice 
spun mult despre Brăila, brăileni și 
„brăilenisme”.

Scriitoarea proiectează o continuare la 
roman. Un diptic în care o serie de legende 
„cuminți” vor alcătui substanța viitoarei cărți. 
Rămânem în așteptarea îndrăznelilor de care 
vorbește însăși autoarea.

„M-a inspirat Biserica cu Evangheliile: 
unele le-a păstrat în Biblie, altele le-a lăsat 
anticarilor, scriitorilor și scenariștilor. Dar 
beletristica oferă libertate de spațiu, timp și 
acțiune și eu am făcut loopinguri și tonouri în 
spațiul meu de manevră…. În fond, cea mai 
bună prietenă a scriitorului este ficțiunea”.⁶ 

Constatările eseistului se vor o invitație la 
lectură căci moralitatea cea mai frumoasă și 
mai folositoare de a trăi este cititul cărților 
bune. Cititorii din secolul XXI pot să stea din 
când în când, dacă nu în fiecare zi, sub puterea 
gândului confucian. Prin această scriere, 
Doina Popescu- Brăila completează seria 
scriitorilor atrași de viața și isprăvile lui 
Terente. Numai că în bibliografia oferită omite 
alte nume din literatura Sud-Estului dunărean 
ca Fănuș Neagu și N. Grigore Mărășanu. 
Probabil, omisiunea este involuntară.

¹ Doina Popescu-Brăila, Terente - zodia zmeilor, Editura 
Torent Press, Brăila, 2016.
² Ibidem, p. 22.
³ Ibidem, p. 66.
⁴ Ibidem, pp. 27, 63, 83, 133, 225-226.
⁵ Ibidem, p. 174.
⁶ Ibidem, p. 273

Corneliu Drăgan-Târgoviște, „Stradă din Brașov”, 2014, acuarelă
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Volumul reprezintă monografia unui cartier 
din Brăila, Pisc, locuit în mare majoritate de ruși 
staroveri (lipoveni, după cum sunt cunoscuți în 
special în zona Dunării) și perspectiva istorică a 
formării acestuia.

Rușii staroveri sunt păstrătorii credinței 
creștin-ortodoxe vechi, dinainte de reformele 
bisericii de limbă slavonă din secolul al XVII-lea, 
promovate de Patriarhul Nikon. În România ei au 
fost denumiți ruși lipoveni încă din secolul al 
optsprezecelea. S-au vehiculat diferite origini ale 
acestei denumiri; Petru Procop oferă argumente, 
în carte, pentru una mai puțin populară, însă 
logică, în contextul istorico-religios respectiv: al 
raskolului, adică al revoltei credincioșilor ruși 
împotriva reformelor bisericești începute în 1633 
și care s-au adâncit timp de aproximativ un secol, 
a deciziei de a-și păstra credința 
în forma ei nealterată de noile 
schimbări aprobate de țari, ceea 
ce a dus la prigoana lor și la 
exilul în Moldova, Valahia și 
regiunile dunărene aparținând 
Imperiului Otoman. Astfel, 
cuvântul „lipoveni” ar veni de la 
lipa vera, o expresie a timpului 
respectiv folosită de adepții 
reformelor, care-i denumeau 
falși credincioși. Fiind rostită ca 
o ocară la adresa staroverilor, 
mulți dintre aceștia, peste 
secole, o consideră o poreclă 
jignitoare, preferând denumirea 
de staroveri (deși, la rândul ei, și 
aceasta s-ar putea confunda, în 
prezent, cu păgânii care sunt în 
favoarea reîntoarcerii la 
credințele pre-creștine, după 
cum vedem în lume curentele 
wicca și șamaniste).

Pornind de la citatul din 
Luceafărul literaturii românești, 
„Cine vrea să afle adevărul, să se întoarcă spre 
trecut”, Petru Procop ne poartă din antichitate 
până în vremurile actuale, demonstrând cu citate 
din cronicile timpului, cu descoperiri ale 
arheologilor și filologilor, continuitatea prezenței 
slave pe teritoriul de azi al României, mult 
înainte de raskolul care a adus aici staroverii: de 
la triburile de origine slavă ale sarmaților, 
pelasgilor, alanilor și roxolanilor, aliate cu dacii, 
până la slavii aduși de Ștefan cel Mare și de 
domnitorii dinaintea sa pentru a popula anumite 
zone ale Moldovei și la cazacii de pe Don ai lui 
Stenka Razin, refugiați în Dobrogea, 
aparținătoare atunci Imperiului Otoman, pentru 
a scăpa de prigoana țarului.

Prezenta monografie istorică nu se dorește a 

Note de lectură  

Petru Procop, Despre Hutor și staroverî din România 

Ediția a doua, revizuită și completată

fi o carte de nivel academic, ci, mai curând, de 
știință popularizată (istoria, geografia, 
antropologia, filologia comparată făcând parte 
dintre științele care se pretează popularizării), 
accesibilă nu numai specialiștilor, ci și locuitorilor 
cartierului Pisc din Brăila (a cărui monografie 
este) și altor persoane cu studii diferite, interesați 
de istoria Brăilei și a rușilor staroveri.

Volumul este rezultatul a peste zece ani 
petrecuți de autor prin arhive de biblioteci și 
muzee, studiind sute și mii de documente și 
actualizând continuu informațiile, din care numai 
două pagini de bibliografie selectivă, cele mai 
importante, sunt sintetizate la finalul cărții. Multe 
altele, precum și documente studiate pe internet, 
sunt amintite doar în cele 366 note de subsol. 
Actualizarea permanentă a informațiilor cu noi 

descoperiri arheologice și noi 
„perle” ale arhivelor se 
oglindește în apariția prezentei 
ediții a doua, revăzută și 
adăugită, ajungând la 391 
pagini, mai mult decât dublu 
față de prima ediție, apărută în 
anul 2015, care conținea numai 
153 pagini. 

Cartea a fost publicată în 
regie proprie, pe bază de 
sponsorizări. Realizarea tehnică 
aparține Editurii Hoffmann din 
Caracal, o editură mică, însă 
valoroasă, fiind cunoscută și 
prin cărțile care îi apar la 
Jurnalul Național. Cele două 
coperte exterioare, bine alese de 
autor, dezvăluie hărți istorice ale 
zonei Brăila – Galați și a 
împrejurimilor, din anul 1789, 
așa cum au fost desenate și 
publicate în perioada respectivă 
de cartograful austriac Johannes 
Tomas von Trattnern.

Felicitări autorului, un om 
deosebit, care, deși nu este de specialitate, ci doar 
un iubitor al istoriei neamului lui, dornic să lase 
generațiilor următoare ceea ce a învățat în atâția 
ani de studiu pasionat, și-a dăruit o parte din viață 
pentru descoperirea și condensarea în scris, în 
mod sintetic și coerent, a izvoarelor istorice, atât 
cartografice și arhivistice, cât și arheologice, 
referitoare la naționalitatea din care face parte! 
Volumul nu ar trebui să lipsească din bibliotecile 
localităților care au și locuitori ruși staroveri, 
precum și din bibliotecile județene, constituind un 
bun punct de pornire pentru viitoare cercetări 
istorice, antropologice, filologice și nu numai. Îl 
recomand cu căldură tuturor celor interesați de 
Brăila, de monografii istorice în general sau de 
istoria minorității ruse din România.

Marina Costa
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Personalitate importantă din sfera didactică 
și cultural-religioasă a anilor 30-40 ai secolului al 
XX-lea, Antim Angelescu (născut Anton) a 
contribuit esențial la dezvoltarea și promovarea 
vieții spirituale a Brăilei interbelice, fără a avea 
neapărat, cu acest scop, o datorie morală 
generată din starea de spirit de a se fi născut pe 
aceste plaiuri de poveste. Provenind dintr-o 
familie de preot, din Moșeștii Vechi, județul 
Buzău, și-a pus în valoare în mod creativ 
sobrietatea gândirii, devenită, în mod deloc 
surprinzător, har preoțesc, model pedagogic și 
ecumenic. 

 De Brăila l-a legat spiritual, indestructibil, 
activitatea de preot de parohie desfășurată la 
Bisericile “Sfântul Ilie"  (1920-1921) și “Sfinții 
Apostoli Petru și Pavel" (1921-1942), dar și 
cariera didactică, fiind profesor de Religie la 
Liceul “Nicolae Bălcescu" (1923-1942), precum și 
activitatea misionară, fiind misionar eparhial, 
membru în Adunarea Eparhială  (1932-1942), 
președinte al Asociației Clerului – secția Brăila 
(1932-1942) și redactor al gazetei “Viața 
Creștină" din Brăila (1932-1936), scriind în acest 
sens peste o sută de articole și mai multe cărți și 
broșuri. La Brăila publică volumele “Un an 
printre protestanți“ (1927) și “Biserica și sectele“ 
(1928). 

Antim Angelescu a studiat 
la Seminarele “Nifon”  din 
Buzău și “Central" din Capitală, 
apoi la Facultatea de Teologie 
din București (1915 - 1919), 
urmând specializare la 
Montpellier, Franța, Facultatea 
de Teologie liberă Protestantă. 
În 1939 obține doctoratul cu 
teza Psihologia religioasă a 
copilului și a adolescentului, cu 
aplicații în învățământul 
religios, lucrare publicată în 
același an la Brăila, la Atelierele 
tipografice “Presa“ și reeditată 
de Arhiepiscopia Dunării de Jos 
în 2013, cu sprijinul și 
binecuvântarea Înalt Prea 
Sfințitului dr. Casian Crăciun, 
arhiepiscopul Dunării de Jos. În 
opinia Domniei Sale, cartea  
“surprinde prin actualitatea concluziilor sale, atât 
ca teolog, cât și ca dascăl, dar și ca bun psiholog, 
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Antim Angelescu:  psihologia religioasă, 
un postulat al învățământului

Ana-Maria Bulgaru-Zlăvog

în privința evidențierii raportului dintre religie și 
știință, dintre pedagogie și psihologie“.

Psihologia religioasă, percepută drept o nouă 
psihologie experimentală, o știință naturală, de 
sorginte rațională sau filosofică, rămâne, în 
consecință, atât un postulat al învățământului, cât 
și o cale de evoluție întrucât, „observația și metoda 
experimentală bazate pe date psihologice au 
căpătat o extindere atât de mare“ în plan universal 
și personal. Menționăm ca argumente, în special, 
studiile intitulate „Religia ca necesitate 
psihologică“, „Viața psihică după concepția vechii 
psihologii“, „A doua copilărie“, „Religia și științele 
naturale“, „Astronomia și religia“, „Religia și 
studiile referitoare la om“, “Omul în ansamblul 
elementelor sale fizice și spirituale“. 

Pentru că rămăsese văduv, îngrijindu-se 
personal de creșterea și educația celor trei copii, 
cunoscut fiind pentru apreciabila și nobila 
activitate pastoral-misionară, în 1944 Antim 
Angelescu devine episcop al Buzăului, păstorind 
până în 1979, când s-a retras. În 1948 a fost unul 
dintre episcopii care a inițiat catehizarea copiilor 
în biserici, acțiune sistată brutal de autoritățile 
comuniste. Nu întâmplător, a fost ales episcopul 
care a interpretat rolul de arhiereu în scena 
încoronării lui Mihai Viteazul din filmul Unirea 
(regia : Sergiu Nicolaescu). 

Manifestarea psihologică a 

trăirii religioase

Trăirea religioasă este o 

stare de spirit ce educă, 

echilibrează, armonizează ființa 

umană cu puterile cerești, cu 

frumusețea desăvârșită a naturii, 

cu rezonanța universului. 

Trăirea religioasă are, pe de altă 

parte, manifestări psihologice 

pentru cine dorește o cale de 

evoluție și împăcare cu sine, cu 

lumea văzută și nevăzută de 

lângă noi. De aici, delimitările 

multiple: material-imaterial, 

organic-anorganic, natural-

artificial, spirit și trup etc. 

Mircea Eliade vorbea despre 

sacru și profan, ș.a.m.d. 
În Brăila anilor interbelici, Antim Angelescu, 

ca preot misionar și profesor de religie, a avut un 
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rol fundamental în susținerea ideii privind 

caracterul psihologic al învățământului. Ideea în 

sine a devenit un crez spiritual, un postulat al 

pedagogiei moderne: „Unul dintre postulatele 

învățământului este, în genere, acela de a fi 

psihologic” - spunea Antim Angelescu. „De aceea, 

observația și metoda experimentală bazate pe 

date psihologice au căpătat o extindere atât de 

mare. Tot ceea ce nu este experimental din punct 

de vedere psihologic este privit cu îndoială, dacă 

nu chiar cu neîncredere.“
În studiul Religia ca necesitate psihologică, 

inclus în volumul Psihologia religioasă a 
copilului și adolescentului, cu aplicații în 
învățământul religios  (1939- ediția I, teză de 
doctorat, 2013; ediția a II a, Editura 
Arhiepiscopiei Dunării de Jos Galați), Antim 
Angelescu descrie ființa umană ca fiind un 
univers de lumină atâta timp cât aspiră spre 
infinit, spre dumnezeire. Trăirea sentimentului 
religios nu reprezintă doar o ipostază intelectuală 
ori volițională, ci o simbioză a cauzei și a 
efectului ce a generat această  stare de spirit. De 
aceea, manifestarea psihologică a trăirii 
religioase este, în viziunea lui Antim Angelescu, o 
pledoarie pentru definirea, înțelegerea, 

acceptarea sufletului drept un „sistem psihic 
uman“ prin care se realizează trecerea, oglindirea 
sensibilului în inteligibil, cu toate reacțiile 
senzitive și afective. Universul material și spiritual 
care oferă această covârșitoare deschidere spre noi 
înșine este învățământul, cu valorile sale 
intrinseci: școala românească, instruirea 
umanistă, filologică, științifică, pedagogică, 
artistică, militară, sportivă, teologică (vocațională 
prin excelență), tehnică, tehnologică etc. Prin 
toate aceste „manifestări psihologice“ se 
evidențiază acțiunea divinității în lume ca realitate 
obiectivă, în timp ce revelația transcendenței e mai 
degrabă o experiență subiectiv-religioasă. „Numai 
religia subiectivă unită cu cea obiectivă ne dau 
specificul religios“ – spunea Antim Angelescu. 

În lumea școlii, astăzi, se impune mai mult ca 

altădată, abordarea, receptarea, valorificarea  

interdisciplinară a informației de specialitate 

însușite de copii și adolescenți, pentru ca astfel să 

se structureze în mentalitatea lor o viziune clară 

despre lume și viață, prin sisteme de gândire bine 

definite, simțire și voință, reflecție, analize și 

sinteze ce pornesc de la particularitățile lumii lor 

obiective (acțiuni voluntare, plauzibile, motivante) 

și subiective (dorințe, aspirații, idealuri). 

Florian Mihăilescu, „În amintirea lor”, 2021
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  De mult negru mă albisem
De mult soare mă-nnoptasem
De mult viu mă mult murisem

Din visare mă aflasem

Vino tu cu tine toată
Ca să-ntruchipăm o roată

Vino tu fără de tine
Ca să fiu cu mine, mine

O răsai, răsai, răsai
Pe infernul meu, un rai
O rămâi, rămâi, rămâi
Palma bate-mi-o în cui

Pe crucea de carne
Când lumea adoarme.

Oare despre care dezîmblânzire este vorba în 
această poezie? Fără răspunsul la această 
întrebare nu putem merge mai departe cu 
descoperirea sensului poeziei. 

Dacă ne gândim că această poezie se referă la 
două componente antitetice dintr-un întreg, 
făcând o analogie cu omul, care este tot un întreg, 
alcătuit tot din două componente aflate în 
antiteză, ajungem cred să înţelegem clar la ce se 
referă poezia. 

Pentru oricine este foarte 
clar că omul are un trup şi un 
suflet. Fiecare are o 
caracteristică distinctă, unanim 
recunoscută: trupului îi este 
caracteristic instinctul, iar 
sufletului raţiunea. Dacă 
mergem mai departe putem 
spune despre instinct că este 
sălbatic şi că atât timp cât 
raţiunea este lipsită de 
experienţă, instinctul domină 
raţiunea. Despre raţiunea 
stăpânită de instinct spunem cu 
durere că este moale, 
copilărească, iar într-o 
exprimare care să nu jignească 
spunem că este blândă. 
Educaţia este mijlocul de 
dezvoltare a raţiunii, iar scopul 
educaţiei este ridicarea raţiunii 
deasupra instinctului, adică 
supunerea trupului în faţa sufletului sau 
dezîmblânzirea sufletului.

Primul vers exprimă metaforic umilinţa prin 
care trece sufletul în cursul etapelor de formare, 
al doilea vers exprimă munca asiduă necesară 
desăvârşirii, al treilea vers surprinde faptul că 

acest proces este trăit ca şi o moarte pentru că este 
lipsit de orice plăcere, iar al patrulea vers arată că 
finalitatea dezîmbânzirii sufletului înseamnă 
ieşirea din visare şi asumarea în întregime a crudei 
realităţi. 

Deşi sub aspect exterior lucrarea este 
anevoioasă, în plan interior biruinţa raţiunii 
asupra instinctului conduce la unitatea dintre trup 
şi  suflet, care nu mai trăiesc separat, ci se 
armonizează într-o mişcare ritmică, uniformă, ca a 
unei roţi. Sufletul se însoţeşte cu trupul, asemenea 
legăturii dintre bărbat şi femeie, dar în această 
legătură sufletul nu caută o îndulcire, ci regăsirea 
de sine, care implică abandonarea tuturor 
percepţiilor trupului. 

După ce am pus temelia unei construcţii, 
zidurile urmează să se înalţe mai departe pe 
conturul temeliei. Astfel primele patru versuri ne 
înfăţişează elementele centrale ale procesului de 
dezîmblânzire. 

De mult negru mă albisem
De mult soare mă-nnoptasem
De mult viu mă mult murisem

Din visare mă aflasem

Primul vers exprimă 
metaforic umilința prin care 
trece sufletul în cursul etapelor 
de formare, al doilea vers 
exprimă munca asiduă necesară 
desăvârșirii, al treilea vers 
surprinde faptul că acest proces 
este trăit ca și o moarte pentru 
că este lipsit de orice plăcere, 
iar al patrulea vers arată că 
finalitatea dezîmbânzirii 
sufletului înseamnă ieșirea din 
visare și asumarea în întregime 
a crudei realități. 

Deși sub aspect exterior 

lucrarea este anevoioasă, în 

plan interior biruința rațiunii 

asupra instinctului conduce la 

unitatea dintre trup și suflet, 

care nu mai trăiesc separat, ci 

se armonizează într-o mișcare ritmică, uniformă, 

ca a unei roți. Sufletul se însoțește cu trupul, 

asemenea legăturii dintre bărbat și femeie, dar în 

această legătură sufletul nu caută o îndulcire, ci 

regăsirea de sine, care implică abandonarea 

Dezîmblânzirea
Nichita Stănescu

Tâlcuire: Părintele Marcu

Ana-Maria Dobre, „Ritmuri”, 2021, tehnică mixtă
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SPIRITUALITATE ORTODOXĂ

tuturor percepțiilor trupului.
Vino tu cu tine toată

Ca să-ntruchipăm o roată
Vino tu fără de tine

Ca să fiu cu mine, mine

Finalul poeziei, adică ultimele şase versuri, 
arată că superioritatea raţiunii asupra instinctului 
nu are drept scop asuprirea trupului de către 
suflet, ci doar o împreună pătimire. Din cauza 
percepţiei simţurilor, trupul nu doreşte să 
pătimească, dar fără pătimire raţiunea nu poate 
progresa. Sporirea la care se ridică omul prin 
sporirea sufletului este o bucurie atât pentru 
suflet cât şi pentru trup, căci şi trupul şi sufletul 
trec de la moarte la viaţă sau din iad în rai, dar 
preţul unei asemenea bucurii este răstignirea 
sufletului pe crucea de carne. Această lucrare este 
o taină care nu poate fi înţeleasă de raţiunea 
dominată de instinct. Infernul perceput de 
sufletul stăpânit de trup este greu de suportat 
pentru raţiune, motiv pentru care aceasta preferă 
somnul. 

O răsai, răsai, răsai
Pe infernul meu, un rai
O rămâi, rămâi, rămâi
Palma bate-mi-o în cui

Pe crucea de carne
Când lumea adoarme.

Pentru o poezie scrisă de un autor care 
niciodată nu a fost încadrat ca mistic, mesajul 
este surprinzător. Aceeaşi constatare am  
observat-o referitor şi la alte poezii, fie ale 
aceluiaşi autor, fie aparţinând altor poeţi. Atunci 
m-am întrebat dacă poezia este rezultatul unei 
imaginaţii prolifice sau este un mesaj revelat 
transmis, în lipsa altor mijloace sau din alte 
nenumărate motive, chiar şi prin intermediul 
celor profani? Nu am avut curajul să emit o 
ipoteză personală, dar m-am bucurat foarte mult 
să aflu răspunsul într-un interviu¹, chiar la 
poetul Nichita Stănescu însuşi. 

Nichita Stănescu: „Părea mea este că 
poetul nu are o epocă a lui. Epoca îşi are poeţii ei 
şi, în genere, epoca îşi vede singură poeţii pentru 
că, să remarcaţi, talentele sunt foarte multe şi 
foarte varii, dar fiecare epocă îşi selecţionează 
tipul ei de talente convenabil prezentului ei 
afectiv. Nu poţi spune despre cum te-ai simţit 
într-o epocă decât abia după ce ai parcurs-o, ori 
în ceea ce mă priveşte şi pe mine şi pe dumneata 
şi pe toţi ceilalţi care ne privesc acum, noi 
parcurgem epoca, suntem în decursul ei. Nu 
suntem nici la capătul vieţii noastre, ca să putem 
trage o concluzie, şi nici la început, ca să ne luăm 
prea mari angajamente.” 

Alexandru Stark: „Dar suntem într-o 
etapă în care putem arunca o privire în urmă.” 

Nichita Stănescu: „Prefer privirea 
înainte.” 

Alexandru Stark: „Într-adevăr, privim 
spre viitor, pentru că în tot ceea ce facem există o 
implicită şi implicată răspundere pentru viitor. 
Aşa a fost de fapt totdeauna şi cu toate că în jur 
suntem noi cei din echipa de filmare cu aparate, 

cu lumini şi cu toate că dincolo de aparat sunt 
telespectatorii, totuşi poetul Nichita Stănescu e 
faţă în faţă cu el însuşi. Ce crede poetul că a lăsat 
acestui viitor spre care priveşte?” 

Nichita Stănescu: „Vreau să vă spun un 
lucru, cu riscul de a mă repeta: eu nu prea cred că 
există poeți, cred că există poezie. Poezia este un 
fenomen care există în absolut toți oamenii în 
diferite nuanțe, mai puternic sau mai slab. Poetul 
este un minut, el ajută la nașterea poeziei din om. 
Bunăoară de ce place Eminescu foarte mult 
tuturora, pentru că majoritatea se regăsesc pe ei 
înșiși cu prilejul lecturii poeziilor lui. În acest sens 
poetul este, cum am mai spus, ca o moașă de țară, 
care ajută femeia pe câmp să nască, să zicem. Dar 
a confunda moașa cu miracolul nașterii, mi se pare 
o foarte mare eroare. Miracolul nașterii este 
fundamental, adică miracolul faptului că există 
poezie este fundamental, iar nu poeții, care sunt și 
ei o funcție mai mult sau mai puțin dexteră²  a 
acestui fenomen de natură revelată.” 

Această idee exprimată de Nichita Stănescu mi 
se pare deosebit de importantă pentru faptul că 
fiecare dintre noi caută o legătură cu cerul, dar 
parcă ne lipsesc mijloacele necesare comunicării 
transcedentale. Postul, rugăciunea şi celelalte 
fapte bune sunt modalităţile noastre de 
comunicare cu divinitatea, dar acestea sunt 
asemenea atmosferei care ne înconjoară. A face 
faptele credinţei fără a trăi semnificaţia acelora mi 
se pare deosebit de apăsătoare. Poeziile sunt 
aripile înţelegerii noastre, iar rugăciunea, postul şi 
toate faptele bune reprezintă atmosfera în care 
zburăm. Ce este zborul, dacă nu acea zbatere 
continuă a aripilor care ne ajută să ne ridicăm în 
atmosferă deasupra celor pământeşti. Dar pentru 
a ajunge la această lucrare continuă trebuie să 
conştientizăm că avem aripi şi că rolul lor cel mai 
important este zborul. Această conştientizare este 
necesară deoarece poezia există în fiecare om. 
Dacă privim copiii rămânem uimiţi cât de uşor 
reţin anumite cântece, pe care le fredonează timp 
îndelungat. Această lucrare este o modalitate a lor 
de a-şi admira aripile. Pătrunzând însă sensul unei 
poezii şi învăţând-o ne dăm seama că rolul ei este 
acela de a ne ajuta să ne ridicăm deasupra celor 
pământeşti şi să petrecem în cele cereşti. Unele 
poezii ne înalţă mai mult, altele mai puţin, dar 
deprinzând lucrarea vom face acelaşi lucru şi cu 
rugăciunea. Fără a trece de la noţiune la trăire nu 
putem zbura, iar modalitatea de înţelegere a 
acestui proces este poezia. Fără aripi nu se poate 
zbura, chiar dacă atmosfera există. 

Scopul este să înţelegem iubirea divină, căci 
altfel nu vom reuşi să găsim ieşirea din celula 
iubirii de sine. Împietrirea inimii nu înseamnă 
altceva decât incapacitatea de a trăi poezia şi de a 
zbura. Deci de vom dori să părăsim universul 
strâmt al iubirii de sine iată mijloacele şi modul 
lor de folosire. Zborul nu este al trupului, ci al 
sufletului dezîmblânzit.

¹ Creatorul și opera sa: Interviu luat de Alexandru Stark în 
1982 .https://www.youtube.com/watch?v=368XAgmQWno 
² DÉXTER, -Ă, dexteri, -e, (Latinism) = Abil, îndemânatic.
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Cred că dramaturgia este o formă complexă și 
aproape completă de a transmite emoția în starea 
ei cea mai pură, o reprezentare dureros de sinceră 
a diverselor sentimente și gânduri, speranțe și 
deziluzii umane, ce au traversat diversele epoci. 

Conștientizez, din ce în ce mai mult, cât de 
important este teatrul pentru societate, indiferent 
de vârstă, de la piesele pentru copii, până la cele 
mai complexe opere dramatice. Sunt de părere că 
lucrurile se cultivă din timp. 

Am crescut cu teatrul sau teatrul m-a crescut 
pe mine, chiar înainte de a înțelege ce încearcă să 
transmită această formă excepțională de 
exprimare artistică. Primele spectacole „serioase”, 
vizionate foarte timpuriu, au fost „O scrisoare 
pierdută” și „Hamlet”, piese grele, emblematice 
pentru acest univers. Deși nu aveam cultura și nici 
conștiința actului artistic dezvoltate, la vârsta de 5-
6 ani, când mergeam la spectacole, stăteam de 
fiecare dată nemișcată pe tot parcursul derulării 
lor. Cred ca mă fascina în primul rând povestea 
expusă, însuflețirea personajelor, miracolul din 
spatele cortinei, care transforma niște oameni 
obișnuiți în ființe miraculoase. Așa am privit eu 
actorii în perioada copilăriei, îi asemănam cu niște 
zei. Și uneori chiar mă gândesc daca nu cumva am 
avut dreptate. Mi se părea că ei dețin controlul 
lumii în palme. Retrăiesc si acum, cu o emoție 
profundă, parfumul unic de „teatru”, amplitudinea 
cortinei, freamătul scenei, aplauzele și chipurile 
radiind de bucurie. Pe atunci, nu-mi puteam 
explica aceste trăiri, felul în care toate simțurile se 
activau, fiind „însetate” de acel univers, în care 
orice poveste se concretiza într-un adevărat crez 
artistic. Cred că destinul mi-a transmis niște 
semne, care s-au adâncit și pe care încep să le 
deslușesc tot mai mult. 

Știm că, în general, pasiunile sunt trezite în 
conștiința creatoare de un model, un om care dă 
sens menirii, care se distinge de ceilalți prin 
dedicarea absolută, prin profesionalism și iubire. 
Am avut șansa, foarte mică fiind, să-l întâlnesc pe 
regretatul actor și regizor brăilean Bujor Macrin, 
care s-a coborât în lumea mea, afectuos. Țin minte 
că repeta scenele din Hamlet, pentru Cenaclul 
literar „Nicolae Băciuț", cu un grup de elevi de 
liceu. Veneam și eu la repetiții și stăteam pe 
genunchii lui, ore în șir, fără să mă plictisesc, în 
timp ce el observa atent și dădea indicațiile ce se 
impuneau. 

Un moment pe care-l am foarte clar întipărit 
în memorie, care mă responsabilizează, este cel în 
care m-a învățat cum să recit prima poezie. Era un 
text al poetului Nicolae Băciuț: 

„Sărut dreapta

Teatrul există prin oameni

Cristina-Gabriela Vasiliu 

celui ce deschide cartea
sărut stânga
celui ce-a învins nătânga
lene de a fi;
le sărut pe amândouă,
care au pe unghii rouă
de pe filele de carte
care au trecut prin moarte
și re-nvie-n fiecare
ochi din margine de zare.
Le sărut pe amândouă:
Sărut stânga, sărut dreapta
care țin drept cruce cartea.“

S-a așezat în genunchi, pentru a ajunge la 
nivelul meu, apoi m-a lăsat să o recit, cam naiv, 
copilărește, puțin miorlăit. După aceea, a început 
să reia versurile pe care nu le valorificasem, să-mi 
spună ce cuvinte trebuie accentuate, în funcție de 
mesajul pe care îl transmit. Îmi răsună și acum în 
minte versurile “filele de carte/ care au trecut prin 
moarte”, pe care le rostea cu patos si cu o oarecare 
durere. Iubea cultura, suferea pentru ea. Era un 
erudit.

Obișnuiam să-l aștept după spectacol și 
plângeam dacă nu-l găseam. Nu m-a încurajat 
niciodată să devin actriță, eram oricum prea mică 
pentru astfel de discuții, dar îmi amintesc că mi-a 
zis odată să scriu (proză, în special). Să 
scriu…proză?! Abia anul acesta, după o perioadă 
dedicată doar creației poetice, ecoul acelui îndemn 
de a scrie proză a început să-mi răsune din ce în ce 
mai tare în conștiință. Poate a fost o premoniție, 
cine știe. 

Pe parcursul anilor, m-a atras mult și lumea 
cinematografiei, vizionând multe filme, aparținând 
diverselor genuri. Totuși, simt că teatrul mă atrage 
în mod deosebit, pentru că păstrează veridică 
legătura directă cu publicul, prin coexistarea în 
același topos, element care mi se pare vital în 
transmiterea mai concentrată a emoției și a 
mesajului diverselor teme istorice, sociale, 
culturale etc. 

Interesându-mă din ce în ce mai mult despre 
lumea complexă a teatrului și a cinematografiei, 
am descoperit multe personalități artistice 
fabuloase, ce m-au impresionat prin unicitatea 
personalității și, totodată, prin diversitatea 
stilurilor de exprimare artistică, ce converg spre 
construirea unor personaje și a unor spectacole 
realizate excepțional. Am vizionat, de asemenea, 
multe interviuri cu actori, regizori și scenariști, ce 
m-au inspirat și fascinat prin maturitatea gândirii, 
prin spiritul creativ  și chiar prin spiritul lor civic.

Cu ajutorul acestor oameni impresionanți, și 
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prin lectură, bineînțeles, am înțeles mai profund 
câteva dintre nenumăratele semnificații ale artei 
dramatice, care îmbină atât creativitatea și studiul 
specializat, cât și aspecte din zona umanului, 
literatura, istoria. Înțelegerea spiritului uman, a 
diversității tipologiilor umane, a preceptelor atât 
de necesare delimitării răului de bine generează 
conexiuni ample pentru cei care se dedică creației. 
Pe măsură ce aflu tot mai multe informații și 
cunosc tot mai mulți Oameni mentor, mă simt mai 
responsabilă să fac și să împărtășesc generației 
mele și nu numai, actul culturii.

Actoria, în special, mi se pare o profesie în care 
verbul a oferi are o valoare extrem de importantă. 
Pentru finalitatea exercițiului artistic, este nevoie 
de înțelegere și de sprijin interuman. Un spectacol 
reușit implică o bună colaborare, timp de 
săptămâni, poate chiar luni. 

Un exemplu reprezentativ de generozitate, 
dincolo de disponibilitatea artistică fabuloasă, este 
actrița Maia Morgenstern, pe care am avut bucuria 
să o cunosc și în afara scenei, în ultimii trei ani. 
Am remarcat deschiderea pe care o manifestă în a 
colabora și cu tinerii actori, pe care îi respectă și 
cărora le acordă încredere și sprijin total, în toate 
demersurile culturale pe care le susține. Marea 
actriță, cu smerită distincție, nu ezită să le insufle 
încredere colegilor de echipă, aplaudându-i și 
elogiindu-i, la scenă deschisă, ori de câte ori 
cortina închide actul artistic. E o atitudine rarisimă 
în ziua de astăzi, când societatea este din ce în ce 
mai ineptă, iar valorile morale au devenit utopii.. 

Un gest de altruism, pentru care-i voi fi mereu 
recunoscătoare doamnei Morgenstern, e faptul că 
a acceptat să ne onoreze cu prezența însuflețită de 
un sublim moment liric, la ultima mea lansare de 
carte, la Brăila. Cu o zi înainte de lansare, se 

întorsese din Albania, iar în ziua evenimentului 
avea de susținut un spectacol la Constanța. Totuși, 
a venit, pentru că a vrut să-mi facă o bucurie, 
pentru că marele Artist este și un mare Om. Îi 
spusesem că nu este nicio problemă dacă nu va 
putea ajunge, chiar nu îndrăzneam să visez foarte 
departe, având în vedere notorietatea dumneaei. 
S-a sacrificat, totuși, pentru un copil pe care îl știa 
doar de câteva luni, din dorința de a-l face fericit! 
Zi minunată, memorabilă!

Mă consider cu adevărat binecuvântată pentru 
întâlnirile avute cu oameni valoroși din zona artei, 
care m-au învățat că un profesionist se împlinește 
prin cât dăruiește.

De asemenea, am întâlnit câțiva actori 
talentați, și din generația tânără, de la care am 
învățat tehnici specifice și cum se dobândește 
curajul. Recent, m-am înscris într-un club de 
teatru, la Brăila, susținut de talentatul actor 
Nicholas Cațianis. M-a impresionat felul în care 
ne-a introdus în spațiul artei, valorificând și 
dezvoltarea noastră personală. Respectând pașii 
firești ai înțelegerii artei teatrale, începând cu 
jocuri aparent simple, ne-a  dezvoltat abilități de 
bază, esențiale pentru realizarea unui spectacol. 
Totodată, a fost extrem de atent la personalitatea 
individuală, la ritmul fiecăruia de lucru și a 
intervenit riguros, dar blând, când observa 
imperfecțiuni în interpretare. După aceste întâlniri 
am conștientizat și mai mult importanța atenției 
pe care trebuie să o acorzi celui de lângă tine, coleg 
sau spectator... Mi-a rămas în minte o frază 
deosebit de profundă, pe care ne-a mărturisit-o 
odată, „Vreau să fac din voi niște soldați, dar 
soldați cu suflet!“ Cred că asta presupune arta 
teatrului: dăruire, rigoare, emoție și tot sufletul!

Teatrul trăiește prin Oameni!
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Întâlnirea Hortensiei Papadat-Bengescu cu 
Dobrogea datează, după cum însăși scriitoarea ne 
mărturisește în articolul autobiografic „Amintiri 
dobrogene”, publicat în anul 1936 la Oradea, cu 
mult înainte – lucru mai puțin cunoscut până 
acum – decât aceea din anul 1921, când, 
urmându-și soțul, magistratul Nicolae Papadat, se 
stabilește pentru mai bine de zece ani în orașul 
Constanța.

„Legământul meu cu pământul Dobrogei e 

vechiu. Prin 1882 un ofițer de infanterie fusese 

detașat în interes de serviciu în satul Ostrov, pe 

malul Dunării. Exil?... Nu căci maiorul Bengescu 

(tatăl scriitoarei n.n.) punea deasupra a tot datoria 

și familia, datoria îl chemase în satul riveran, iar 

familia și-o purta cu el ori și unde i-o îngăduia 

datoria.”

Despre așezarea izolată, cu dealuri de pământ 

galben, cu ploile mărunte și lungi de toamnă și 

noroaiele sale „unica fiică a maiorului Dumitru 

Bengescu, pe atunci de cinci-șase anișori”, avea să 

păstreze numai amintirea unui deal râpos, clisos, 

acoperit de case 

mici cu ogrăzi 

mari. Aici, familia 

Bengescu 

locuiește cu 

chirie în „casa cea 

bună a mamei 

Tudora” ... „o 

văduvă de treabă 

care gospodărea 

peste păsări 

multe, un porc și 

peste scoarțele și 

rogojinile din 

bordeiul mare, 

curat”.

Sfioasă, 

plăpândă, dar cu un spirit vioi și o fire înclinată 

spre contemplare, fetița solitară și supravegheată 

descoperă în „mama Tudora” una dintre acele 

făpturi minunate din reveriile sale, care „cocea în 

cuptorul mare de cărămidă cele mai bune plăcinte 

crețe din făină oacheșă, muiate în smântână 

proaspătă”.

Om instruit, exigent, personalitatea militară 

cea mai importantă din acel colț al Dobrogei, 

maiorul Bengescu a îndrumat pașii unicului său 

Cioburi din oglinzile memoriei
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copil, de timpuriu, spre învățătură. Farmecul 

alfabetului, misterul socotitului și plăcerea 

neasemuită a cititului din cărți, fetița visătoare 

care va deveni redutabila prozatoare de mai târziu 

le descoperă, alături de ceilalți copii din sat, la 

școala din Ostrov, școală a cărei directoare se 

întâmpla să fie, chiar o mătușă a ei după tată.

„Trei sferturi din an copila era nevoită a coborî 

dealul clisos, purtată în brațele ordonanței din 

pricina noroaielor ce treceau de cismulițele 

dinadins făcute. Mergea de vale la școala primară. 

Copila nu urma încă școala, dar pe de lături, învăța 

a citi, scrie, socoti...”

Mătușa Iulia, „fire timidă și modestă”, care 

știa pe deasupra pe Goethe, Schiller și Heine, avea 

și o bibliotecă nemaipomenită, cu foarte multe 

cărți rare și vechi, dar și unele noi, mai ales în 

limbi străine.

Dincolo de șosea, unde micuța Hortensia 

cobora la școală, era malul Dunării cu bărci 

frumoase și vaporașe. „Iarna” – își amintește 

autoarea –, 

„însă, apa 

devenea rea ca o 

vrăjitoare, 

prindea gheață, 

purta sloiuri și 

în casă copila 

auzea plângerea 

că vor trăi 

câteva luni 

despărțiți de 

restul lumii”.

Întâlnind 

mai târziu 

marea, 

simțământul 

acela vechi al 

copilului, de 

teamă față de apa „rea ca o vrăjitoare” a fluviului și 

al izolării de restul lumii, se schimba dintr-o dată 

„într-o simțire sacră, fără putință de exprimare, 

într-o spaimă a bucuriei prea vaste pentru drumul 

nostru de ape, pentru țărmul nostru legat de 

nemărginire...” Fără tăgadă, era de acum simțirea 

unei scriitoare proeminente.

*

Un simțământ impresionant. Puțin mai în aval 

de Silistra, Dunărea își arată măreția în toată 

Ovidiu Dunăreanu

Mihai Hlihor, „Metamorfoză”, 2021, pâte de verre, metal, piatră
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splendoarea și nestăvilirea ei, ramificându-se în 

trei direcții: Brațul Ostrov, spre pragurile înalte, de 

pământ galben ale Dobrogei, Brațul Borcea, spre 

vastitatea Călărașului și Câmpiei Bărăganului, iar 

la mijloc rămâne Dunărea Mare, care o taie pe de-a 

dreptul, în forță, spre Soare-Răsare. Locul te 

tulbură și te încântă în același timp, că nu te mai 

saturi să te minunezi. De la nivelul ambarcațiunii 

cu care-l străbați, nu-ți vine a crede ce ți s-arată: 

un noian mișcător de apă, ca o întinsură de lumină 

neverosimilă și fără hotar. Aparent molcom la 

suprafață, e frământat în adâncuri de anafoare 

strașnice, năbădăioase. În clipele acelea de neuitat, 

tu, călătorule, mișcat peste măsură, stăvilind cu 

greu un pui de neliniște în suflet, ai sentimentul 

grozav că ești o făptură minusculă pe o coajă de 

scândură, pierdută în largul unei mări 

nemaipomenite.

*

Priveliște 

ireală: Vara, la 

răsăritul soarelui, 

fluviul ne lua ochii, 

părea o vatră 

imensă din care 

curgea o lavă de 

aur. Iar noi, la gura 

Privalului ce venea 

din Ghiolul 

Bugeac, o mulțime 

de bărbați, femei, 

tineri și copii, 

vârâți în apă până 

la brâu, unul lângă 

altul, cu undițele 

în mâini și traistele 

pe după gât, nu 

mai dovedeam să 

prindem ciortanii 

buzați, lăsându-ne 

împresurați de acea vâlvoare ca de o vrajă 

cerească.

*

Complexul proces de integrare a realității în 

mintea personajului este el însuși un spectacol 

care merită urmărit. Prin înregistrarea unor reacții 

ale personajului – replici, gesturi și chiar 

monologuri interioare – să faci să se întrezărească 

un mod nemaifolosit de interpretare a ceea ce se 

întâmplă în jur. Să pui în scenă (în pagină!) 

gândirea unui personaj pe care s-o transformi într-

un spectacol.

*

Până la urmă, ce este povestea? Doar o 

succesiune de reverii, o inventare inepuizabilă de 

noi situații și întâmplări. Să optezi fără complexe, 

permanent, pentru ceea ce ți se pare misterios, 

tentant, tulburător; să descoperi o lume mai puțin 

exploatată literar, interesantă prin ritualuri și 

eresuri, prin atmosferă, prin tipurile umane.

*

Din punctul meu de vedere, Ostrovul este 

satul cel mai luminos și mai pașnic din lume; 

câteodată, însă, locuitorii lui sunt copleșiți de 

izbucnirile unor amintiri și rânduieli ancestrale, 

pe care n-au cum să le dea uitării și să nu se mai 

țină de ele. În zilele marilor și micilor praznice, ei 

pun mese îmbelșugate, la care se adună cu toții. La 

aceste petreceri, fiecare dintre ei are obligația să 

închine paharul în cinstea celorlalți și să spună 

câte ceva – o istorisire, o pățanie, o snoavă, o 

veste, o vorbă, acolo, de duh, trăită sau auzită, ori 

inventată atunci pe loc, spre încântarea, hazul și 

uluirea tuturor, 

dar și spre fala sa.

*

Într-o zonă 

aridă în 

publicistică 

veritabilă cum este 

cea a Constanței, 

cartea mea, 

Vitralii (Editura 

Muzeul Literaturii 

Române, 2006), 

s-a remarcat prin 

fervoarea 

intelectuală și 

frumusețea stilului 

– cum spune 

criticul Alex. 

Ștefănescu, 

„flagrant diferită 

de cărțile similare 

ale ziariștilor 

propriu-ziși.” Este o carte de atitudine, care 

incriminează sever deculturalizarea societății 

românești de azi, care denunță tranșant impostura 

din creația literară și impostura, diletantismul 

periculos al unor nechemați ce fac reviste așa-zis 

literare. Poate unii au luat-o, așa, ca pe o culegere 

de articole publicate, ca pe un capriciu editorial. 

Nicidecum. E o percepție superficială. Eu, prin 

această carte, îmi asum cultura ca pe o baricadă, 

ca pe un mod de rezistență a publicisticii cultural-

literare. În ea, nu-mi fac iluzii, nu fac negustorie 

cu principiile, le afișez direct și le susțin în 

„limitele” firescului de azi.

*

2008. În ceea ce privește reeditarea volumului 

Cu bucuria în suflet, fac o mărturisire sinceră, fără 

Mihaela Brumar, „Secvență intimă”, 2021, xilogravură, acuarelă
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să devin patetic și sentimental. Simt nevoia să 

redau cititorilor dintre Dunăre și Marea Neagră și 

nu numai o carte întregită, de suflet, la care țin 

foarte mult, mai cu seamă că acum treisprezece 

ani, când a fost editată prima dată, nu a apărut așa 

cum mi-am dorit și a trecut repede, într-un tiraj 

mic, prin fața iubitorilor de lectură. Fiind o carte a 

Dobrogei și văzând că o alta de aceeași factură nu a 

mai apărut între timp, am hotărât completarea și 

retipărirea ei, mai ales că directorul Călin Vlasie de 

la Editura Paralela 45 este decis și încântat să o 

facă. Și nu întâmplător, ci într-un context special. 

Anul acesta, noi, dobrogenii, sărbătorim 130 de ani 

de la reintegrarea ținutului nostru în cadrul statal 

românesc. Cartea este un elogiu „cu bucuria în 

suflet” adus de mine acestui pământ binecuvântat 

de Dumnezeu, unde am crescut, m-am format și 

realizat ca om și scriitor și în intimitatea căruia mă 

voi retrage când va fi să mă petrec de pe această 

lume. Acest pământ al Dobrogei, oriunde mă aflu 

pe el, redeșteaptă în mine, parcă, o mare orchestră. 

El are asupra mea o necontenită seducție, greu de 

definit. Iar sufletul meu nu poate să nu intre în 

rezonanță cu cântecul lui nepieritor. Cântec ce este 

în egală măsură și cântecul vieții mele.

*

Se spune despre cărți că au suflet! Într-adevăr, 

indiferent ce cred cârcotașii ori ignoranții, cărțile 

sunt vii. Ele au viața lor impresionantă. Dar ca să 

ajungi la sufletul acestora, ca la sufletul oricărei 

ființe, trebuie înainte de toate să ai chemare și să 

știi cum să te apropii de ele, cu smerenie, 

sinceritate, dragoste, răbdare și fidelitate. Iar 

cărțile ți se vor deschide, ți se vor dărui și 

mărturisi în toată splendoarea și taina lor. Te vor 

lăsa să le mângâi filele și să le atingi sufletul de 

lumină pură.

*

Premiul pentru proză acordat de revista 

Ateneu, cu ocazia apariției, în acest an, a 

romanului meu Lumina îndepărtată a fluviului 

(Editura Ex Ponto) mă onorează și mă 

emoționează în același timp. Mai cu seamă că el 

vine din partea unei publicații cultural-literare 

prestigioase, care apare de peste jumătate de secol 

în Seria ei nouă (1964) și se află încă de la 

începuturile sale (1925) sub patronajul marelui 

poet George Bacovia, născut în acest oraș (Bacău). 

O revistă națională consistentă, ce se impune prin 

cultivarea valorii și a spiritului critic, veritabilă, 

lipsită de metehne provinciale.

Ce înseamnă să faci o revistă cultural-literară 

în condițiile de astăzi?! Eu scot la Constanța, prin 

subvenție privată, revista Ex Ponto. 

Text/Imagine/Metatext, ce nu arată rău, e bine 

cotată, 200 de pagini și apare trimestrial. Și vă 

mărturisesc sincer că nu este deloc ușor să editezi 

o asemenea publicație, darămite să realizezi

consecvent una lunară, susținută din bani publici, 

cum fac doamna Carmen Mihalache și echipa sa 

redacțională.

O revistă este un vehicul subtil, care cară, 

exportă tot ce are mai reprezentativ din punct de 

vedere spiritual spațiul pe care-l reprezintă, spre 

cel național și universal. Iar, în același timp, are 

obligația de a aduce din afara lui valorile mari, 

autentice, pentru ca ele, puse alături de cele ale 

locului, să dea acestora din urmă dimensiunea și 

strălucirea pe care le merită cu adevărat. Și trebuie 

să recunoaștem că revista Ateneu a făcut, încă din 

anii ei de început, și face în mod constant, 

admirabil, acest serviciu.

Și ca o digresiune! Constat că, în prezent, 

există la nivel național o inflație de reviste 

bântuite de o solidaritate locală exagerată și 

păguboasă, ce se rezumă să publice numai oamenii 

lor, unii dintre ei de îndoielnică valoare. Oricât de 

ambițioase și de arătoase s-ar vrea ele, cu părere 

de rău, trebuie să spun că o anumită suficiență și 

aerul provincial, limitat nu le pot părăsi niciodată.

În anii tinereții, prin 1970-1971, când m-am 

stabilit în Constanța și am început să lucrez la 

Biblioteca Județeană, între colecțiile de periodice 

am dat și peste revista Ateneu. Era o revistă 

puternică, în plină afirmare. Atunci am descoperit 

în paginile ei o grupare de scriitori și critici literari 

de o exemplaritate aparte, care m-au cucerit de la 

bun început: Radu Cârneci, George Bălăiță, 

George Genoiu, Eugen Uricaru, Sergiu Adam, 

Constantin Călin, Ovidiu Genaru. Pe toți, la 

început i-am citit cu încântare. Apoi, în timp, am 

avut bucuria de a-i cunoaște. Pe unii în cadrul 

unor manifestări literare prin țară ori la întâlnirile 

de la Consiliul Uniunii Scriitorilor (din care, întâi 

ca reprezentant și apoi ca președinte al Filialei 

Dobrogea am făcut parte între 2001-2009), pe alții 

ca invitați de revista noastră Tomis la „Colocviile 

tomitane”, organizate anual la Constanța. Mai toți 

dintre ei colaborau și la Tomis, unde am lucrat și 

eu, și Dan Perșa. Câțiva au fost prezenți, spre 

mulțumirea noastră, și în mai tânăra revistă Ex 

Ponto.

Apoi a venit momentul 2004, când după 

plecarea noastră de la revista Tomis – încăpută pe 

mâinile unei administrații locale hulpave și 

demolatoare, vârfurile ei înfundând, mai târziu, pe 

zeci de ani, pușcăria! –, colegul și prietenul meu 

Dan Perșa a fost „recuperat” de către doamna 

Carmen Mihalache și integrat în redacția revistei 

Ateneu, pe care distinsul om de cultură și teatrolog 

băcăuan o conduce admirabil. Din acele clipe, 

relațiile mele cu această publicație și gruparea din 
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redacția ei au devenit mai strânse. În paginile 

revistei mi-au apărut povestiri și fragmente de 

roman. De fiecare dată, cărțile mele au fost 

comentate cu promptitudine. Am fost invitat și am 

participat cu mare plăcere la Colocviile anuale 

organizate de ea. De aceea port acestei reviste și 

echipei sale redacționale, alcătuită din oameni 

talentați și fermecători, care cu pasiune și 

devotament îi dau viață lună de lună, un loc special 

în suflet. Revista Ateneu rămâne un moment de 

referință în biografia mea literară.

*

Fluviul, la vărsare, își risipește apele dulci, 

auroase în „imperiul de cerneală” al Mării. 

Prezența ei nu îngăduie efemerul, lipsa trăirilor 

esențiale. În fața Mării, natura are fiorul 

eternității. Și așa cum afirma, cândva la Constanța, 

poetul Ioan Alexandru: „Cea mai mare dintre 

lucruri − Marea − este și cea mai smerită, ea ți se 

întinde la picioare, la ea trebuie întotdeauna să 

cobori”.

*

La o revistă literar-culturală, cum e și revista 

Ex Ponto. Text/imagine/metatext, căreia îi dau 

viață trimestrial la Constanța de nouăsprezece ani 

neîntrerupți, important este să ai lângă tine o 

echipă devotată, destoinică și entuziastă. O revistă 

în care spiritul critic nu se poate manifesta liber 

sau nu există este un organism bolnav, expus 

tuturor maladiilor. O revistă din provincie trebuie 

să facă efortul de a păstra o măsură în relevarea și 

susținerea talentelor regionale în consonanță cu 

cele naționale. Ea trebuie să fugă de căderea 

într-un localism excesiv de dragul unei 

vandabilități imediate, riscante. Trebuie să aibă 

înălțime și o direcție polemică în toate segmentele 

sale. Și nu în ultimul rând, să devină o oază în care 

să se poată respira normal. Altfel, o revistă, dacă 

rămâne în spațiul improvizației și infatuării, oricât 

de țanțoșă ar vrea să se țină, în cele din urmă se 

scufundă iremediabil într-un crunt anonimat și 

rizibil.

* Fragment din volumul de publicistică literară 

Polifoniile sinelui, în curs de apariție.

Daniela Nica, „Buni”, 2020, ulei pe pânză
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       Cel mai greu este să scrii despre tine. Oriunde 
ai  începe, servești o indiscreție pe care mai bine n-
o dezvălui, te întrebi cât ești de sincer cu tine însuți 
și cât poți să-i balastezi pe cei ce citesc cu 
suferințele și bucuriile trecutului tău?  Dar dacă 
suntem corecți, oricum acest soi de spovedanii 
sunt de fapt eliberarea emoțională a propriului tău 
alter ego, în cel mai bun caz prevenirea celor care 
iau cunoștință de viața ta, pentru pericolele 
neprevăzute cu care oricine poate fi 
confruntat.Astăzi lumea se schimbă de la o zi la 
alta, de aceea și digerarea știrilor cu care suntem 
bombardați de mediile sociale și presă sunt 
superficiale și  ne fac insensibili la ororile diurne. 
Cataclisme, schimbări politice, atacuri teroriste în 
care sunt sacrificați tocmai cei ce nu fac politică 
sunt informațiile de fiecare zi, care sunt uitate în  
ziua următoare, făcând loc unor alte informații ce 
ne așteaptă când deschidem televizorul sau dăm 
pagina unui ziar. Devenim niște abrutizați?

De aceea eu cred că cititul unei cărți este 
legătura inerentă și directă a psihicului celui care 
ține cartea în mână cu cel care a scris-o, esența 
emoțională a evenimentelor trăite, ceeace rămâne 
dintr-un subiect. Tocmai subiectivitatea și 
emoționalitatea cuprinse într-o carte dau un 
contur profund al unui eveniment istoric, social 
sau personal. 

Acest capitol din viața mea, despre care relatez 
aici mi-a schimbat profund biografia, și modul de a 
aprecia noțiunile de dreptate și datorie.

Era în martie 1976, câteva zile înaintea 
aniversării mele. Mă reîntorceam în România, cu 
siguranța că este datoria mea, față de cei care m-au 
educat, pentru publicul care m-a iubit și încurajat, 
să dau curs solicitării  Operei din Iași de unde 
plecasem cu șase ani în urmă în străinătate. Dările 
imense în valută le plătisem cu regularitate la 
agenția securistă și parazitară ARIA, care de fapt 
nu se ocupa decât de încasări din ceeace câștigam 
noi în străinătatea capitalistă și de asigurarea 
formalităților de viză.

Veneam să cânt gratuit, așa cum era regula 
comunistă. Despre zbor nu mai am nicio amintire. 
Eram atât de des în avioanele care mă transportau 
în toate direcțiile unde era solicitată vocea mea.

Cuvintele ,,românca” sau ,,soprana din 
România” apăreau cu regularitate în criticile 
elogioase care comentau în ziare calitățile mele 
artistice. Reveneam în România, așteptând să fiu 
primită cu brațele deschise. O mândrie ascunsă îmi 
umpleau pieptul, cu certitudinea că, prin munca 
mea și numai prin muncă și talent, ajunsesem să 
fiu o  solistă de operă recunoscută în Europa de 
Vest.

Aici începe filmul groazei, în aeroportul de la 
București în care aterizasem. Mergeam pe 

Reîntoarcerea în infern

Elena Dumitrescu Nentwig

culoarele lungi pe ale căror pereți erau afișate 
fraze ca ,,Bine ați venit în România!” sau 
portretele binefăcătorilor Ceaușești, care fericeau 
poporul cu foamete, lipsă de  electricitate, lipsă de 
căldură, de apă și frica continuă de care se ocupa 
aparatul securist al dictaturii. Rușinoasa minciună 
era pentru mine mai evidentă având posibilitatea 
de comparație între o societate liberă și civilizată 
din Vest și o dictatură apăsătoare și coruptă de 
care eram toți amenințați și urmăriți, până în 
interiorul locuințelor noastre.

Desigur, apariția mea elegantă documenta o 
viață liberă, de succes, apreciată și remunerată 
după calități. Eram în Germania - și nu numai 
acolo - o stea. 

Totuși, un sentiment neplăcut, o teamă, o 
indispoziție nelămurită îmi dubla sentimentul 
pozitiv de reîntoarcere. Mergeam printre cei veniți 
cu mine, grăbiți să trecem prin controalele de 
pașapoarte și de vamă de care ne temeam toți cei 
care puneam piciorul pe pământul românesc. 
Auzeam în jurul meu vorbindu-se numai 
românește. Se vorbea mai mult în șoaptă, tema 
fiind controalele ce le aveam în față. Numai copiii 
strigau, plângeau stresați de zborul care tocmai se 
încheiase. Nu era sezon turistic și de obicei turiștii 
aterizau direct la Constanța, la Marea Neagră. 
Acum în martie și la București veneau cei care 
lucrau, ca și mine, în Vest, cel mai frecvent 
muncitori, cărora li se luau de către statul român 
de asemenea, fără scrupule, din banii câștigați cu 
efortul spinării și mâinilor lor. Unii plecați 
definitiv  veneau să-și viziteze rudele. Pașii 
răsunau neliniștiți între pereții de beton ai 
aeroportului. Nimeni nu râdea, nimeni nu 
manifesta sentimentul de bucurie că se reîntorcea 
în țara lor de origine. Era apăsător. ,,De ce am 
venit eu aici?” mi-a  trecut prin minte. Simțeam 
capcana și nu știu de ce aveam impresia că 
lanțurile temerilor mele mă legau de ceilalți care 
simțeau aceleași încordări psihice alături de mine, 
în spatele și în fața mea. Cred că așa s-au simțit și 
primii evrei forțați să intre în lagărele de 
concentrare naziste. Dintr-o dată nu mai ești 
răspunzător de viața ta. Înapoi nu mai puteam să 
mă duc. Mă mișcam în rând  înainte. Sens unic! 
Aici nu exista scăpare. Mai aveam trei metri până 
la cabina unde printr-un ghișeu tăiat  pe măsură 
arătai  că fața ta este conform cu fotografia 
pașaportului. Bum! O ștampilă cădea cu zgomot 
pe o filă din pașaport, după care fără nici un 
schimb de cuvinte te bucurai că ai trecut de un 
control al securității. Ar fi urmat după aceea 
numai scotocitul prin bagaje. Dar mie, în seara 
aceea îmi era sortită o experiență uluitoare, 
neașteptată.

Față în față cu securistul în uniformă care îmi 
luase în mână documentul meu de identitate, am 
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observat că treptat, ceilalți pasageri, se împărțiseră 
la alte ghișee și sala în care mă aflam se golea. Alt 
avion nu venise după al nostru. De ce dura atât de 
mult verificarea pașaportului meu de serviciu? 
Curând rămăsesem singură în fața cabinei unde se 
afla acest robot în uniformă. Ridica din când în 
când ochii, se uita în fugă la mine, după care 
răsfoia într-un teanc de foi, pe care erau trecute, 
bătute la mașină mai 
multe nume. Degetul lui 
cărnos se deplasa de sus 
în jos pe una din foi. 
,,Caută numele meu pe 
listă?” Ceva îmi semnala 
că  nu era ca întotdeauna. 
Pe sub pelerina elegantă, 
pe sub puloverul de lână, 
pe sub șalul gros care 
trebuia să mă protejeze 
de frig afară, simțeam un 
tremur, un frison de frică. 
Da! Mi-era frică, fără 
îndoială! Logic nu aveam 
de ce dar când a existat o 
logică în activitatea de 
urmărire a securității?!

,,Ceva nu este în 
ordine?” am întrebat eu, 
silindu-mă ca vocea să-mi 
sune  cât mai sigură.

Niciun răspuns. Fără 
să mă privească, bărbatul s-a ridicat, a deschis o 
ușă în spatele lui și a dispărut. Rămasă singură îmi 
venea să strig. Dacă apare acum  un militar să mă 
aresteze, ar putea invoca orice motiv, nu era 
nimeni care să–mi ia parte, să depună un cuvânt 
de apărare în favoarea mea. Ah, cine știe, de fapt 
nu au niciun motiv să mă pedepsească, pentru că 
nu am făcut nimic contra lor. Nu exista niciun 
interviu în care  aș fi declarat ceva contra 
regimului, plătisem cu regularitate taxele, munca 
mea în străinătate... În timp ce controlorul meu a 
intrat din nou în cabina lui, doi tipi în uniformă cu 
câteva stele pe epoleți au venit direct la mine .

,,Tovarășa C.?” m-a întrebat cel mai scund 
dintre ei.

,,Da!” am răspuns eu. Purtam  numele  după 
primul meu soț, cântăreț la Iași ca și mine.

,,Pașaportul dumneavoastră rămâne la noi!” 
,,De ce?” 
Eram convinsă de inutilitatea întrebării, dar 

era de fapt inevitabilă.
,,Ceva nu este în ordine?”
L-am văzut pe îndesatul din fața mea cum se 

gândea dacă să răspundă sau nu. Un zâmbet cinic 
s-a așternut pe fața lui buhăită. Și-a țuguiat buzele 
într-un gest de dispreț și, după o pauză, care mi s-a 
părut o veșnicie, măsurându-mă din cap în 
picioare, mi-a răspuns:

,,O să vedem!”
,,Și când pot să-l reprimesc, pentru că eu sunt 

cântăreață de operă și am în străinătate o mulțime 
de contracte pe care trebuie să le onorez în...”

,,Știm cine sunteți. Vă înștiințăm prin ARIA! 
Deocamdată pașaportul rămâne la noi!” 

Vorbea tot timpul la plural, deși celălalt 
securist, mai tânăr decât îndesatul nu spunea 
nimic, nu-i auzisem deloc  vocea până atunci.

Fără să mă salute, mi-au întors spatele, 

lăsându-mă singură. Eram împietrită. Am știut că 
din acel moment viața mea o luase pe un făgaș nou 
și periculos, de la care nu puteam să sper nimic 
bun.� N-am observat când bărbatul de la ghișeu a 
dispărut. Am luat-o într-un târziu spre ieșire. O 
mulțime de istorii cu oameni persecutați nedrept 
de securitate îmi erau cunoscute și mie. Am 
priceput că-mi venise rândul. Fără vlagă m-am 

dus să-mi iau valiza. Era 
ultima, singură ca și 
mine, culcată pe pavajul 
gol. M-am târât cu ea 
spre ieșire. Nu m-a 
controlat nimeni, ceeace 
era de asemeni 
neobișnuit. După ce am 
trecut de ultima poartă, 
l-am văzut pe soțul meu, 
pro forma, care mă 
aștepta. Numai el putuse 
să-i anunțe pe securiști 
când sosesc, pentru că 
numai lui îi dădusem 
datele mele de zbor. Dar 
pentru că și telefoanele 
erau urmărite, ascultate, 
am izgonit gândurile de 
bănuială, care îmi 
treceau cu iuțeală prin 
minte. Mama mea 
cunoștea un proverb de 

care mi-am amintit. Hoțul e cu-n păcat, păgubașul 
cu zece!” După o îmbrățișare scurtă, am părăsit 
aeroportul și ne-am îndreptat spre parcarea unde 
se afla mașina Dacia combi, cumpărată de mine pe 
valută. 

,,Mi-a reținut pașaportul!” i-am spus după ce 
el a pornit motorul.

,,A! Și de ce?”
 ,,Nu mi-au spus. Doar că rămâne la ei!”
,,A!”Dar nu suna surprins.
Totuși nu m-am gândit  în momentul acela că 

el ar putea face parte dintr-un complot împotriva  
mea. Cârdășia cu securitatea era pe lista păcatelor 
celor mai josnice, în afară de faptul că soțul meu 
avea  o mulțime de avantaje  materiale prin 
plecarea mea în străinătate. Convenisem că dacă  
ar fi vrut să divorțeze, să mă anunțe dinainte, ca să 
nu mai vin în țară. Nu voiam să cer azil politic. 
România rămânea țara mea, chiar dacă statul 
român mă jupuia de valută ca cel mai dezgustător 
țiitor. Petrică își ducea viața lui iar eu pe a mea. 
Nu întrebam niciodată nimic, iar eu în străinătate 
trebuia să mă comport cu discreție. Petre C. era 
garanția mea că mă întorc.

,,Și ce gândești să faci?”�
,,Deocamdată, trebuie să-mi recuperez 

pașaportul!”
,,Poți să fii sigură că nu ți-l vor  mai da!” mi-a 

spus el cu  un aer atotștiutor.
,,Și de ce, doar n-am făcut nimic rău?”
,,De unde să știu eu. Ei găsesc întotdeauna un 

motiv când te iau la ochi.”
Avea dreptate,�dar cumva Petre manifesta o 

indiferență ciudată. Stăteam pe scaunul din 
dreapta, urmărind traficul bucureștean, care la ora 
aceea era foarte intens. Treceam pe lângă 
ferestrele luminate ale magazinelor care erau la 
aceea oră încă deschise.
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,,Oprește puțin aici!”
,,Aici?De ce?”
,,Te rog! Am văzut ceva care mă interesează. 

Lasă-mă  în față și caută o parcare. Intru puțin în 
magazin. Dacă vrei, poți să mă aștepți în mașină, 
nu durează mult.” 

Știam de când eram studentă că magazinul 
,,Eva” avea câteodată lucruri chic pentru femei. Mi 
se părea că sunt nebună.Era prima dată când 
intram aici să cumpăr ceva. Ca studentă nu-mi 
permiteam din bursa mea asemenea extravaganțe. 
O moleșeală, un sentiment de neputință, o dorință 
de evadare îmi copleșeau stomacul. Mă simțeam 
ruptă în două. Dar  îmi făcea bine  să rămân 
singură un timp. Voiam să mă reculeg, să 
încropesc rapid o tactică, un plan, să-mi caut aliați. 
Conștientizam  nu numai ce pierdeam într-un 
moment ca acesta, dar și 
nedreptatea care mi se 
făcea, simțeam o 
persecuție fizică, o 
durere care se răsucea în 
creierul meu ca o mașină 
pe care nu o puteam 
opri. Tot ce era puternic 
în ființa mea se dispersa, 
se măcina într-un proces 
de neputință umilitoare.

M-am coborât ca un 
automat din mașină, 
intrând în rigola plină de 
apă și rămășițe de 
zăpadă murdară, care 
trecea de marginea 
cizmei mele. Dar nu era 
drum decât prin mocirla 
adunată în fața 
trotuarului, la fel cum eu 
nu găseam ieșire din 
situația nefastă,  mizeria  în care înotam fără 
scăpare de o oră. Picioarele  îmi erau amândouă 
ude, reci de parcă murisem. Poalele pelerinei mele 
de lână atârnau grele și umede, încolăcindu-se 
neplăcut în jurul  gleznelor care mă purtau 
inexplicabil, fără să vreau cu adevărat să merg. Mă 
mișcam, poate de frica morții, dacă nu încetasem 
între timp să mai trăiesc. Mă contraria și aerul 
indiferent cu care fostul meu soț primea vestea 
necazului meu.

Am intrat pe ușa magazinului, ca o umbră a 
mea, automatic, fără vlagă. Lumea din jur mă 
privea cu curiozitate. Pentru felul  cum eram 
îmbrăcată, mi se părea mie sau arătam de plâns, 
desfigurată de ce trăisem puțin înainte? De fapt nu 
mi se întâmplase nimic. Poate că mâine o să-mi 
redea pașaportul  și totul nu fusese decât o teamă 
nefirească, o panică fără motiv. Dar lista pe care  se 
afla numele meu? Cei doi veniți special numai 
pentru a-mi retrage pașaportul!? Ce mi s-ar mai fi 
putut întâmpla? Să mă aresteze? Dar de ce? Mă 
gândeam la miile de dolari și mărci pe care le 
expediasem de fiecare dată când am cântat în 
Europa vestică și asta îmi întărea  sentimentul de 
nedreptate, de furtul legal al muncii mele. Mă 
rușinam de frica mea. Nu știam exact de ce, dar nu 
mă înșelam. Mi-era tare frică! Eram pe drumul 

execuției. În rangul pe care mi-l cucerisem pe plan 
internațional în profesia mea, normal nimeni nu 
s-ar mai fi întors în România. M-am jucat cu focul, 
nu-i așa? Zbieram în interiorul meu. Urlam! Da 
urlam fără să las să se audă nimic afară. Dacă aș fi 
lăsat să iasă din sufletul meu, răcnetele mele de 
revoltă, s-ar fi oprit vânzarea, cei de față s-ar fi 
retras ca șobolanii de teamă să nu fie interogați, să 
nu fi luat parte, să nu fi respirat același aer cu 
mine. Oare nu suntem toți niște șobolani? 
Urmăriți, bănuiți, nedoriți, suspecți în propria 
țară? Cine are curaj să înfrunte securitatea 
ceaușistă? Acasă - eroi revoltați, afară - 
oportuniști, lingăi, strigători de lozinci și lansatori 
de fraze sforăitoare. Nu ce gândim, ce ni  se cere, 
ce se așteaptă continuu de la noi contează. O viață 
dublă! Flagranți. Ne înșelăm pe noi înșine ca să ne 

salvăm pielea. Toți 
membri de partid. Chiar 
și eu aveam cărțulia 
roșie. Plăteam cotizația. 
Mi 
s-a spus cu ani în urmă, 
că partidul consideră că 
sunt demnă să intru în 
organizație. N-aș fi vrut, 
dar ca să refuzi această 
onoare, ar fi fost 
sinucidere curată. Deci 
am ajuns membră, 
demnă de a mă ploconi 
în armata 
oportuniștilor, a 
membrilor de partid.

Stăteam în mijlocul 
magazinului și vorbeam 
cu mine însămi. De ce 
am venit aici? Cât timp 
a trecut? Petre mă 

aștepta. Am dat roată în jurul meu căutând vulpea 
gri care atârna de gâtul țeapăn al manechinului de 
ghips din vitrină. Asta voiam, pentru vulpea asta 
am coborât din mașină. Voiam să –mi fac o mică 
plăcere, un plastur insignifiant pe rana deschisă, 
care îmi tăia respirația. Era un refugiu din 
episodul care mă bloca. Am plătit-o și am plecat 
spre ieșire. Un lodin verde închis mi-a atras 
atenția. L-am cumpărat fără să-l probez . La 
intrare, Petre mă aștepta. Mama avea o vorbă: 
,,Țara chiere și baba se chiaptănă! Garderobă îmi 
trebuia mie? Venisem cu o valiză mare plină de 
haine elegante. Da! Dar cu hainele din Germania 
eram ușor de recunoscut, de detectat, de parcă aș 
fi fost luminată tot timpul de un reflector. Cu 
lodinul verde arătam ca o femeie de aici, din 
România, mă încadram în peisaj. Dar vulpea? 
Ah,vulpea!... Da! Aveam nevoie de căldură, puțină 
căldură în jurul gâtului meu de privighetoare, care 
se răcise, care născocea acum numai răcnete, 
zbierăte, țipete. Amenințau să explodeze în inima 
care se strânsese ca o mică jivină rănită în pieptul 
meu. 

,,Ce ți-ai cumpărat?” a întrebat Petre, cu o 
notă de reproș în glas.

,,Un mantou!”
,,Și pentru asta ți-a trebuit atâta timp? Am 

înghețat așteptându-te!”
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,,Te rog să mă  ierți, dar nu pot în fiecare zi să 
merg așa elegant îmbrăcată!”

,,Aha! Vrem să ne deghizăm în modestie!” A 
râs teatral. Singurătatea mea devenea din ce în ce 
mai profundă. Dar nu voiam să răspund acestei 
provocări. Poate mi se pare! Am tăcut. Priveam 
lumea prin fereastra automobilului.Tabloul era 
altul, decât cel cu care mă obișnuisem între timp. 
Oamenii erau grăbiți, încruntați. Da! Nici timpul, 
cu ploaie măruntă nu îmbia la zâmbet. Totul era 
gri, trist.

,,O să mergem la doamna XX  să dormim!” 
,,De ce? Eu te-am rugat să rezervi la hotel!” 

Doamna XX, pentru că nu-mi mai amintesc 
numele ei, se ocupa de vize la ARIA. Deci lucra cu 
securitatea.

,,Este foarte drăguță. La hotel costă mult. Nu 
trebuie să aruncăm cu banii!”

,,,Aș fi plătit eu!”
,,Tocmai de-aia! Nu știi unde o să-ți trebuiască 

banii în situația ta!” 
,,Dar mâine trebuie să plecăm la Iași, precis 

am repetiție pentru  cele două spectacole!”
,,Vrei să mai faci spectacolele așa cum ești? Eu 

aș refuza!” 
,,Cum să refuz!? Când numele meu este pe afiș, 

s-au vândut bilete....Trebuie să cânt!”
,,Numai să poți! Să nu te faci de râs!”
,,Am eu grijă de asta!”
Atmosfera  o simțeam încărcată. Automobilul 

a oprit în fața unui bloc. 
Petre a luat valiza, eu 
mi-am luat poșeta și 
cumpărăturile de la 
,,Eva” și l-am urmat în 
lift. N-am mai vorbit. În 
lift stăteam în picioare, 
fără să ne privim, fără să 
schimbăm un cuvânt. Ca 
doi străini intrați în 
același timp într-un 
bloc. Se făcuse ora opt.

Doamna XX ne-a 
întâmpinat cu voioșie. 
Nu m-a întrebat nimic, 
deși eram sigură că era 
informată de incidentul 
cu pașaportul meu. Mi-
am dezbrăcat pelerina și 
m-am lăsat să cad fără 
putere în scaunul oferit 
de gazda noastră.

,,Vai dar ce elegantă 
ești!” a exclamat 
doamna. Remarcasem că se tutuia cu Petre. ,,Și ce 
cizmulițe! Dragă, arăți senzațional!” 

Eu? Sau cu ce eram îmbrăcată? 
Complimentele ei mă lăsau  indiferentă. Totul 
trecea pe lângă urechea mea, fără să mă scoată din 
apatia în care mă aflam. Voiam să intru în discuție 
cu ea, despre pașaportul meu, dar nu-mi era clar 
cum să încep.

,,I-a luat pașaportul în aeroport!” a anunțat 
scurt Petre.

S-a făcut deodată liniște. Eu îmi priveam 
mâinile care îmi încălzeau nervoase genunchii. Ar 
fi trebuit să spun ceva. Dar ce? Și doamna XX? De 

ce nu reacționează în niciun fel la această veste? 
Nici Petre nu continua. A fost o pauză lungă, care 
mi se părea și mai lungă.

,,Din aeroport deja!” am adăugat și eu, mai 
mult ca să legăm din nou conversația în jurul 
acestui subiect. Doamna XX trebuia să fi știut ceva 
în legătură cu mine. Era zilnic la securitate, 
cunoștea  toți ștabii de acolo.

,,Mâine trebuie să mă duc la serviciu 
Pașapoarte și voi întreba și de tine!”  a spus ea.

Ne-a invitat la masă, dar eu nu aș fi putut să 
mănânc nimic. Mi-era greață, mi-era frig, mi-era 
frică. Dezorientată stăteam  pe un scaun împreună 
cu cei doi, care mâncau cu poftă, nu mai știu ce, 
făceau glume, de parcă eu nici nu eram de față. M-
am dus la culcare, pentru că eram istovită de 
evenimentele acestea. Îmi călca pe nervi 
volubilitatea celor  doi. Când Petrică a venit în pat, 
m-am prefăcut că dorm. Atât de aproape și totuși 
atât de străini unul de celălalt. Prezența lui mă 
anchiloza, îmi dădea sentimentul că mă trădam nu 
numai pe mine ci și pe cel pe care îl lăsasem în 
Germania, omul pe care îl iubeam, cu care 
împărțeam cele mai minunate clipe, pe scenă și 
acasă. Rememoram cât a insistat Franz ca să nu 
mă reîntorc în România. Dar cum să nu mai vin în 
țara mea, în care mă născusem și unde petrecusem 
cea mai mare parte din biografia mea? Îl vedeam 
pe peronul gării din Hannover unde m-a condus la 
vagonul de noapte către Salzburg unde aveam a 

doua zi spectacol. De 
acolo urma să zbor la 
București. Trebuia să-l 
sun la telefon, să-i spun 
ce mi s-a întâmplat, ca 
el să avertizeze teatrele 
unde urma să cânt la 
întoarcere. Aveam 
certitudinea că 
securitatea prevăzuse 
să nu mai trec granița. 
Dar pe vremea aceea nu 
existau  telefoane 
mobile. Am văzut unde 
se afla telefonul în casa 
doamnei XX dar  
trebuia să faci comanda 
la serviciile telefonice și 
apoi dacă aș fi telefonat, 
cred că, prin  meseria 
ei, doamna era tot 
timpul observată. 
Trebuia să ajung la Iași.

A doua zi dis de dimineață, doamna XX a 
plecat la securitate cu actele ei, iar noi am 
așteptat-o acasă până va reveni. După amiază 
urma să o luăm pe șosea către Iași. 

,,Într-adevăr nu poți să pleci! Să mai stea și 
acasă !  mi-a spus șeful” Deci era așa cum mă 
așteptam. Am dormit aproape tot drumul până la 
Iași, sfârșită de noaptea albă pe care o petrecusem. 
Îi eram îndatorată lui Petre că nu încerca să mă 
antreneze în vreo discuție. După amiază am ajuns 
cu bine la  domiciliu, în care trăisem împreună cu 
fostul meu soț timp de șase ani. Ne căsătorisem  
pe când eu aveam 23 de ani, la terminarea 
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conservatorului și angajarea noastră la Opera din 
Iași. Petrică îmi fusese coleg de studii. Cu o voce de 
mare calitate, tenor fiind, nu era prea harnic, era 
nervos când  se afla pe scenă și își învăța cu greu 
rolurile. Deși mic de statură, era un tip simpatic și 
elegant, dar avea mare dificultate ca să devină 
matur. De fapt îl interesau numai distracțiile, 
hainele frumoase și sportul, unde - spre deosebire 
de mine - era foarte dotat. Juca în fiecare  
săptămână tenis, făcea ski pe apă, era tot timpul la 
croitor, pentru că sora lui mai mare, care fusese o 
croitoreasă de lux și îl iubea mult, murise de 
tânără de cancer la plămân. Ea l-a alintat și 
răsfățat mult pe Petre, luând locul mamei lor, care 
murise de asemeni foarte  de timpuriu. Cu ea mă 
înțelegeam excelent și probabil și asta a contribuit 
mult ca să devin nevasta fratelui ei. La rândul meu, 
luasem cumva locul acestei cumnate și mă 
simțeam responsabilă ca lui Petre să-i meargă 
bine. Îmi ajunsese la urechi diverse escapade cu 
femei, cu un accident de automobil pe care îl 
avusese în stare de ebrietate, cu un Audi 100 pe 
care eu îl cumpărasem din primele mele onorarii, 
prima  mașină adusă de mine în țară. Petrică nu 
voia să vină în străinătate, deși   plecarea mea în 
Occident fusese ideea lui.

El încercase la Viena să dea audiție, unde 
prietenul lui din copilărie, YY, lucra ca ajutor de 
impresar la o agenție importantă. S-a întors după  
această incursiune, dezamăgit de prietenul lui, pe 
care îl critica în termenii cei mai odioși, în parte cu 
dreptate, dar conștient și stupefiat de eforturile pe 
care trebuia să le facă un cântăreț, dacă voia să 
intre într-un circuit de succes.

,,Asta nu-i  pentru mine, să cobori din tren sau 
din avion  și să cânți imediat! Pe tine te-ar lua cu 
brațele deschise, pentru că tu poți să cânți la orice 
oră din zi și din  noapte. E mai ușor pentru o 
soprană decât pentru mine ca tenor.” 

Într-un fel avea dreptate, dar eu și munceam 
foarte mult, îmi antrenam vocea zilnic, îmi 

învățam rolurile cu conștiinciozitate pentru că îmi 
iubeam meseria din toată inima. Dar nu voiam să 
plec din Iași unde îmi dobândisem un nume la 
public și la presă. Dacă eram pe scenă asta îmi 
ajungea. Nu vorbeam deloc germana, deci....

D-l Miu Dobrescu care era pe vremea aceea 
prim secretar la Iași, împreună cu minunata lui 
soție, care mă admira și simpatiza foarte mult, mi-
au facilitat să primesc un apartament de două 
camere în centrul Iașilor, după ce  trăisem trei ani 
într-un apartament plin de ploșnițe, cu bucătărie 
în comun, cu o singură baie, împreună cu o 
balerină și o mezzosoprană în vârstă. Familia Miu 
Dobrescu, împreună cu copiii lor, erau atât de 
atipici pentru  niște conducători comuniști. 
Doamna era o extravagantă, se ocupa mult de 
proiecte sociale ,Miu Dobrescu era o apariție 
elegantă și jovială. Erau prezenți la toate 
premierele, îi iubeau și sprijineau pe artiștii de 
orice natură, erau interesați și integri. Cât am trăit 
eu în Iași nu am auzit să fi vorbit cineva rău de ei. 
Fusese un timp greu pentru noi, ca tânăr cuplu. 
Singurul avantaj pe care îl aveam era că  sora lui 
Petrică, până a murit, ne ajuta mult. De la teatru 
primeam ca stagiari un salariu de 900 de lei pe 
lună, trebuia să facem credite peste tot, pentru 
orice. Dar mie îmi era egal. Niciodată nu locuisem 
mai bine  ca atunci și oricum eram de dimineață 
până seara în teatru. Ziua aveam repetiții, iar 
seara  împreună cu o grupă de tineri artiști cu care 
mă împrietenisem acolo, mergeam la spectacole și 
concerte. Iașul era un centru de cultură cu 
adevărat și în afară de artă nu mă pasiona 
nimic.Petre își făcea singur de mâncare, cartofi 
prăjiți cu  friptură și oricum avea alte preocupări 
decât ale mele. Când am plecat în 
Germania,doamna Dobrescu a urmărit evoluția 
mea pe scenele vestice, mi-a scris și m-a felicitat, 
ceea ce  m-a surprins foarte plăcut la timpul 
respectiv. Dar să nu mă îndepărtez de subiectul pe 
care l-am început.

(Continuare în numărul viitor)

MEMORII

Ioan Lăzureanu, „Semn”, 2021,tehnică mixtă pe hârtie
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        Pentru masa de prânz, sunt salvat iarăși de un 
restaurant popular amplasat lângă Piața Mare a 
orașului. Pe meniu sunt doar câteva feluri de 
mâncare, cât se poate de banale și de comune, dar 
este curat, servirea rapidă, iar prețurile mai mult 
decât acceptabile. Și, poate cel mai important, din 
cauza, sau mai bine spus, datorită numărului mare 
de clienți, ai certitudinea că hrana este proaspătă, 
nu apucă să se învechească de pe o zi pe alta. Ieri, 
la recomandarea unui prieten din oraș, am mâncat 
într-un restaurant afișând un stil pe care l-aș 
denumi retro-clasic, dar împănat cu accesorii tip 
Ikea. Nu făceam parte din publicul țintă al locului, 
format în marea majoritate indivizi grași, rași în 
cap, cu tricouri mulate pe bicepși (gras solid sau 
gras lucrat la sala de forță, nu știu prea bine cum 
să-i definesc), însoțiți de tinere  machiate și 
îmbrăcate foarte strident. Pentru o porție de 
mâncare, meniul zilei, nimic sofisticat, a trebuit să 
aștept aproape 40 de minute, cu toate că 
restaurantul nu era aglomerat. Semn că nu eram 
dorit acolo? Sau faptul că ospătarii, care nu se 
deosebeau prea mult de clienți ca maniere și „artă” 
a servirii la masă știau că nu vor căpăta din partea 
mea un bacșiș prea consistent, pentru că eu nu 
aveam, de fapt, niciun status social de confirmat ȋn 
ochii lor? Ambele?

După masă, cobor agale Strada Traian, vechi 
„vad” care duce spre Dunăre. În perioadele în care 
apa Dunării era foarte ridicată, mai ales 
primăvara, erau ridicate baraje din saci de nisip 
de-a latul acesteia, pentru ca apa să nu pătrundă în 
oraș. Chiar la începutul străzii, pe mâna dreaptă, 
barul „Europa”. Mini-bar, coniac, vodca, lichior, 
vin, bere, cafea. Barul tipic pentru începutul anilor 
1990, cu firma bricolată în casă, simplă casetă 
luminoasă, din sticlă ȋncastrată ȋn fier cornier, pe 
care o mână neîndemânatică și total neprofesionist  
a scris „Europa”, ideal dorit și atât de îndepărtat pe 
atunci. În amintirile mele, acest bar era populat tot 
timpul de o faună veselă de bețivi și de pierde-
vară, călători veniți cu diverse probleme de 
rezolvat în capitala de județ și care „se cinsteau” cu 
un păhărel de tărie după aprigele bătălii cu mașina 
administrativă. Acum barul este închis, literele 
pictate au început să se dizolve, iar din fațadă cad 
bucăți întregi de tencuială. Închisă de ani buni este 
și clădirea „telefoanelor”, din imediata apropiere, o 
clădire construită în stil art-deco (anii 1920?). 
Când eram student la Politehnică, în Galați, am 
urmat un curs obligatoriu de telefonie în care 
profesorul nostru a subliniat de mai multe ori 
faptul că aici au fost aduse tehnologii de pionierat 
pentru acea vreme, telefonie cu „baterie locală” – 

Strada „Împăratul Traian”. 
Vadurile care duc spre Dunăre

Mirel Bănică

sper ca informațiile acestea îngropate adânc în 
memoria mea „tehnologică” să fie corecte. 
Continui să cobor Strada Traian. Țiganii care apar 
în splendida carte a lui Dominique Fernandez, 
Rapsodia română (carte de călătorie cultă, 
elevată, scrisă de unul dintre cei mai „rasați” 
intelectuali ai bătrânei Franțe, care descoperea 
România anilor 1990), sunt tot acolo, la parterul 
unei clădiri istorice, aflată și ea într-o stare 
avansată de degradare, ca majoritatea clădirilor 
din zonă. Chiar și curtea alăturată, imortalizată de 
artistul fotograf Ferrante Ferranti, cel care l-a 
însoțit și i-a ilustrat volumul, pare neschimbată: 
multe rufe colorate întinse la uscat, o barcă de 
metal cu chila în sus, anunțând parcă un apropiat 
potop al noului Noe, câteva straturi de roșii și 
ardei printre care se plimbă, ca într-o grădină 
publică, niște copii pe jumătate despuiați și foarte 
veseli. Ceea ce s-a schimbat din anii 1990 până 
astăzi a fost configurația spațială a locului. Pe 
trotuarul larg din fața imobilului a apărut o rulotă 
veche, galben-cafenie, care încă mai păstrează 
numere de înmatriculare originale, olandeze. 
Rulota a fost transformată în bucătărie (pe un 
aragaz de călătorie sfârâie într-o tigaie, în aer 
liber, pe trotuar, câțiva cârnați) și dormitor. O 
anexă, un buffer zone între locuința permanentă și 
stradă, devenită spațiul unui du-te-vino continuu, 
semn al sociabilității extreme a locatarilor. Rulota 
este acoperită cu multe stickere și abțibilduri 
autocolante în culori fluorescente, pătrunzătoare, 
așa cum era moda la începutul anilor 1990. Marea 
majoritate au o tematică „socială”, ecologică, de 
stânga sau extremă stânga. Un activism asumat și 
vizibil, se vede treaba că ea, rulota, a aparținut 
unor activiști bio-eco-sociali olandezi, dacă nu 
anarhiști de-a dreptul. Iar ca o supremă ironie a 
sorții, geamul din spate este dominat de o imagine 
de dimensiuni vizibilă de la distanță: pe un fundal 
negru, un pumn al mâinii stângi ridicat spre cer. 
Din încheieturile degetelor ies niște cuie mici, așa 
cum purtau pe vremuri punk-erii pe mănuși, 
haine, ghete, iar deasupra stă scris, cu litere roșii, 
strălucitoare Fight again racism! Nu știu dacă să 
mai adaug sau nu faptul că ocupanții rulotei 
îndelung reciclate nici măcar nu se sinchisesc de 
semnul deturnat și sublimat al acesteia. Își văd de 
treabă, prăjesc cârnații, sparg semințe și beau bere 
la pet. Par veseli și nepăsători. Sau poate chiar 
sunt așa, cine știe... Mai jos, spre Dunăre, un grilaj 
solid, ferecat cu un lacăt pe măsură. Clubul 
Sportiv BOXUL BRĂILEAN. Sala antrenament 
de box, stă scris pe o pancartă uitată deasupra, 
agățată de un balcon de secolul XIX, de o mare 
frumusețe, o feronerie de metal extrem de densă și 

NOTE DE CĂLĂTOR
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de delicată, exact genul de obiecte pe care-l putem 
vedea pe canalul Discovery în cadrul emisiunilor 
britanice, americane sau franțuzești dedicate 
recuperării și conservării patrimoniului. Un 
anticar cu ștaif ar fi plătit bani grei să aibă așa 
ceva ȋn magazin. Balconul este acoperit cu covoare 
de mici dimensiuni scoase la uscat, proaspăt 
spălate, proprietarii profită de ziua însorită. 
Punctul final al călătoriei mele nu este Dunărea, ci 
locul unde altădată, în anii 1990, avea loc un 
insolit târg pe care nimeni nu l-ar fi putut bănui în 
comunismul care părea etern: locuitori ai 
Moldovei ex-sovietice și ucraineni intrați în 
România prin „podul de flori” la Giurgiulești, 
vindeau totul și nimic, de la conserve de pește la 
costume militare de scafandru (da, am văzut cu 
ochii mei un astfel de costum), fructe și legume 
proaspete și televizoare color, încă foarte râvnite 
în acea vreme. Acum, fosta „piață rusească”, cum 
era ea cunoscută de locuitorii Brăilei, ce dovedeau 
astfel un bun-simț „geopolitic” de la care ar fi 
trebuit să învețe câte ceva și oamenii politici, este 
invadată de o vegetație luxuriantă, aproape 
tropicală. Acolo nu mai există nimic, nici urmă de 
vânzoleala veselă cu care scormoneam în ultimele 
resturi ale comunismului. Tot ceea ce a mai rămas 
este o placă metalică ruginită, bătută în cuie direct 
în trunchiul unui copac, la o înălțime destul de 
mare, trei sau patru  metri faţă de sol, așa se 
explică și faptul că nu a fost demontată pentru a fi 
dusă la fier vechi. Pe placa-săgeată se mai pot 
distinge literele albe, atent desenate de o mână 

sigură: „SPRE BAZAR/ HA БAЗAP”. Literele și 
grafia indicatorului seamănă izbitor de mult cu 
afișele publicitare ale defunctei Direcții de 
Difuzare a Filmelor, sunt sigur că a fost pictat ȋn 
atelierele de acolo.

Mă opresc mirat și mulțumit de bucuria 
acestei mici comori de istorie urbană. Încep să o 
fotografiez, măcar atât să rămână din istoria 
locului, mă îndoiesc de faptul că cineva-i va găsi 
locul pe care-l merită într-un muzeu. Va sfârși ȋn 
căruciorul unui recuperator de metale mai agil, 
cu abilități de cățarare avansate. Chiar în acel 
moment, trece pe lângă mine un grup compact de 
turiști... elvețieni, germana lor aparte, hârâită pe 
nas și gură, este inconfundabilă și sunt 
familiarizat cu ea. Fără îndoială, sunt turiști-
pasageri pe unul dintre vasele de croazieră 
fluvială, exact ca acelea surprinse la Tulcea. Se 
opresc toți ca la un semn și duc reflex mâna la 
aparatele de fotografiat atârnate la gât, pentru că 
mă văd fotografiind intens „ceva” și nu știu ce 
anume, ca și cum ar dori și ei să ia parte la 
ȋmpărțirea prăzii . Apoi își dau seama că ținta 
mea este un biet copac cu o inscripție din tablă 
ruginită, ridică ușor mâna a dezamăgire și 
pornesc ușor către Dunăre. La urma urmei, nu 
este nimic mai greu de ȋnțeles decât memoria. 
Nimeni nu a vândut și nu va vinde vreodată 
costume de scafandru pe malul lacului Leman 
sau Zürich. Poate doar în cazul unei catastrofe la 
scară globală, covârșitoare..

NOTE DE CĂLĂTOR

Gheorghe Mosorescu,  „Promisiune”, 2021, ulei pe pânză
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Încep discursul despre interesul pentru 
metafizică în spațiul Dunării de Jos al autorilor 
contemporani cu un nume pe care l-am ignorat în 
articolul Cuvânt lămuritor¹, publicat în „Colocvii 
brăilene” nr. 1 (martie 2021): Cristinel Munteanu 
(născut în 1979 la Tecuci). L-am ignorat, pentru că 
imaginea pe care și-o crease până de curând era 
aceea a unui specialist în lingvistică, fiind 
absolvent al unei facultăți de litere și având și titlul 
de doctor în filologie. 

Destinul lui intelectual a fost marcat de 
întâlnirea „astrală” (în anii studenției, presupun) 
cu celebrul lingvist, originar din România, Eugeniu 
Coșeriu, pe care l-a apreciat atât de mult încât a 
devenit unul dintre cei mai devotați urmăritori. 
Cum lingvistica coșeriană are o serioasă și 
consistentă fundamentare filozofică, tânărul 
Cristinel Munteanu a aprofundat studiul filozofiei 
și a obținut și un al doilea doctorat, în filozofie, la 
universitatea din Iași. Teza de doctorat s-a 
concretizat într-o carte intitulată John Dewey și 
problema sensului².

Acest volum este al șaselea, după o serie de 
volume din domeniul lingvisticii: Sinonimia 
frazeologică în limba română 
din perspectiva lingvisticii 
integrale (2007), Discursul 
repetat între alteritate și 
creativitate (2008), 
Lingvistica integrală 
coșeriană. Teorie, aplicații și 
interviuri (2012), Frazeologie 
românească. Formare și 
funcționare (2013), Tradition 
and Innovation in Language 
and lingvistics (2017). A tradus 
mai multe articole din limba 
engleză, din domeniul 
lingvisticii și filozofiei.

Despre John Dewey, 
cititorul român știa mai mult 
din cărțile de pedagogie și 
psihologie și câte ceva din cele 
de filozofie, îndeosebi acele idei 
care vizau doctrina pragmatistă 
asupra adevărului, dar mai 
mult cu intenția de a o respinge 
din perspectiva filozofiei 
aristotelice (adevărul gândit ca 
expresie a corespondenței 
ideilor noastre cu realitatea), agreată de orientarea 
marxistă.

În prezentarea sa, Cristinel Munteanu insistă 
pe influența pe care a exercitat-o gândirea 
hegeliană asupra tânărului John Dewey înainte de 

Cristinel Munteanu și metafizica sensului

FILOZOFIE 
METAFIZICĂ LA DUNĂREA DE JOS

Valentin Popa

adoptarea paradigmei pragmatiste, un detaliu 
aproape necunoscut cititorului român de filozofie. 
Insistă, de asemenea, asupra importanței 
contribuției acestui gânditor la dezvoltarea logicii, 
semnalând și faptul că Anton Dumitriu, în Istoria 
logicii, epuizează subiectul contribuției lui Dewey 
într-o singură pagină, presupunând, de aceea, că 
autorul masivului tratat nu a avut acces la cărțile 
de logică ale gânditorului american. Principala 
carte de logică a filozofului american, citată de 
Cristinel Munteanu este Logic. The Theory of 
Inquiry (1938), adică Logica. Teoria investigației, 
unde autorul cercetat abordează și problema 
sensului. Această carte masivă este analizată atent 
în capitolul IV – Logica lui John Dewey ca teorie 
a investigației (pp.121-151) – în care ne sunt 
explicate principalii termeni cu care operează 
filozoful american: „investigație”, „situație”, „simț 
comun”, „știință”, „asertibilitatea garantată”, 
„idee”, „judecată”, „propoziție” și altele.�  

Autorul exegezei de care ne ocupăm aici 
insistă, prin repetare, asupra faptului că mulți 
specialiști în logică, inclusiv celebrul Bertrand 
Russell, au fost de părere că această carte a lui 

Dewey nu este propriu-zis o 
carte de logică. Chiar și autorul 
ei a început să se îndoiască de 
valabilitatea încadrării cărții în 
sfera cărților de logică, 
regretând faptul că a folosit 
termenul de „logică” la 
deschiderea titlului. Având în 
vedere toate acestea, Cristinel 
Munteanu ajunge la concluzia 
că o încadrare mai fericită a 
Teoriei investigației ar putea fi 
în categoria studiilor de 
hermeneutică (p. 152), la fel 
cum și cartea lui Collingwood, 
Logica întrebării și 
răspunsului, este tot o 
hermeneutică, cum a subliniat, 
de altfel, unul dintre cei mai 
avizați hermeneuți 
contemporani – Hans-Georg 
Gadamer.

Ori de câte ori se ivește 
ocazia, Cristinel Munteanu se 
referă și la considerațiile 
lingvistului român Eugeniu 

Coșeriu, care asimilase încă din anii '50 concepția 
lui Dewey despre limbă, limbaj, sens, interpretare.

În capitolul V (Pentru o hermeneutică 
integrală), exegetul mărturisește interesul care s-a 
consolidat în timp pentru trei dintre autorii cu 
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valoroase contribuții în domeniul hermeneuticii 
(teoriei interpretării): americanul John Dewey 
(1859-1952), britanicul Robert John Collingwood 
(1889-1943) și românul Eugeniu Coșeriu (1921-
2002). În legătură cu savantul român, autorul 
cărții despre Dewey remarca revoluția produsă de 
Coșeriu în lingvistică prin trecerea de la 
„lingvistica limbii” la „lingvistica vorbirii”, o 
adevărată revoluție copernicană, cum s-au 
exprimat specialiștii. Astfel, este de părere 
Cristinel Munteanu, „Coșeriu «a răsturnat»  
principiul lui Ferdinand de Saussure, după care ar 
fi trebuit să ne situăm pe terenul limbii 
considerând-o pe aceasta măsura tuturor 
lucrurilor în lingvistică. Pentru Coșeriu, mai 
importantă este vorbirea, întrucât ea reprezintă o 
realitate mult mai complexă, din care putem să 
abstragem apoi și limba.”³ Ulterior, savantul 
român a întemeiat lingvistica textului, înțeleasă ca 
hermeneutică a sensului. Ceea ce-l deosebește de 
majoritatea lingviștilor a fost faptul că a refuzat să 
accepte că limbajul poetic este o deviere de la 
limbajul curent, preferând să-l considere (pe linia 
lui Vico și Humboldt) „locul în care găsim 
deplinătatea funcțională a limbajului în general, 
adică toate posibilitățile sale, celelalte limbaje 
(specializate) nefiind altceva decât reduceri (mai 
mult sau mai puțin drastice) ale acestor posibilități 
/ virtualități. Prin urmare, cele mai potrivite texte 
pentru a exersa această «hermeneutică a sensului» 
sunt tocmai textele literare / artistice.⁴”

Cei trei autori, la care s-a oprit exegetul, în 
cercetarea domeniului hermeneuticii, se 
particularizează unul față de ceilalți astfel. Coșeriu 
a avut în atenție limbajul (lingvistica textului), 
Collingwood adaugă la limbaj cultura (logica 
întrebărilor și răspunsurilor) iar Dewey adaugă la 
toate acestea și natura (teoria investigației). 
Împreună, cele trei hermeneutici alcătuiesc 
hermeneutica integrală. La baza acestui proiect al 
hermeneuticii integrale trebuie situată logica lui 
John Dewey, deoarece „concepția filozofului 
american oferă o viziune cu adevărat 
integratoare.⁵”

Hermeneutica integrală își are, de fapt, 
rădăcinile în hermeneutica universală, despre care 

gânditorul german Gadamer spunea că ar putea fi 
originată în concepțiile filozofilor antici, Socrate, 
Platon și Aristotel, preocupați de înțelegerea 
omului, a societății și a naturii. Diferența între 
Dewey și Collingwood, pe de o parte, și gânditorii 
antici este aceea că primii nu mai postulează 
armonia dintre rațiunea omenească și cea 
cosmică, cum o făceau anticii, ci presupun că 
limbajul se armonizează permanent cu natura 
(cosmosul) pe măsură ce aceasta este cercetată și 
înțeleasă prin intermediul verificării supozițiilor. 
Înțelegerea nu-i decât reamintire, gândeau Socrate 
și Platon, care postulau izomorfismul dintre suflet 
și cosmos. Modernii însă sunt de părere că 
izomorfismul este o tendință, un ideal, care nu se 
știe dacă va fi atins vreodată. Științele însă 
evoluează și reușesc să înțeleagă și să interpreteze 
din ce în ce mai bine lumea în care trăim.

Capitolul al V-lea din cartea domnului 
Cristinel Munteanu (despre hermeneutica 
integrală) se dovedește cel mai interesant din 
perspectivă filozofică (și cel mai bine elaborat). Se 
pare că domeniul hermeneuticii este linia de forță 
a preocupărilor tânărului autor. De fapt aici 
devine mai evidentă perspectiva metafizică, 
deoarece hermeneutica își pune problema relației 
dintre ce ne este dat pe cale perceptivă (lumea 
semnelor, fie ele naturale sau lingvistice) și ceea ce 
presupunem că se află dincolo de ele: realitatea 
metafizică a sensului, a înțelesurilor. 

Cartea pe care o prezentăm aici poate fi 
folosită și ca un îndrumar în cunoașterea și 
înțelegerea unuia dintre cei mai importanți 
gânditori americani, John Dewey, despre care 
aflăm că trecuse la un moment dat, după moarte, 
într-un con de umbră ce a durat câteva decenii. 
Astăzi însă există un consens în mediul filozofic în 
ce privește considerarea acestui filozof ca fiind 
reprezentativ pentru spiritul secolului XX.

¹ Valentin Popa, Cuvânt lămuritor, în „Colocvii dunărene”, 
nr. 1, martie 2021, p. 44.
² Cristinel Munteanu, John Dewey și problema sensului, 
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 2019.
³ Ibidem, p. 165.
⁴ Idem.
⁵ Ibidem, p. 174.

Ruxandra Sibil Mermeze, „Visând în pandemie 3”, 
2020, haute-lisse lână
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        Forma relativ circulară, de spațiu închis, 
înconjurat din toate zările de ape, le-a sugerat 
autorilor de constrângeri și suplicii ideea de a 
construi în deltaic, în special în bălțile Brăilei și în 
Deltă, închisori și lagăre de muncă în care, după 
anii 1947, vor fi concentrați oponenți reali ori 
numai bănuiți ai noului regim instaurat, etichetați 
dușmani ai poporului: politicieni, preoți, 
profesori, alți intelectuali; gospodari ai satelor, 
numiți peste noapte chiaburi; țărani, dintre cei ce 
nu aveau din ce și cu ce să-și achite cotele foarte 
mari, impuse de noul regim, alți osândiți ai soartei. 
Înconjurată, ca o fortăreață, de apele Dunării 
Vechi și ale Vâlciului, izolarea de lume, sălbăticia 
erau elemente ce recomandau Balta Mare a Brăilei 
ca pe o închisoare naturală. Motiv pentru ca 
douăsprezece lagăre de muncă, număr-simbol al 
supliciului, să fie construite numai în acest spațiu. 
Li se adaugă celebra Periprava, în Delta Dunării, 
lagăr al morții ca și Salcia. Urmele de suprafață s-
au șters în mare parte. Barăcile din lemn și stuf, au 
fost arse de focul defrișărilor. Sub țarină, însă, 
acoperite de aluviuni, există urme, neștiute, decât 
de cei ce le-au privit cu ochii lor: schelete risipite, 
aruncate în gropi comune, cum recent s-au 
descoperit și continuă să se descopere în aria 
lagărelor din deltaic. Închisoarea închisorilor din 
fostele bălți ale Brăilei era gândită ca o rețea a 
morții, pentru că, dacă un deținut evada dintr-un 
astfel de lagăr, dădea în altul și nu avea ieșire. În 
copilărie, am fost martor al unor evadări. Eram 
avertizați de gardieni călări să nu-i ajutăm pe 
evadați; să nu-i ascundem; să nu le dăm haine, nici 
hrană, că altfel vom fi aduși în lagăre, în locul lor. 
Câinii lupi amușinau urma fugarilor, schelălăind 
sinistru și alergând prin lanurile cu porumb, 
urmărindu-i. Nu aveau scăpare decăt dacă se 
aruncau în Dunăre și dacă, în valuri, nu-i ajungea 
din urmă glonțul gardianului. Un fel de Guiană 
Franceză, ca în celebrul roman autobiografic 
Papillon, al francezului Henri Charrière, 
condamnat pe viață, în închisoarea Cayenne, din 
care nu se putea evada, fiind încercuită de apele 
oceanului. Charriére, alias Papillon, reușește totuși 
să evadeze aruncându-se în cel de-al 9-lea val, 
singurul care îl putea scoate în larg; celelalte l-ar fi 
strivit de stânci. 

Salcia, pol al gulagului românesc 
Penitenciarul Ostrov, denumit oficial 

Formațiunea 0957, a fost înființat la 1 aprilie 1952, 
prin ordinul M.A.I. nr. 0031715, cu trei secții: 

Al treilea val
Insula, o Guiană franceză?

Kilmainham irlandeză sau Auschwitz?

Nicolae Grigore Mărășanu

Piatra-Frecăței, Salcia și Grădina. Până în anul 
1954, sediul a fost la Salcia. Scopul: încarcerarea 
deținuților politici și de drept comun, numiți forțe 
speciale, folosiți la executarea diferitelor munci 
agricole.

Chermeza 
Tot despre tortură, de data aceasta psihică, e 

vorba în continuare: într-o duminică, înainte de 
vacanța mare, câțiva gradați, călări, de la Lagărul 
de muncă din Cojocaru, au sosit la Mărașu, au 
mers la directorul școlii și i-au solicitat să 
încuviințeze unor elevi, fete și băieți, să participe 
la o chermeză. Printre ei, directorul școlii m-a 
numit și pe mine. Am mers. Chermeza a avut loc 
în incinta închisorii, împrejmuită cu sârmă 
ghimpată, cu câte un prepeleac, post de observație 
și pază, în fiecare colț al lagărului, în care un 
gardian, cu o armă automată, la piept, cu glonțul 
pe țeavă, observa tot ce se mișcă în acel spațiu 
închis. Cu atâta sârmă ghimpată în jur, nu prea 
aveam chef de distracție. Atmosfera din interiorul 
gardului de sârmă îmi inducea un sentiment 
ciudat, greu de definit: de inadecvare, jenă, teamă 
chiar. Din barăcile din scândură, nu departe de 
ringul chermezei, prin ușile întredeschise, din 
cauza căldurii, răzbăteau zgomote ciudate, gemete 
înăbușite. M-am gândit, mai târziu, dacă astfel de 
acțiuni nu aveau dublu scop: înfricoșarea noastră, 
pentru a nu-i ajuta eventual pe evadați; dar mai 
ales, sporirea suferințelor celor din barăci, un fel 
de tortură psihică, distrugătoare, fără urme…

Am scris despre unele dintre aceste orori. 
Cartea a II-a din Deșertul invizibil, Tipo Moldova, 
2015, este dedicată martirilor din cele 
douăsprezece închisori ale Insulei. Două din 
poeme, Călare pe calul călare (suplicii) și Fisura, 
sunt preluate de domnul Alexandru Mihalcea, și 
tipărite pe coperta a 4-a a cărții sale: Salcia, un 
lagăr al morții. Alte poeme dedicate acelorași 
martiri sunt în volumul Mașinăriile mișcării, 
Editura Vinea, București, cât și în trilogia 
Comedia Valahă, volumul doi, Baladele din Țara 
Crucii, Editura Istros, Muzeul Brăilei “Carol I”…

Alte metode de tortură  
Mulți dintre cei mai în vârstă, din bălțile de 

odinioară, cunosc metodele de tortură aplicate 
deținuților. Erau dure. Ies la iveală acum, când o 
parte dintre torționari sunt depistați și 
condamnați. Porțiunea de dig de la Salcia e 
construită cu deținuți: cărau pământul cu tărgile, 
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cu roabele. Între osândiții de la Salcia s-a afla și 
preotul ortodox Gheorghe Coman, tatăl poetei Ana 
Blandiana, arestat ca „dușman al poporului”. De la 
închisoarea Cojocaru veneau știri că hoții, termen 
folosit în limbaj carceral, opresiv, sunt împinși cu 
patul armelor, de către caralii, să oprească 
zăpoarele cu pieptul. Mulți sunt luați de viitură și 
acoperiți de aluviuni. Tatăl poetului Traian Jacotă, 
prieten, din Galați, a sfârșit astfel. Ani la rând au 
căutat, dar nu i-au găsit mormântul. Despre 
crimele și ororile săvârșite în lagărele de la Salcia, 
putem citi în cele două cărți ale medicului 
Alexandru Mihalcea, condamnat la șapte ani de 
închisoare, trecut și prin regimul acestei Bastilii 
din deltaic. Descrierele din ultima carte întrec 
orice imaginație. Un regizor de scene horror, ne 
asigură autorul, ar găsi la Salcia subiecte pentru 
zece pelicule. Exemple: „Într-o așa-zisă carceră, o 
ladă de scănduri de un metru lățime și doi metri 
înățime, un fel de coșciug, erau introduși patru 
deținuți: doi în picioare și doi cu capul în jos. Toți 
cu fiare la picioare și cătușe la mâini. Motivul? Nu-
și făcuseră norma la dig. După ce o noapte fuseseră 
lăsați în gerul lui februarie, anul 1953, dimineața 
au fost găsiți înghețați. După două ore, deținutul 
Gheorghe Bârlădeanu a decedat. Supliciul fusese 
ordonat de sublocotenentul Ion Cârliga.” Sau: 
„Deținutul Sotir Georgescu, în agonie, cu capul 
spart de către brigadierul Grigoraș, este așezat pe o 
targă de scânduri în care fuseseră fixate piroane 
ascuțite.” Sau: „Stiva de cadavre fără nas și fără 
urechi (le mâncaseră șobolanii) sunt aduse de la 
închisorile Băndoiu și Strâmba, spre a fi îngropate 
în secret, fără cruci și fără morminte, în gropile 
comune de la marginea cimitirului din Agaua.” 
Referitor la aceste supliciile de la Salcia, Ștefan 
Weiss, fost deținut, supraviețuitor al lagărului de 
la Auschwitz, scria la 18 mai 1955: „Eu, care am 
fost în lagărul de la Auschwitz, apreciez că 
tratamentul de la Salcia nu era departe de cel de la 
Auschwitz.” 

Primele indicii despre crimele din lagărele de 
la Salcia, (Băndoiu, Strâmba, Stoienești) apar la 24 
septembrie 1952. Cităm dintr-un document (D-1), 
din Dosarul torționarilor, făcut  public: 
„Procuratura Măcin este sesizată că sunt prea 
multe decese în rândul deținuților, de parcă ar fi 
existat un normativ al deceselor! Procurorii de la 
raion au efectuat cercetări la fața locului, dar nu au 
stabilit probleme deosebite, în afara faptului că 
deținuții nu primeau țigări și cărți poștale. Citim 
printre rânduri că procurorilor le-a fost frică să 
dea curs primelor constatări. Ecoul faptelor ajunge 
însă la Procuratura Generală care ordonă 
Procuraturii regiunii Galați să întreprindă 
cercetări. In opinia noastră, scrie mai departe 
sursa, este vorba de un veritabil război între 
Procuratura Generală și Securitate”. Procuratura 
militară pentru unitățile MAI preia cazul și, prin 
rechizitoriul nr.7/27.02/1954, trimite în 
Tribunalul Militar un grup de 21 cadre ale 
DGLCM-MAI, împreună cu 14 deținuți, șefi de 

brigadă. In sarcina lor se reține: „instigare la omor 
prin torturi, urmate de executare, crime de omor 
prin torturi, abuz în serviciu, profanare de 
cadavre, vătămare gravă a integrității corporale.” 
Același document mai dezvăluie: „fără nicio 
justificare, mulți deținuți au fost loviți cu ranga de 
fier, cazmaua, lopata, cravașa, unii dintre ei 
murind în urma traumatismelor, alții au rămas 
schilozi pe viață; asasinarea prin împușcare; 
interzicerea tratamentului medical deținuților 
bolnavi; scoaterea forțată la muncă, împotriva 
prescripțiilor medicale, fapt soldat cu moartea 
unora; introducerea și ținerea deținuților în 
carcere descoperite, iarna, dezbrăcați sau chiar în 
pielea goală; obligarea deținuților de a intra iarna 
în apă până la brâu, ca să taie stuf și papură; 
alergarea deținuților călare și călcarea lor cu 
copitele cailor; scoaterea deținuților la lucru, 
dezbrăcați, iarna, pe digul în construcție și 
pedepsirea unora de a sta până la prânz în apa 
înghețată; legarea unor deținuți de mâini și 
ținerea lor în pielea goală, vara, zi și noapte, 
pentru a fi mușcați de țânțari; profanarea 
cadavrelor deținuților; îngroparea unor deținuți 
de vii în pământ”. Urmare a cruzimilor din 
„perioada iunie 1952 – martie 1953, un număr de 
63 deținuți au decedat, iar alții au rămas cu 
invalidități corporale pe viață. Dintre cei 63, nouă 
aveau între 22 și 30 de ani, iar 19 între 50 și 60 
ani. Cea mai mare condamnare a fost de 8 ani 
(sabotaj); cea mai mica, de 30 zile, Dache Nicolae, 
56 ani (nepredarea cotelor). Majoritatea 
condamnaților se înscriu între 6 luni și 3 ani, iar 
șapte dintre decedați erau depuși preventiv, 
nefiind condamnați”. Iată ce declară un 
supraviețuitor: „În fiecare zi mureau. Nici hainele 
nu le lăsau pe cei care mureau; ziceau că sunt la 
număr, că erau în gestiune... mortul era învelit cu 
câte o cârpă din aia; îl îngropa fără popă. Puneam 
și noi două surcele, acolo, în formă de cruce, la 
căpătâiul lui. Îl îngropau așa, ca pe un câine, acolo, 
într-un țarc cu sârmă ghimpată. Nici după moarte 
ăștia nu-s liberi...” (Ioan Șt. Popa, condamnat la 3 
ani închisoare, deținut la Colonia de muncă 
Ostrov). 

La început, Lagărul de muncă forțată Salcia 
are o capacitate de cazare de 200 locuri; ulterior se 
extinde la 2.000 de locuri. Din datele CNSAS 
reiese că în primele patru luni de la înființare, 
efectivele de deținuți politici au ajuns la 4.000 de 
persoane. Practic, desi capacitatea de cazare din 
lagăr a fost dublată, jumătate dintre deținuți erau 
nevoiți să doarmă afară, indiferent de vreme. 
„Într-un dormitor din ăla intrau până la 50 de 
oameni. Se puneau la trei paturi” (Gheorghe 
Matei, fost gardian la Colonia Ostrov, condusă de 
Gheorghe Boștină, general în rezervă. Istoricii cer 
să fie judecat pentru crime împotriva umanității. 

În 1964, lagărele de muncă au fost desființate, 
dar numărul celor uciși, morți din cauza supliciilor 
îndurate, nu se cunoaște cu exactitate.

(Fragmente din volumul Spațiul deltaic al 
dublei răsfrângeri, în curs de apariție)
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             Motto: Când noaptea  mă prindea de caraulă,
                         Însângerat  de-al gândurilor șir,
                                           Isus venea la mine în celulă
                                           Adus  de mucenicul  Radu Gyr.

                Andrei  Ciurunga

L-am  cunoscut, l-am ascultat, am discutat, am 

râs, am plâns, ne-am bucurat împreună în acele  

zile de mărțișor din veacul trecut- anul 1992. La 

propunerea regretatului meu profesor Constantin 

Reabțov și printr-o  înțelegere  prealabilă cu poetul 

Andrei Ciurunga tuspatru  am purces la drum spre 

București: familia Reabțov- profesorii Daria și 

Constantin  și familia Focșa- regretatul meu soț, 

Nicolae, la volan și subsemnata.
De Robert Cahuleanu am auzit în casa 

profesorilor Reabțov, pe când eram elevă la 

Colegiul Pedagogic din Cahul, R. Moldova.Robert 

Eisenbraun s-a născut la 28 octombrie 1920, la 

Cahul, într-o familie mixtă- tatăl  german pe nume 

Herman Eisenbraun, profesor de limba  germană, 

a decedat pe când Robert avea 4 ani și mama 

româncă,  din Brăila, pe nume Margareta Mariș, 

cânta foarte frumos la pian. 
Robert Eisenbraun a învățat  la Liceul „Ioan 

Voievod” din localitate, doar ultima clasă a 

absolvit-o la Bolgrad, deoarece Liceul din Cahul  se 

desființase din motive financiare. Prietenul lui „la 

cataramă” era Costică Reabțov, au stat într-o 

bancă din clasa a întâia și până în ultima clasă de 

liceu, Costică a fost distribuit într-un liceu din 

Galați.
După absolvirea liceului Robert Cahuleanu       

(semna așa din motive patriotice) a lucrat ca 

învățător în localitatea Tartaul de Calcie, județul 

Cahul.Închiria o cameră la o familie de gospodari 

din sat, care mai târziu povesteau că „era un tânăr 

foarte cumsecade, vesel, omenos. Nopți la rând 

scria poezii la lumina lămpii”.
Debutul literar a fost la vârsta de 11 ani.Poezia, 

având ca temă Unirea Principatelor, a fost 

publicată în primul număr al revistei „Tinerimea  

Moldovei”. Debutul editorial  s-a produs în anul 

1936 cu placheta de versuri Melancolie. În prefața 

acestui volum  Jenny scrie: „Odată apărută - deși 

după mari frământări sufletești și după sute de 

piedici cu greu  înlăturate -, ediția de față are 

menirea ca să ne dea la iveală un nou talent care 

abia acum se ridică  de pe băncile școlii de azi. În 

câteva din poeziile colegului meu se observă unele 

Amintiri  despre  poetul  martir  
ANDREI  CIURUNGA

Doina Focșa

reflexii prea mature pentru el, prea adânci în 

raport cu situația sa și cu mediul său 

înconjurător”. Citez: „Când erai o copiliță ruptă 

din tulpina vieții, /nu știai ce e iubirea, nici 

amorul tinereții./ Însă azi, când lumea geme sub 

noianul de păcate, /azi, când stai la pușcărie chiar 

și-atunci când ai dreptate, /când implori să-ți vie 

moartea, să te scape de cei vii, /-azi cunoști ce e 

iubirea, însă mila n-o mai știi...” În  această 

plachetă de versuri majoritatea poeziilor sunt de 

dragoste, de despărțire, de singurătate. I-a dedicat 

o poezie geniului Eminescu: „ ...O, tu mare 

Eminescu, tu care ai simțit durerea,/ vino și le 

toarnă-n suflet umbra marilor dureri. O tu geniu-

nalt și mare ne-nțeles de mintea humii,/tu, 

icoană-nsângerată a martirilor eterni,/ mai 

revarsă-ți înc-odată harul tău asupra lumii/ și 

răpește-o din sclavia trubadurilor moderni!”
De aproape o jumătate de secol nu se văzuseră 

cei doi prieteni - Costică și  Robică - prieteni din 

copilărie, colegi de bancă și de liceu. Când 

mergeam spre București, eram toți emoționați, dar 

cel mai mult era domnul profesor Constantin 

Reabțov și, totuși, până a ajunge la Urziceni îi 

spune soțului meu: „Nicu, ia-o pe la Pogoanele, că 

e mai aproape.”Ținea bine minte drumul spre 

București, cu toate că nu a mai mers pe el  de 

foarte mult timp. 
A fost o întâlnire  de nedescris: cu lacrimi de 

bucurie și dor, cu amintiri depănate, unele 

frumoase,hazlii, multe dureroase. Cu răsuflarea 

netăiată îl ascultam pe nenea Robert (așa îi plăcea 

să-i spunem noi, cei tineri, eu și Nicu), povestea 

despre anii grei din pușcăriile Gherla, Jilava, 

Văcărești, despre anii grei  de Canal (patru), ani de 

muncă silnică. Povestea cu lejeritate, se părea fără 

emoții, mai strecura câte-o glumă, câte-o 

epigramă. A fost un om foarte vesel și plin de 

optimism. Tot așa era și prietenul lui, Costică. 

Soția lui Andrei Ciurunga, Ina, o basarabeancă din 

Ismail,  era atentă cu noi, ne-a tratat foarte bine. 

Am observat cum admira mărgelele de la gâtul 

meu și m-am gândit să i le dăruiesc. Asta am făcut, 

a fost foarte încântată! Noi la rându-i i-am servit 

cu  pâine coaptă în cuptor (eu am copt, pe atunci 

încă locuiam în Frumușica, satul de baștină), cu 

brânză de oi și cu un zaibăr din podgoriile  

basarabene.
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În acel apartament modest de pe Șoseaua 

Nicolae Titulescu, am văzut imensa bibliotecă a lui 

Andrei Ciurunga, acea mașină de scris pentru 

persoanele cu vedere slabă, panglica de culoare 

bleumarin, păstrată cu mare grijă în pușcărie, 

unde era scris titlul a 59 de poezii compuse în acele 

condiții vitrege, neomenești și reținute în memorie 

nu numai de autor, ci și de ceilalți deținuți politici. 

Pe un raft de apoximativ trei metri erau cărți cu 

autograf ale multor scriitori din SUA, Canada, 

Germania, China etc.
Am stat o zi în apartamentul poetului toți șase. 

Eu cu soțul seara am plecat la rudele mele din 

Bolintin Vale, am revenit a doua zi. Apoi am 

vizitat-o pe Mariana Paiu, o prietenă comună a 

celor doi încă din liceu, căsătorită cu armeanul 

Andrei Cembirgi, tot un prieten de-al lor. Când noi 

am vizitat-o pe Mariana Cembirgi, soțul ei murise 

de vreo două luni. Încă o zi de discuții cu tanti 

Mariana, apoi cu poetul. A treia zi am plecat spre 

Cahul, luându-i promisiunea lui nenea Robert, că 

atunci, când va apărea cartea Memorii optimiste 

(era la editură) venim la București și-l aducem pe 

poet la Cahul. Da, am plecat la București eu cu 

soțul în luna august, am primit cartea cu autograf 

și atât. Poetul nu a dorit să meargă la Cahul. A 

suferit în tăcere dorul de Basarabia...
Andrei  Ciurunga a fost un fenomen. 

Pseudonimul  literar  și l-a atribuit în 1946, pe 

când era refugiat în Brăila, fiind „rugat” să renunțe 

la numele Robert Cahuleanu, deoarece Cahul nu 

mai făcea parte din Regatul României.Numele 

Andrei Ciurunga l-a consacrat pe poet și l-a făcut 

cunoscut nu numai în R. Moldova (mai puțin în 

România), ci și în afara granuțelor Țării.
Poezia lui Andrei Ciurunga este introdusă în 

Antologia poeziei carcerale,ediție îngrijită de 

Ioana Cistelecan, apărută la Cluj în 2006, alături 

de poezia altor poeți, cum ar fi: Radu Gyr, Ion 

Caraion, Victor Pica, Dumitru Paciag, Sergiu 

Mandinescu. Poezia carcerală a lui Andrei 

Ciurunga este o poezie  a suferinței umane, care a 

făcut și mai mult apropierea  de Dumnezeu și care 

a fost pentru deținuții politici o soluție de 

rezistență, o mare speranță în acele amare zile de 

iad.Versul  lui Andrei Ciurunga e încărcat  mereu 

de o complexitate dură. Autorul impetuos se 

îndârjește în poezia  Noi nu tăcem!: „Cu dinții 

strânși de aspră suferință/ urcăm pe brânci 

golgotele, cădem,/ne ridicăm scrâșnind a 

neputință/ și iar ne prăvălim, dar nu tăcem...” E o 

poezie  cu o idee genială, o exprimare superbă și 

un ton serios.
Poetul Andrei Ciurunga îi dedică o poezie lui 

Radu Gyr, cel care  pentru o singură poezie- 

manifest, recunoscută de toată lumea - Ridică-

te,Ggheorghe, ridică-te, Ioane,  a fost condamnat 

la moarte, apoi comutându-i pedeapsa în ultima 

instanță - la muncă silnică pe viață:   Prietene de 

temniță dușmană/ și frate bun de pâine fără 

grâu/ne doare pe-amândoi aceeași rană/ și 

spumegând  mișcăm același frâu.../când noaptea 

mă prindea de caraulă, /însângerat de-al 

gândurilor șir /isus venea la mine în celulă /adus 

de mucenicul Radu Gyr.” Andrei Ciurunga e 

recunoscut  ca poetul  la schimbul căruia  a înviat  

Hristos. Așa a raportat el după ce a stat în caraulă 

în noaptea Învierii. S-a ales cu trei zile de 

pedeapsă fără mâncare, doar un sfert de pâine și o 

sticlă cu apă.
Poeziile lui Andrei Ciurunga au fost introduse 

într-o altă antologie cu titlul semnificativ Acești 

mari poeți mici, antologie alcătuită de Mihai 

Rădulescu. Una dintre poeziile autorului introduse 

în această antologie  este   De ce uităm?... „Istoria 

noastră cea din lacrimi stoarsă / va ține minte  și-

ntre foi va strânge / acest cumplit Danubiu care 

varsă / pe trei guri apă, iar pe-a patra sânge.
Daniel Philip  locuia în Canada, dar a fost 

coleg  de chin cu Andrei Ciurunga și care a scris în 

cartea sa cu titlul  Din țara lui Cain. Memoria 

golgotei personale, Editura  Cuvântul românesc, 

Hamilton, Canada, 1996, următoarele: ,,Era  mic, 

slab, bolnav, totuși, umanismul îl ținea încă în 

evidență. De viață îl ținea legat doar firul de aur al 

poeziei, pe care călăii nu i-o putea lua. Așa bolnav  

cum era, se ascundea sub pat, întins pe cărămizile 

umede și reci, închidea ochii și își murmura  

singur versurile lui elegant cizelate”.  Daniel  

Philip a fost  martorul  discret  la  nașterea 

multora  dintre  versurile  lui Andrei Ciurunga. A  

memorizat cât  mai multe versuri, cu scopul  de a 

le scoate cândva în libertate, afară, unde își aveau 

locul meritat.
Poetul martir Andrei Ciurunga  a fost eliberat  

odată cu toți deținuții politici,  în iulie 1964. A 

continuat să scrie și să publice atât cât i-a permis 

cenzura. În 1967 a fost  reprimit în rândurile 

Uniunii Scriitorilor din România. 
În ultimii ani  am observat o ușoară apreciere 

a poeziei lui Andrei Ciurunga, mai ales poezia 

carcerală. În luna aprilie 2012, în Postul Mare, la 

Teatrul de pe Lipscani a avut loc  lansarea a două 

cărți ale maestrului Dan Puric despre oroarea 

închisorilor comuniste și premiera spectacolului  

TESTAMENTUL, realizat de Fineta Grigorescu. La 

ieșirea din sală  participanții la actul de omagiere  

au primit un sul de hârtie cu  fragmente din poezia 

lui Andrei Ciurunga cu titlul  Simplitate: „Nimeni 

nu va plânge pe gropile noastre / cum nu plângi 

iarba mieilor în lunci / sau infinitul zărilor 

albastre/ căci  prea vom fi ai  tuturor atunci.” 

(Informația am luat-o din ZIARUL FINANCIAR 

din 13 aprilie 2012). 
Tot în luna aprilie în 2013 la Liceul Tehnologic 

„Dimitrie Gusti” din București  s-a desfășurat  

Simpozionul Interdisciplinar cu genericul 

Credință, adevăr, creație în închisorile comuniste. 
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O elevă din Iași pe nume Teona Tâmpău a 

prezentat poezia lui Andrei Ciurunga . E îmbucurător!
Scriitorul Ion Lazu (cu rădăcini basarabene) 

l-a cunoscut pe Andrei Ciurunga, a scris despre 

opera lui,  a realizat o emisiune radiofonică 

împreună cu poetul în 1996. Ne-am cunoscut  pe 

internet, dânsul a citit un material despre Andrei 

Ciurunga în revista „Dacoromânia”, semnat de 

mine. După decesul poetului  a instalat o placă 

comemorativă  colectivă în blocul unde a locuit 

Andrei Ciurunga din 1980-2004 și alți scriitori 

care au locuit în același bloc. Tot Ion Lazu m-a 

ajutat să găsesc cimitirul unde este înmormântat 

poetul- Cimitirul Bellu Catolic.Poetul era creștin 

ortodox până în măduva oaselor. 
Despre viața și opera lui Andrei Ciurunga  a 

scris poeta  Ancuța din Anaheim, originară din 

Tismana, Gorj, dar acum locuiește în Los Angeles, 

SUA. Este doamna care a cunoscut familia 

poetului. După decesul lui Andrei Ciurunga, 6 

august 2004, a vizitat-o pe doamna Ina și a scris, 

că a găsit-o ținând în brațe o pernă, o mângâia și se 

căina, că nu are mijloace financiare să scoată 

manuscrisele  soțului. Tot în luna august , doar că 

în 2007, s-a stins și doamna Ina. Poetul avea 

plănuit un volum ce urma  să fie intitulat ,,IUBITA  

OARBĂ CÂNTĂ”, făcând aluzie  la orbirea lui 

posibilă: „Iubitule, iubitule, aseară ți-am pipăit 

tristețea pe obraz.” Ce bijuterie lingvistică!!!
Andrei Ciurunga are 80 de lucrări în 62 de 

publicații. Opera lui Andrei Ciurunga  trebuie să 

fie apreciată, trebuie să fie studiată.
Andrei Ciurunga  a fost ca o cămașă de zale cu 

care  a apărat identitatea românească în vremuri 

de mare restriște. Andrei Ciurunga  a procedat așa 

din dorința de a face bine.
Unealta de muncă a poetului a fost pixul. 

Andrei Ciurunga  a fost și este  de o măreție 

sublimă, a fost și este o valoare intelectuală 

excepțională, un om cu care orice  oraș, orice țară  

s-ar fi putut mândri. Ce-i drept, există oameni care 

l-au iubit și-l iubesc pe Andrei Ciurunga,  pe 

Robert Eisenbraun, pe Robert Cahuleanu,  sau, 

pur și simplu, pe nenea Robert.

Hugo Mărăcineanu, „Abis stellar”, 2020, acril pe pânză
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Cauzele și contextul deportării masive a 
populației din zona frontierei

  româno- iugoslave

Cătălina Mârza

Pentru început am considerat că se impune 
clarificarea termenilor deportare – dislocare, 
ținând cont că în multe lucrări, dar mai ales în 
documentele întocmite de Securitate, cuvântul 
„dislocat” a caracterizat toate persoanele luate 
individual sau în grup, cărora, din diverse motive li 
s-au aplicat restricții domiciliare, prin fixarea 
domiciliului obligatoriu. 

Semnificația cuvântului deportare este 
acțiunea de trimitere forțată a unei persoane într-o 
regiune îndepărtată ca măsură represivă; 
semnificația cuvântului dislocare este acțiunea de 
mișcare din loc, de scoatere, de desprindere a ceva 
din întregul din care face parte.

Având în vedere că acțiunea de „trimitere 
forțată” implică mai întâi o acțiune de „mișcare din 
loc”, cu alte cuvinte că prima acțiune o acoperă, o 
include pe cea de a doua,  am considerat că 
termenul adecvat temei de față este acela de 
deportare. 

Deportarea în Câmpia Bărăganului a unei părți 
însemnate din populația domiciliată în apropierea 
frontierei României cu Iugoslavia a fost cauzată, în 
principal, de neînțelegerile intervenite între 
Moscova și Belgrad, fiind dispusă „în scopul creării 
unui cordon de protecție ideologică față de 
«reacțiunea» titoistă și mai ales față de Occident. 
Sub oblăduirea Moscovei, trebuia să avem și noi o 
Siberie a noastră.”

Diferit de România, unde clasa politică nou 
instaurată era total aservită Moscovei, în  
Iugoslavia, având o concepție proprie asupra 
modului în care putea fi concretizată teoria 
marxistă, Iosip Broz Tito a pus în practică o soluție 
socialistă moderată în care a folosit elemente 
capitaliste. 

 „El nu a imitat în mod servil modelul sovietic, 
fiind de părere că fiecare trebuie să fie stăpân în 
propria casă, că marxismul nu este echivalentul 
leninismului, că orice țară poate să-l ilustreze 
creator ținând seama de propriile realități, astfel că 
a pus bazele unui tip de socialism independent, 
bazat prin participarea la beneficii a muncitorilor 
în întreprinderile conduse de stat.

De asemenea, proprietatea țăranilor mijlocași 
și a chiaburilor a fost respectată, aceștia 
organizându-și propriile ferme, s-a permis 
cultivarea micii proprietăți în zonele urbane, 
precum și circulația liberă a mărfurilor 
occidentale.

A permis ca din Frontul Unic Național să facă 
parte, pe lângă Partidul Comunist Iugoslav și 
țăranii mijlocași, chiaburii, micii industriași, 
intelectualii „burghezi” dar mai ales „partidele 
burgheze”. 

A susținut deschis partea comunistă din 
Războiul Civil Grec, în timp ce Stalin s-a ținut la 
distanță, acordul de procentaj încheiat cu 
Churchill nepermițându-i să îi sprijine pe 
comuniștii greci.

Toate aceste acțiuni, lipsa de obediență, dar 
mai ales receptivitatea față de Planul Marshall 
(investirea de către guvernul American a sumei de 
aproximativ 13.000.000.000 de dolari pentru 
ajutorarea/redresarea economiilor țărilor din 
Europa, distruse după război, indiferent de blocul 
din care făceau parte), plan perceput de Moscova 
ca tentative a SUA de a-i sustrage sateliții pe  cale 
economică, au condus la ruptura dintre Belgrad și 
Moscova.”

Această ruptură a avut drept rezultat o 
strângere a relațiilor dintre SUA și Iugoslavia, cu o 
masivă asistență politică, economică și militară. 
Spre exemplu, „Asistența militară din partea SUA 
pentru Iugoslavia, inițiată în 1952, a însemnat un 
ajutor de 750 milioane de dolari până în 1958 și 
câteva sute de iugoslavi au fost antrenați în școlile 
militare ale SUA, în timp ce armata a fost 
modernizată cu armament occidental.”

Stalin a interzis celorlalte state din blocul 
sovietic să acceadă la Planul Marshall.  Li s-a 
interzis practic dreptul la dezvoltare și, mai mult, 
le-a cerut să boicoteze pe toate planurile 
Iugoslavia, inițiind o puternică campanie 
antititoistă. Fiind asociat cu o poziție naționalistă 
concentrată pe independență față de Moscova, 
titoismul a generat în cadrul statelor satelit, la 
solicitarea lui Stalin, organizarea unor „adevărate 
vânători de vrăjitoare printre cadrele partidului. 
Cei eliminați au servit drept exemplu pentru 
oricine ar fi putut pune loialitatea față de propria 
țară înaintea fidelității față de Moscova”, liderii 
comuniști locali profitând de acuzația de titoism 
pentru a-și elimina rivalii, un exemplu notoriu 
fiind cazul Pătrășcanu.

În acest context, în ianuarie 1950, guvernul 
român a denunțat convențiile semnate cu 
Iugoslavia privind traficul de frontieră, a tăiat 
toate legăturile feroviare și poștale către și dinspre 
această țară „pe motivul că spionajul iugoslav 
profită de ele” și și-a făcut planul de acțiune 
pentru o linie de apărare în vestul României în 
eventualitatea unui atac iugoslav, scop în care, „la 
granița cu Iugoslavia au fost trecute în 
proprietatea Ministerului Apărării Naționale 
«mari suprafețe de teren agricol, în vederea 
amenajărilor genistice necesare contracarării unui 
atac din partea acestui stat». În perioada 1950-
1955 s-au executat lucrări de fortificații militare 
(garduri de sârmă ghimpată, tranșee, cazemate, 
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puncte de observare), pe baza unui proiect 
conceput cu ajutorul consilierilor sovietici și 
aprobat de URSS, s-au făcut aplicații cu trupe, 
executate de armata română, în comun cu trupele 
sovietice staționate în România, în regiunile Banat 
și Oltenia.”

Planul de acțiune viza și creșterea propagandei 
împotriva „clicii fasciste a lui Tito”, pe ambele 
maluri ale Dunării, prin pregătirea și răspândirea 
de materiale antititoiste. „Ca țară limitrofă, 
România a fost una dintre bazele de difuzare a 
literaturii de propagandă împotriva Iugoslaviei lui 
Tito”, literatură de propagandă editată atât în 
România, cât și în URSS. 

Pentru a preveni intrarea în țară a „agenților 
titoiști” și a anihila propaganda titoistă s-au luat 
măsuri de întărire a pazei și securității în regiunea 
de graniță. „Organele de miliție aveau sarcina de a 
cunoaște prin orice mijloace informative 
pătrunderea oricărei persoane străine în zona de 
frontieră, pe o adâncime de 25 km în sectorul de 
frontieră cu Iugoslavia și pe o adâncime de 7 km 
pentru restul frontierei. În zona de frontieră se 
putea pătrunde, în interes de serviciu, numai pe 
bază de autorizație eliberată de miliție cu avizul 
organelor de securitate.”

Ulterior, aceste dispoziții au fost completate de 
Ministrul Securității Statului Alexandru Drăghici 
prin ordinul nr. 828 din 29 octombrie 1952, 
potrivit căruia „în zona de frontieră lată de 25 km 
se constituie o fâșie interzisă (sublinierea noastră) 
lată de 2.000 m. În restul zonei de frontieră care 
are lățimea de 7 km, se constituie o fâșie interzisă 
(sublinierea noastră) lată de 1.000 m.”

De asemenea, s-a luat măsura îmbunătățirii 
aprovizionării populației din zona de frontieră, 
creându-se astfel aparența unei egalități în ceea ce 
privește nivelul de trai dintre cele două țări. 
Populația nu putea fi însă înșelată atât timp cât 
politica lui Tito permitea circulația liberă a 
mărfurilor, inclusiv a celor occidentale, în timp ce 
în România mărfurile de bază, respectiv 
alimentele, îmbrăcămintea, combustibilul etc., se 
vindeau - atunci când se găseau, pe cartelă, 
românii, indiferent de etnie, constatând în mod 
direct, până a fi interzis micul trafic de frontieră, că 
vecinii lor de peste Dunăre trăiau mai bine. Nu 
trebuie uitat însă că, deși ambele țări veneau după 
un război cu mari pierderi, România era 
dezavantajată, fiind captivă la acel moment 
condițiilor Convenției de armistițiu prin 
despăgubirile ce trebuiau plătite, plăți care afectau 
nivelul de trai al populației, mai ales a celei din 
mediul rural. 

Toate aceste măsuri nu au condus însă la 
diminuarea îngrijorării partidului cu privire la 
riscul pe care îl reprezenta reacția pozitivă la 
politica titoistă a locuitorilor din vestul țării, 
ținând cont că în zona de frontieră cu Iugoslavia 
care se întindea pe 554 km „pe lângă cei 370.913 
de români, se aflau 8 minorități naționale, cu un 
număr de 170.421 de persoane, dintre care 31.250 
de sârbi «cu legături de rudenie și pământ peste 
graniță», 76.920 de germani, «care în 1944-1945 
au fost total expropriați de bunurile mobile și 
imobile, fără deosebire de clasă și sunt 

nemulțumiți de starea lor materială…».”  
Nemulțumiți erau cu precădere țăranii, indiferent 
de etnie, ei fiind copleșiți de impozite, valoarea 
muncii fiindu-le subevaluată, existând chiar 
discriminare în comparație cu muncitorul din 
fabrică, astfel cum rezultă din însemnările 
academicianului Constantin Rădulescu-Motru: „În 
toamna anului 1947 agricultorul a primit pentru 
un kg de grâu prețul pe care-l plătește muncitorul 
din fabrică pentru ziarul în care-și învelește bucata 
de pâine distribuită pe cartelă. Cine nu-și vinde 
produsele agricole pe prețul fixat de Stat este dat 
în judecată pentru sabotaj, închis și condamnat la 
amenzi grele. Îndată după recoltă începe 
colectarea forțată a produselor. Nu la o dată 
anume, ci (…), pe cât posibil prin surprindere, 
pentru ca hoțul de agricultor să nu poată ascunde 
nici o provizie în plus peste rația ce-i este fixată. Și 
rația fixată pentru agricultor este pe sfert de cum 
este aceea pentru muncitorul din fabrică.” sau din 
amintirile deportatului Adam Mixsich: „Aveam 
parcă niște presimțiri și nu ne prea puteam bucura 
de recolta bogată care se aștepta pentru că știam 
că nouă ne va rămâne doar munca, restul trebuia 
predat pentru cote. (…) La inventar, bunuri mobile 
(animale, utilaje, etc.,) nu prea au fost pentru că 
le-am vândut ca să pot plăti impozitele.”

În acest context, partidul, având exemplul 
deportărilor din URSS, a luat în discuție în mai 
multe rânduri, începând cu vara anului 1949, 
posibilitatea „dislocării” unor categorii de 
persoane din zona de frontieră. Vasile Luca a 
propus „ca între măsuri să ne gândim la curățirea 
pe o anumită distanță de elementele dușmane 
banditești.”

În cadrul unei ședințe din cadrul Ministerului 
Afacerilor Interne din decembrie 1949, s-a pus 
„problema ca familiile celor arestați și deferiți 
justiției (călăuze, gazde sau contrabandiști) să fie 
evacuate în zone ce se vor stabili, iar evacuarea 
suspecților și a chiaburilor urmând a se face în 
conformitate cu instrucțiunile ce se vor primi.”

De asemenea, în cadrul ședinței din 30 
ianuarie 1950 „ținută la Comandamentul Trupelor 
MAI, a fost discutată evacuarea suspecților din 
zona de 7 km de la frontiera cu Iugoslavia și 
întocmirea unui plan general de căutare a 
informațiilor în zona de frontieră pentru grăniceri, 
securitate și miliție. (…) De asemenea, s-a hotărât 
ca până la 1 mai 1950, să se întocmească, cu 
caracter informativ, tabele cu elementele suspecte 
din zona de 25 km de la frontiera cu Iugoslavia. 
Tabelele urmau a fi întocmite de miliție, cu avizul 
securității și grănicerilor, «luându-se și avizul 
discret al organizațiilor de partid respective.»”

Partidul s-a arătat din ce în ce mai hotărât, așa 
cum rezultă din Directivele CC al PMR din iulie 
1950, cu privire la măsura „dislocării” unor 
categorii de persoane din zona de frontieră: „se va 
curăța un teritoriu de cel puțin 25 km de la granița 
iugoslavă de toate elementele dăunătoare și 
suspecte: chiaburi, titoiști, hitleriști, legionari, 
macedoneni suspecți, șoviniști unguri, sioniști, 
sectanți, ofițeri reacționari deblocați, funcționari 
comprimați.”

O situație exhaustivă a categoriilor de 
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deportați după criteriul social și de clasă, o găsim 
în lucrarea Sârbii din Golgota Bărăganului, Noi 
contribuții în care autorii  Miodrag Milin, Țvetco 
Mihailov, Andrei Milin, dau explicații despre 
fiecare categorie în parte:

„Categorii de deportați după criteriul social și 
de clasă”

În opinia acelorași autori, opinie pe care o 
împărtășim, „deportarea nu a urmărit criteriul 
etnic, ci obținerea de efecte de natură să poată 
accelera procesul de colectivizare a agriculturii, de 
asigurare a unui cordon de siguranță cu Iugoslavia, 
în cazul izbucnirii unui conflict militar, de a se 
asigura forța de muncă în Bărăgan, de a-i speria pe 
cei rămași să fie ascultători în fața transformărilor 
<revoluționare> ce vor urma.”
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Lucrarea profesorului Ioan Munteanu, 

Deportați în Bărăganul Brăilean reprezintă o 

carte – document, o reconstituire istorică a 

deportărilor în Bărăgan, acțiune întreprinsă în 

1951 de regimul comunist, fiind relocată forțat în 

Câmpia Bărăganului populația dintr-o rază de 

aproximativ 25 km de la granița cu Iugoslavia, din 

județele Timiș, Caraș-Severin și Mehedinți, în 

urma conflictului izbucnit între Stalin și liderul 

comunist de la Belgrad, Iosip Broz Tito. Acest 

„transfer” a continuat prin condamnarea la muncă 

silnică a cetățenilor socotiți de regim ca fiind 

„nesiguri” sau „dușmani”. Planurile urmăreau, 

după cum s-a descoperit ulterior, „igienizarea 

Banatului”, prin îndepărtarea 

mai multor categorii sociale, 

considerate periculoase de 

autorități. Au fost vizați, 

deopotrivă, țărani, mari 

proprietari de pământ, 

industriași, deținătorii de 

restaurante, refugiați 

basarabeni, cadre militare, 

oficialități demise, rude ale 

„contra-revoluționarilor”. 

Calvarul a început în 16 iunie 

1951, în Rusalii negre, când a 

fost pusă în mișcare cea mai 

amplă acțiune de deportare 

din istoria contemporană a 

României, după deportarea 

germanilor din România în 

Uniunea Sovietică, 

întreprinsă în ianuarie 1945. 

Practic, un număr de 12791 de 

familii, respectiv 40320 de 

persoane, din 258 de localități 

situate în apropierea 

frontierei cu Iugoslavia, au 

fost ridicate din căminele lor 

și deportate în Bărăgan. Deportații au fost urcați în 

vagoane de vite păzite de militari, fiind duși în 

Câmpia Bărăganului unde, după o călătorie de 

două săptămâni și cu câteva bagaje în mână, au 

fost debarcați în câmp, departe de orice așezare 

omenească, fiind puși să-ți să-și ridice case. 

Condițiile aspre și lipsa asistenței medicale, în 

toate cele 18 sate cu deportați, au dus la moartea a 

cel puțin 1.687 de persoane, dintre care 177 copii. 

Statisticile mai arată că peste 10.000 de copii, un 

Ioan Munteanu, Deportați în Bărăganul brăilean, 

Proilavia, Brăila, 2020

Constantin Toader

sfert din totalul deportaților, au fost lipsiți de 

copilărie. Autorul subliniază o premieră sumbră în 

istoria noastră contemporană, aceea a inventării, 

în Bărăgan, a închisorii fără ziduri, a lagărului fără 

sârmă ghimpată. Iar după cinci ani de calvar, la 

întoarcerea acasă, deportații își vor găsi „casele 

rechiziționate, pământurile colonizate, 

autoritățile dușmănoase și au fost nevoiți să-și 

înceapă, pentru a doua oară, viața de la capăt”¹. 

În 1956, după eliberarea deportaților, satele 

recluziunii au devenit „domicilii obligatorii” 

pentru deținuții politici „recalcitranți”, care își 

executaseră anii de condamnare și erau trimiși în 

Bărăgan pentru „supliment de pedeapsă”. Printre 

aceștia s-au numărat Corneliu 

Coposu, Ion Diaconescu, Ticu 

Dumitrescu, iar, în 1964, după 

grațierea generală a tuturor 

condamnaților politici, casele 

din aceste lagăre de suferință 

au fost demolate, pământul a 

fost arat cu tot cu cimitire și, 

astfel, urmele au fost șterse. 

Mai mult, dramele prin care 

au trecut victimele deportării 

nu au putut fi mărturisite, ele 

trebuind să sufere în tăcere, 

pentru a nu pricinui probleme 

descendenților lor, pentru ca 

„amintirea acestor vicisitudini 

să nu devină o povară, un 

handicap, o sursă de 

complexe. Acest refuz de a 

transmite membrilor 

generațiilor următoare 

memoria unei nedreptăți 

suferite în condiții dramatice 

pentru a nu le ipoteca 

viitorul”², nu le-a ferit 

familiile de stigmatul pus de 

regimul comunist.

Reconstituirea a ceea ce a fost „gulagul din 

Bărăgan” s-a realizat pe baza unei vaste 

documentări, de la cărți, documente, precum cele 

ale DJAN Brăila, liste cu deportați, la hotărâri și 

decizii ale autorităților, interviuri și reportaje cu 

supraviețuitorii deportărilor. Ni se oferă, în acest 

fel, o adevărată cronică a vremurilor când 

Bărăganul a fost transformat într-un gulag sub 

cerul liber, într-o Siberie românească. Parcurgând 
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paginile lucrării, descoperim cum a fost gândită și 

pusă în operă deportarea în Bărăgan, cinismul cu 

care au acționat responsabilii acestei orori, 

Gheorghe Dej, Ana Pauker, Vasile Luca, Iosif 

Chișinevschi, Gheorghe Pintilie³. Aflăm apoi ce a 

însemnat domiciliul obligatoriu pentru deținuții 

politici, cum arătau localitățile și servituțile la care 

erau supuși în Rubla, Bumbăcari, Schei, Zagna, 

Măzăreni⁴. Sunt impresionante mărturiile privind  

problemele create de alimentarea cu apă potabilă. 

Ea era adusă cu cisternele, nu era bună nici de 

băut, nici de făcut mâncare sau de spălat, avea gust 

de motorină, iar deportații erau nevoiți să stea la 

coadă pentru câțiva litri de apă. În acele condiții, 

mulți au murit din cauza unei epidemii de tifos 

exantematic sau au zăcut zile întregi, cu 

tremurături și transpirații, din cauza frigurilor și a 

febrei. Copiii deportaților își aminteau cum 

părinții lor erau obligați să meargă la munca 

câmpului, pe la gospodăriile de stat din apropiere, 

după care, în „timpul liber”, erau forțați să facă 

chirpici pentru construirea sediilor miliției, 

sfatului popular, magazinelor sătești. Făcând parte 

din „dușmanii poporului“, Corneliu Coposu a fost 

obligat la domiciliu forțat în satul Valea 

Călmățuiului. După 1989, Seniorul a revenit la 

Rubla, insistând pe lângă autoritățile vremii ca  

satul să fie racordat la rețeaua de electricitate. 

Asociația Foștilor Deținuți Politici, Filiala Brăila, a 

inițiat demersuri pentru introducerea in circuitul 

patrimoniului național a monumentelor ridicate la 

Dudești, Baldovinești, Însurăței, Urleasca, pentru 

deportații de la Bumbăcari, Zagna Vădeni, Rubla, 

Măzăreni, acțiunea având sprijinul Muzeului 

Brăilei. 

Pagină cu pagină, de la listele cu deportați și 

poveștile lor, la biografii, interviuri și muzeul 

deportării de la Rubla, imaginea realității istorice 

este redată cu maximă veridicitate. Autorul 

mărturisește că reconstituirea trecutului trebuie 

dublată de recuperarea morală, iar programul de 

represiune prin dezrădăcinare denumit „Gulagul 

din Bărăgan” nu trebuie uitat. Pentru puținii 

supraviețuitori ai deportării și pentru dramele 

trăite de aceste familii, cartea de față are rolul de a 

recupera istoric o perioadă neagră, care timp de 

decenii a fost ținută sub tăcere. În același timp, 

această lucrare este extrem de utilă noilor 

generații, în cunoașterea și înțelegerea trecutului 

nostru totalitar. 

¹ Ioan Munteanu, Deportați în Bărăganul brăilean, 

Proilavia, Brăila, 2020, p 6.
² Ibidem.
³ Ibidem, p 12 - 29.
⁴ Ibidem, p 73 - 401.                                                                           
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Magdalena Iugulescu

MOSCOVA

– Nu cumva știi limba rusă?
– Am studiat-o vreo nouă ani, însă am urât-o 

și-atunci și-acum!
– Poate vrei să ți-o reamintești...
– Îmi folosește la ceva?
– Da. Te trimit... pe Neva să predai tu, în locul 

meu,  Managementul calității. – îmi spune 
prințesa pământeană îmbrăcată în costum negru și 
cămașă albă al cărei guler are colțuri lungi și 
ascuțite ca vârful nasului ei fin și strălucitor. Cu 
tenul alb, părul negru lăsat în plete mai jos de 
umeri și uimitor de slabă, reprezentanta 
Organizației Mondiale a Sănătății mă ia de după 
umeri, vrăjindu-mă câteva zeci de minute.

– Eeei! Mi-ar surâde...
– Ia vezi!
Mă aflam la un curs de zece zile în Iași și totul 

mi se părea atât de nou, față de modul nostru 
românesc de a vedea lucrurile, că m-a acaparat 
complet. Mi-ar fi plăcut să pot împărtăși mai 
multora noutatea! Regulile te învață, în primul 
rând, să ai grijă de calitatea vieții tale. Dar în limba 
rusă?! Voi vedea. 

După absolvire, m-am întors în orașul meu și 
am plecat în căutarea unui instructor să-mi pun la 
punct gramatica. Trecuseră ani mulți de când nu 
mai pronunțasem un cuvânt... slav. Pentru 
traducerea documentelor necesare pentru a fi 
acceptată în program – ce începuseră deja să 
sosească – am găsit o profesoară: mare cât două 
uși, îmbrăcată într-un deux-piece demodat, 
plesnindu-i la subțiori și pe la genunchi, locuind 
într-un apartament întunecos, cu iz de miros de 
urină de la un motan cu formele stăpânei lui doar 
că raportat la altă scară. Din priviri mi-a transmis 
un mesaj: — Cucoană, ce cauți în Rusia? Astăzi 
lumea merge spre vest. Gata, s-a terminat cu 
estul! Ești sănătoasă la cap? Eu cred că eram în 
toate mințile, dar respectul pentru fosta mea 
colegă gata de a mă propulsa și dorința de a 
reprezenta o organizație mondială, fie și în fostul 
URSS, mă făceau mândră. Eu aveam obligația 
să-mi pun neuronii la treabă și să vorbesc din  nou 
rusește. Deși, în afară de orele de clasă, nu am 
dialogat cu nimeni. Mi-am pus documentele la 
punct la prima  persoană vorbitoare de limbă slavă 
– cred că era traducător – apoi mi-am căutat 
altceva. Am găsit un bărbat mai în vârstă, înalt atât 
cât să-i stea bine, cu burtă plată și lipovean; știa 
limba rusă din leagăn.

– Aveți o pronunție bună! – a încercat să-mi 
dea încrederea atât de necesară unui elev, oricât de 
deștept s-ar crede el.

– Mai știu doar câteva cuvinte.
– O vom lua încetișor: mai întâi cu formulele 

de întâmpinare, apoi la chioșcul de bilete, în 
tramvai, în metrou, la gară și, mai târziu, 
gramatica.

– Credeți că voi fi în stare? Suntem în iunie. 
Pe 10 octombrie voi fi la Moscova. Am de 
prezentat un curs întreg! – îi arăt eu cele trei 
volume cu textele ce urmau să apară pe ecran când 
eu voi fi facilitatorul – un fel de profesor care-i 
determină pe cursanți să înțeleagă un text scris de 
altcineva – acelei comunicări.

– Da. – spune cu vocea, dar din atitudine văd 
că nu-i pasă cine știe ce de munca mea.

În fond, el își încasa suma pentru fiecare lecție 
și, la un moment dat, nu aveam decât să renunț. 
Dar cum să fac așa ceva? Eu n-am dat niciodată 
înapoi. Dacă este nevoie, voi învăța cursul acesta 
pe de rost, dar mă duc! Aproape îmi părăsesc 
familia și mă mut la serviciu, după primele 
ședințe, când văd că, totuși, mai sunt în stare să 
citesc rusește. Profesorul s-a menținut mereu la 
distanță. Mi-a predat gramatica toată. În textul 
meu de specialitate nu s-a bagat pentru că nu-l 
înțelegea. Dar era un pedagog corect. Și mi-a 
plăcut. Citesc noapte și zi, vorbesc cu voce tare în 
casă, pe străzi, la birou, la bucătărie și nu se mai 
poate discuta nimic cu mine deoarece am în cap 
numai managementul calității propriului meu 
limbaj.

– Trimite-mi orarul avioanelor și prețul 
biletelor de călătorie. Organizația nu-și permite 
cheltuieli prea mari.

– Am găsit o cursă directă, dar sosește pe 8 
octombrie, iar ziua următoare o voi folosi să 
cunosc împrejurimile.

– Nu putem face risipă. Găsește ceva ce 
sosește pe 9.

– Voi căuta, am răspuns și am greșit, dar 
atunci nu aveam cum să știu.

Am luat un avion până la Budapesta unde am 
schimbat cu altul spre Moscova. Fiecare dintre 
călători ne bucuram de monitoare proprii 

0deasupra scaunului din față. Afară erau – 65 C, 
mijlocul nostru de locomoție zbura, ca o muscă 
galbenă, pe o linie dreaptă. Dar până când? Mă uit 
agitată la ceas de ceva vreme, fiindcă ora de 
aterizare trecuse de mult, iar avionul începuse să 
deseneze cercuri neînțelese. La contactul cu solul 
se făcuse noapte de-a binelea. Când, în sfârșit, am 
ajuns la sosiri, am dat de o hărmalaie de nedescris. 
De ce se îmbulzeau rușii în așa hal și vociferau? Pe 
toți călătorii, probabil, îi aștepta cineva care se 
înfigea spre în față ca să fie văzut cu cartonul pe 
care scria un nume. Am trecut cu capul în pământ 
printre toți acești zurbagii deoarece eu nu eram 
desenată cu carioca pe nicăieri, neașteptându-mă 
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nimeni... Și întunericul, toamna, frigul, limba rusă 
se rostogoleau peste mine din toate părțile... 
Aveam adresa – telefon mobil nu-mi luasem; 
pentru punerea lui în funcțiune peste graniță, la 
acea dată, costul era de 7 milioane. Dacă 
organizația nu-și permitea risipă, cu atât mai puțin 
eu... – m-am descurcat cu achiziționarea biletelor 
pentru metrou folosind formulele magice ale 
lipoveanului meu serios, dar când să cobor în 
stație, o vânzoleală mă determină să-mi măresc 
atenția; câțiva soldați sunt pe urmele unui tânăr, 
apoi – bâldâbâc! – se rostogolesc peste el și-l 
imobilizează. Înțeleg că blondul încercase să sară 
barierele și să intre fără bilet. Totul se rezolvase 
brutal. Dar de ce nu aveau, de atâția ani, un sistem 
ermetic de intrare, ca în Londra, unde accesul este 
permis doar cu biletul în mână, indispensabil și la 
ieșire, încât posibilitate de fraudare este infimă? 
...Și am urcat... În vagoane este ca la pub: grupuri 
de tineri veseli, cu sticle de băutură la purtător, sug 
de sting. – Sete le mai este ăstora, dom'le, pe 
frigul de-afară! – gândesc și mă minunez când 
înțeleg că nu-i nevoie să mă mir pentru că în 
fiecare parte a lumii lucrurile stau diferit. După 
vreo douăsprezece stații cobor din metrou și urc la 
suprafață. Mă aflu la marginea orașului, câteva 
becuri luminează slab, demonstrându-mi cât de 
întunecos este locul, la capătul șoselei se zărește o 
pădure, iar eu urma să iau tramvaiul nr. 2. La acea 
oră? Un pieton îmi 
spune că de-acum 
nu mai circulă; doar 
mâine-dimineață, 
după șase. Ce mă 
fac? Am cu mine o 
hardughie de 
geamantan ce hurie 
pe asfalt, în față 
copaci, în spate 
suburbia 
săracăcioasă. Sunt 
salvată: văd un taxi 
parcat. Bat în geam: 
— Gaspadin! Ia 
haciu... — 
Indiferent ce vrei, 
barâșnia, nu merg 
nicăieri. Programul 
meu s-a terminat la 
ora zece. Eu 
fusesem drăguță, el 
însă nu. Nici nu m-a 
privit și, cu 
indiferență, a 
început să-și 
numere banii la lumina chioară a becului din 
plafonieră, lăsându-mă cu bagajul pe o stradă 
murdară de praf amestecat cu frunze și apă, la ora 
23.oo, la discreția întâmplării. Unde să merg? Este
o noapte rece, cu străzi pustii. Privesc din nou, cu
teamă, la șoferul mașinii Lada ruginite... Dacă s-ar 
răzgândi acum, nu merg! Cum să plec, la ora 
aceasta, cu un bărbat singur în necunoscut? Știam 
– și știa și el – că aveam ceva bani la mine. Mai
departe este pericol. Mă răsucesc spre stația de 
metrou care mai este deschisă încă 20 de minute. 

Mă sfătuiesc cu o călătoare și-mi spune că, cel mai 
bine, este să mă duc să mă cazez pentru noapte la 
gară. Altă cale nici nu am. Slavă Domnului că am 
mai prins ultimul metrou. 

Construcția sovietică la care ajung este... 
balșoi. Urc mai multe trepte și mă trezesc într-un 
fel de hol larg cu multe bănci distribuite rânduri-
rânduri. Așezați pe ele sunt doar câțiva călători 
răzleți. Mă strecor și eu  pe una din ele. Nu după 
mult timp, tremur de nu-mi pot stăpâni 
maxilarele: circulă curent din toate părțile. Pe 
unde se strecoară? Și văd: spațiul este delimitat de 
numai trei pereți. Vântul mă șfichiuie peste tot; nu 
mai pot rămâne în loc, sunt obligată să mă mișc ca 
să mă dezmorțesc. Citesc toate afișele, orarele și 
aflu că poți să intri într-o sală de așteptare situată 
dincolo de două uși înalte, maro, cu lacul sărit sau 
scorojit, cu condiția să plătești un tarif pe oră. Am 
o sumă frumușică – după câte salarii am
economisit și schimbat în bancnote rusești – și 
sunt în stare să mă salvez, câteva ore, de la... 
îngheț. Voi plăti costurile numai până la ora 3 
dimineața, apoi mă gândesc dacă voi prelungi 
până la șase, când vor începe tramvaiele să circule. 
Pentru început, intru și găsesc, pe o platformă 
ceva mai înaltă, un fel de ghișeu, de fapt mai mult 
o masă, având bordura din plexiglas zgâriată și
murdară. Acolo, sus, tronează o femeie care 
seamănă cu o milițiancă, îmbrăcată cu o bluză 

bleu ce crapă pe 
sâni și poartă pe 
cap caschetă. Sala 
unde am pătruns 
este ceva mai 
călduroasă, fără 
curenți de aer și 
emoționant de 
frumoasă: tablouri 
pe pereți, stucaturi 
fine, coloane înalte. 
Un palat, gândesc 
eu, poate de pe 
vremea țarului. 
Frumusețea 
încăperii, 
contrastând cu 
imaginea de la 
intrare, mă duce cu 
gândul la un 
Versailles lăsat în 
paragină. Ce s-a 
întâmplat pe-aici în 
anii din urmă? Cum 
să se degradeze așa 
o minune? Se

distruge tot și la ei ca și la noi? În orele de când 
bâjbâi, am văzut în jurul meu numai ură și 
duritate. Arhitectul acestei clădiri nu putea simți 
astfel: sunt picturi și unghiuri de un bun gust 
amețitor. Pentru ce și pentru cine fusese, oare, 
înălțată? Nu se poate să fi fost gară de la început. 
Bănuiesc că a fost transformat în stație de trenuri 
un palat cu o altă primă destinație. Dârdâi în 
continuare, dar aici, cel puțin, sunt la adăpost. 
Plătesc și mă așez la întâmplare. Îmi desfac 
bagajul de unde-mi scot o pijama portocalie, 
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groasă, de frotir – doar mergeam spre Siberia – și 
o trag peste hainele de drum. Îmi mai pun niște 
eșarfe elegante – luate cu mine pentru a fi un 
exemplu de cadru didactic model – pe la mijloc și 
pe la gât și mă adun în propriile mele găoci. Încep 
să mă dezgheț, apoi chiar mă încălzesc, sperând că 
voi reuși să și ațipesc. Îmi ascund poșeta sub 
haine, picioarele mi le întind peste valiză și abia 
acum îndrăznesc să ridic ochii la lumea din jur. 
Care? În afară de mine, moțăie, la ghișeu, aceeași 
zdrahoancă, iar ceva mai departe, ocupând câteva 
locuri, răsturnată peste o sacoșă jegoasă, doarme 
sforăind o grămadă murdară de grăsime. Spionez 
cu teamă arătarea al cărei cap este legat, pe sub 
barbă, cu un batic odinioară vișiniu, acum gri-
jegos amestecat cu desene negre, nehotărâte. 
Scârboșenia aceasta este îmbunghiată din doi în 
trei nasturi la un capot vechi, bleu, cu flori mici, 
albe și violet spălăcit, de sub mânecile scurte ale 
căruia ies două brațe groase și vestejite ce și le ține 
pe genunchi, iar cu unghiile de la picioare stă 
agățată în niște pantofi bărbătești, scâlciați. În rest, 
nimeni. Suma plătită de mine este destul de mare 
și mă mir de unde a avut o asemenea persoană 
bani, să-și achite cvasicazarea peste noapte în 
asemenea loc, deloc rău când te afli la strâmtoare, 
ca și mine în prima noapte sovietică. Mă simt, pur 
și simplu, trasă pe sfoară. Toate celelalte bănci și 
scaune – relativ curate – sunt goale. Închid ochii 
scârbită, rememorând expresii auzite, în acest 
răstimp, pe avion, în metrou sau pe stradă. Mă 
descurc destul de bine și înțeleg tot ce mi se spune. 
Cred că adorm... și mă trezesc, nu știu peste cât 
timp, deranjată, de onomatopee hârjâite. Mijesc 
ochii să-mi dau seama ce se petrece și rămân cu 
respirația blocată când o văd pe creatură ce 
preocupări are cu degetele mâinii stângi prin 
somnul însoțit de horcăituri. Nu pot, chiar nu pot 
să spun ce făcea! Mă uit la omul legii să văd dacă 
este deranjat de spectacol: cu casca pe ochi, acesta 
face parte din mobilier... Îmi este greață și rușine 
că am ajuns într-un asemenea loc! Dar cine m-a 
pus? Ce-am căutat? Voiam, oare, să mă încununez 
cu numele de mare reprezentant al ideilor 
avangardiste ale lumii contemporane?! Singură în 
miez de noapte, nu am nicio altă cale decât să-mi 
înving răzvrătirea. Închid ochii la loc și plec, din 
nou, printre paginile cărților mele pentru a stăpâni 
cuvinte, noțiuni, expresii și le spun cu voce tare în 
loc să-mi astup urechile ca să nu mai aud ce se 
petrece la câțiva metri distanță de mine. Ochii mi-i 
pot fereca... Dar este atât de înfiorător faptul că eu 
muncisem cinstit și cu ardoare să-mi demonstrez 
mie, în primul rând, că sunt în stare să reprezint 
un for internațional, de asemenea nivel, vorbind în 
limba rusă și petrecerea primei nopți într-o sală de 
o eleganță uimitoare în trecut – cine știe cărei 
familii aristocrate a aparținut asemenea palat – 
dată în administrare unor comuniști sfidători – 
asemănători cu cea care doarme în scaun, la 
intrare – în imediata apropiere a unei boschetărițe 
liberă de constrângeri morale într-un spațiu 
public, după ce riscasem să ajung noaptea cu un 
rus, într-un hârb de mașină, prin cine știe ce 
pădure. Cred că taximetristul chiar fusese cinstit 
și-i mulțumeam în gând că a refuzat să mai facă 

acea cursă, la sfârșitul programului său zilnic. 
Făcusem o greșeală de nerepetat: nu se ajunge 
noaptea singură, într-o țară unde n-ai mai fost 
niciodată, într-un oraș necunoscut și în 
descompunere, cum arăta Moscova acum și cu o 
mulțime de bani lichizi la tine.

— Dobraia utra! – mă simt zgâlțâită de umăr.
Deci, a sosit dimineața dacă cineva mă 

întâmpină cu astfel de salut. Slavă Domnului că 
am ajuns! Milițianca este lângă mine și-mi face 
semn să părăsesc sala pentru că am plătit doar 
până la ora trei. Era adevărat. Trebuia să ies 
urgent în curentul tăios din sala de așteptare de 
afără pentru cei săraci, înconjurată doar de trei 
pereți. Aici nu mai avea acces decât bucata de 
grăsime informă ce-și continua somnul dulce 
răsturnată pe bagajul ei murdar – și mă tot 
întrebam cine a plătit pentru ea – iar eu, o străină, 
eram nevoită să mă car sau să umblu din nou la 
buzunarul cu bani, destui ca număr, însă nu 
suficient de valoroși. Am mers să mai plătesc 
pentru următoarele trei ore în speranța că, odată 
ajunsă la instituția unde trebuia să țin cursurile, 
aveam să intru sub protecția angajaților acesteia și 
nu voi mai cheltui foarte mult din banii proprii. 
Așa că am moțăit în continuare încotoșmănată și 
cu urechile ciulite ca să nu mă trezesc asaltată de 
cine știe ce alte persoane doritoare să afle 
amănunte despre mine sau să-mi mai ceară din 
avere; nu puteam să mă duc la metrou la ora cinci 
fiindcă iar ajungeam pe noapte în marginea 
orașului de unde scăpasem aseară teafără. 

Tramvaiele începeau să circule după șase. Am 
ajuns la adresă aproape de ora șapte. Un portar 
mi-a indicat să iau loc într-o sală de ședințe până 
apare directorul. Pe la opt și ceva m-am prezentat 
sau a venit el la mine, nu-mi mai amintesc exact, 
un bărbat înalt, cu vârsta între cincizeci și șaizeci 
de ani, roșcovan, pistruiat, cu părul rar, dat pe 
spate și cu un zâmbet superior spre sfidător, care 
m-a luat la întrebări de la distanța dintre Uniunea 
Sovietică și restul lumii. Atunci mi-am dat seama 
că eu sunt în continuare îmbrăcată în costumul 
flaușat peste hainele de drum, dar care-mi 
fuseseră salvatoare, ferindu-mă de la îngheț. Dar 
ce-i mai degradant în acest moment pentru mine 
este că eu nu știu limba rusă: din ceea ce-mi spune 
el înțeleg puțin. Și el râde îngâmfat și dureros de 
tare... 

După primele prezentări aflu că-mi voi petrece 
următoarele două săptămâni într-un hotel situat 
pe-aproape, alături de 15 cursanți din fostele state 
sovietice și încă doi facilitatori: o rusoaică subțire, 
plăcută, comunicativă și o poloneză grăsuță și de 
treabă. Al treilea instructor – o  cehoaică, nu s-a 
prezentat, nefiind la prima călătorie pe aceste 
meleaguri și probabil cunoscând atmosfera caldă 
de primire din partea memebrilor fostei sale țări 
suverane cea care fusese nu demult și-a mea – a 
declinat invitația.  Realizez cu această ocazie că 
specialistul în domeniu sunt doar eu. Celelalte 
două sunt calificate la apelul de seară, dar au prins 
și ele ocazia – ca și mine – de a reprezenta un for 
internațional de mare anvergură și n-au vrut să 
piardă trenul. Mda... Lucrurile nu sunt albe și 
negre ci, întotdeauna, gri. Astfel că trebuia să mă 
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descursc cu rusa mea puțină, fiindcă atât am fost 
în stare să-mi reamintesc. Dar am un noroc: 
printre cursante se află o moldoveancă ce vorbește 
românește la fel de bine ca rusește. Și mai multe 
nenoroace: este fost ministru, fudulă și nu prea 
dorește să vorbească limba noastră maternă. Eu 
însă aveam nevoie de ea deoarece viața mea 
extracursuri se complică: nu am bani. Organizația 
promitea să-mi returneze suma cheltuită după 
întoarcerea în țară; acum eu trebuia să plătesc din 
buzunar cazarea și masa. Dar cu ce? Luasem ceva, 
însă nici prin gând nu-mi trecuse că eu voi achita 
toate costurile. Dau un e-mail acasă – 
calculatoarele lor abia merg și toate se deschid cu 
imaginea directorului; ăștia n-au ieșit din 
comunism nici după atâția ani... – și scriu să mi se 
trimită bani prin transfer rapid. Stau serile pe la 
telefoane cu fise – linia se prinde greu și se pierde 
dintr-o dată – și aflu că nicio bancă din orașul meu 
nu vrea să facă tranzacția la Moscova; nu au 
corespondent. Pleacă cineva, în sfârșit, în 
București să mi-i pună. Fac drumuri la un oficiu 
poștal din apropiere care-mi tot spune că nu a 
primit niciun fel de bani. Să revin. Dar cum să te 
descurci, într-o pauză de 30 de minute, printr-un 
cartier cu clădiri situate la distanță destul de mare 
între ele, ascunse între o mulțime de copaci? Sau 
așa vor fi fiind toate pe-aici: mi se pare că sunt 
construcții rare așezate la întâmplare. Păi dacă ai 

PROZA

atâta teritoriu ocupat de ai tăi, din întreaga 
suprafață a Globului, de ce să te înghesui? Așa că, 
bineînțeles, la aceste vizite rapide nu pot merge 
singură, ci cu partenera rusoaică până își iese 
aceasta din pepeni: – Suntem aici să ținem 
cursuri nu să stăm la rând la poștă, să întrebăm 
mereu de bani și să nu sosească nimic. Avea 
dreptate. La întoarcere mă apostrofeaza și 
moldoveanca: — Nu mai vreau să vorbim în 
românește. Probabil că i se impuseseră restricții 
din partea gazdelor... drăguțe cu românii și 
moldovenii care le întorseseră spatele după anii 
90. — Harașo! 

La prezentările mele m-am descurcat 
mulțumitor: citeam slaid-urile cu pronunția mea 
perfectă și erau atât de clare că ceea ce 
transmiteam era realmente ușor de înțeles și, mai 
ales, util. În afară de un moscovit, indisciplinat, 
încrezut, prezent două-trei zile, ceilalți au fost 
interesați și bucuroși că au ocazia să fie educați în 
stil occidental. Dacă cineva nu-și dorea cursul, 
acela era directorul, înzestrat – am aflat între timp 
– cu patru calităti sau defecte, n-am să știu 
niciodată: era bărbat, evreu, militar și rus. Dacă 
trei le treceam cu vederea n-am înțeles de ce 
trebuia să fie gradat pentru că instituția era 
civilă.... 

Fragment din romanul Gloria, 
în curs de apariție

Florin Stoiciu, „Mask 2014”, aquaforte
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          Motto: „Personajele romanului meu sunt propriile 
mele posibilități care nu s-au realizat. De aceea le 
îndrăgesc pe toate deopotrivă, și toate au darul să mă 
înspăimânte deopotrivă; fiecare dintre ele a depășit o 
anumită frontieră, pe care eu însumi am ocolit-o. Și 
tocmai această frontieră depășită (frontieră dincolo de 
care eul încetează a mai fi) mă atrage și mă captivează. 
Abia în spatele ei începe misterul căruia îi pune întrebări 
romanul.” 
        (Milan Kundera, Insuportabila ușurătate a ființei)

Infidelitatea există de când există iubirea. 
Dacă pe cea din urmă ne-am străduit în fel și chip 
s-o înțelegem, am cântat-o în poeme superbe și am 
scris tone de literatură și cărți de filosofie, despre 
prima am preferat să tăcem. Ne era și ne este în 
continuare rușine cu ea, chit că e acolo 
dintotdeauna, ca cealaltă față a unei monedei pe 
care o întoarcem doar în pumn, nu în lumină. Și 
întrucât am ținut-o mereu în umbră și am vorbit 
despre ea doar pe o voce joasă, am ajuns acolo 
unde o înțelegem prea puțin. De cele mai multe ori 
este pur și simplu 
expediată ca o anomalie, 
o josnicie sau o plăcere 
perversă. Cu siguranță, 
infidelitatea în cuplu nu e 
nimic din toate astea. 
Dacă despre iubire avem 
multe referințe, despre 
infidelitate vorbim pe 
zvonuri în continuare.

Când cineva înșală, ni 
se pare într-atât de grav 
încât aproape niciodată 
nu întrebăm de ce a 
făcut-o. Am întreba dacă 
ni s-ar părea că un astfel 
de gest ar putea avea un 
motiv. Însă l-am etichetat 
într-atât de dur încât nu 
ne putem imagina ceva 
care să justifice un astfel 
de act, cu toate că 
justificarea nu înseamnă 
că-l absolvim de 
încărcătura morală. În 
ochii comunității, cine a 
înșelat e demn de a fi condamnat și nu există nicio 
scuză pentru asta.

Oricât de ciudat ar suna, am înșelat mereu cu 
motiv. Și nu mi-a părut niciodată că nu aș avea 

Fragment din romanul în lucru „a.normal”

Andrei Velea

simț moral. Mă simt perfect normală din punctul 
ăsta de vedere, nu văd rău și binele complet 
altundeva față de majoritate. Doar că refuz să cred 
că lucrurile sunt doar în alb și negru și văd mai 
multă viață în tonurile de gri, în jocul de lumini, în 
umbre, în freamăt. Chiar și atunci când am înșelat, 
am fost roasă de îndoieli și cuprinsă de remușcări. 
Nu sunt nici acum convinsă că a fost cel mai bun 
lucru pe care-l puteam face, însă, în acel moment, 
în acea situație, a fost modalitatea mea de-a trage 
un semnal de alarmă. Pentru mine, infidelitatea a 
însemnat un mod de a-mi proba iubirea și a fost 
cel mai grav semnal pe care-l puteam adresa 
partenerului, dincolo de dialogul care se izbea 
mereu de un zid de tăcere.

Am făcut mereu tot posibilul să se afle. Cine 
crede că există o plăcere morbidă de a înșela la cei 
care fac asta, are o părere obtuză. N-am simțit 
niciodată plăcerea de a înșela în sine. Aveam 
mereu sentimentul că sunt, într-un fel, constrânsă 

la a folosi această cale. N-
aș fi folosit-o dacă aveam 
o alternativă. Colțurile în 
care a ajuns relația cu 
soțul m-au făcut să recurg 
la asta. Lăsam telefonul 
deschis să se vadă 
intenționat mesajele, 
acționam complet haotic 
și într-un mod care ar fi 
dat de bănuit oricărui 
bărbat. Nepăsarea lui mă 
scotea din minți și am 
ajuns acolo până la a sta 
lângă el mirosind a 
parfumul, îmbrățișările și 
transpirația altor masculi.

Înșelatul a fost și o 
răzbunare pe mine. Mă 
simțeam neputincioasă, 
relația îmi scăpa complet 
printre degete și mă 
răzbunam pe mine 
implicându-mă în 
aventuri fără niciun 
viitor, alături de bărbați 

care nu mă meritau. N-am făcut un sport din asta, 
dar am simțit nevoia de a fi pângărită de mâinile 
altora până acolo încât să mă cuprindă sila față de 
propria persoană. Apoi am revenit în cuplu, mereu 
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și mereu cu speranța de a trezi la viață persoana 
de lângă mine, de a reinventa o armonie 
scufundată în rutină.

Am avut perioade și perioade. Când l-am 
cunoscut pe Bogdan, se împlineau zece ani de 
când nu mai ieșisem cu alt bărbat. Mă 
complăceam în mlaștina căsniciei eșuate și 
încercam să nu mai am nicio pretenție de la cel de 
lângă mine. Dar, ah, primăvara aia... Acea 
primăvară a fost doar pentru mine! Mi-am spus că 
nu mă pot comporta de parcă aș fi îmbătrânit 
deja. Femeia din mine se revolta, se simțea 
frumoasă, voia să inspire și să trezească pasiune. 
Sunt balerină, îmi spuneam, nu o contabilă 
prăfuită. Sunt o fire artistică, înconjurată de 
oameni frumoși, nu pot sta la nesfârșit captivă 
într-o relație care nu mă validează în niciun chip. 
Mi-am zis că o voi face din nou. Da, voi înșela din 
nou, iar de data asta va fi pentru mine, pentru 
împlinirea și fericirea mea, nu doar ca să mă 
răzbun pe mine sau ca să trag la nesfârșit semnale 
de alarmă pe care nu le aude nimeni. Degeaba 
strigi dacă nu e nicio ureche care să audă...

Aș putea jura că Universul a conspirat la 
asta... Abia ce-am luat decizia interioară, că l-am 
și cunoscut pe Bogdan în librărie. M-am 
îndrăgostit, ne-am îndrăgostit și ne-am descoperit 
fațetele frumoase în fiecare. El că e normal, că tot 
ceea ce detestă soția lui la el altcineva apreciază, 
iar eu că mă simt vie, pasională și autentică, 
capabilă de a mă îndrăgosti și de a iubi. Ne-am 
țesut propria normalitate, propriile reguli și am 
refuzat să înghițim pe nemestecate judecățile 
celorlalți. Eram deschiși și frumoși unul cu 

PROZA

celălalt, iubindu-ne sălbatic în cel mai romantic 
apartament din oraș.

Ceea ce iubești trebuie să lași liber. Simțeam 

la el faptul că trage să-și repare căsnicia. Cunosc 

bine femeile, eram sigură că va eșua. Dar l-am 

lăsat să meargă pe calea lui, îl iubeam prea mult ca 

să nu respect asta. Poate că, undeva, există un plan 

despre el împreună cu mine. Dar nu era morțiș ca 

acel plan să se întâmple atunci. Sau poate că nu 

există și totul e la voia întâmplării... Dar, iată, mi-a 

scris. Nu m-a uitat, sunt cea în brațele căreia a 

plâns în seara asta. N-am vrut să-l rănesc și să-i 

spun că știam de atunci că aici se va ajunge. 

Bărbații simt nevoia să creadă că pot repara. Iar el 

e un tip deosebit de inteligent, credea că îl va ajuta 

asta. Femeile știu bine că o relație nu se repară cu 

inteligența.
Am învățat să primesc lucrurile așa cum vin. 

Dacă e un plan țesut undeva, atunci mă bucur că 

cineva s-a gândit la mine. Dacă e pură întâmplare, 

atunci, la fel, mă bucur că zarurile au căzut de 

partea mea. Oricum nu știu dacă a fost plan sau 

întâmplare, așa că e totuna pentru mine. Sunt 

experiențe care mi se întâmplă, iar eu sunt făcută 

din experiențele pe care le trăiesc.
De cele mai multe ori, am înșelat pentru a repara 

ceva. Văd ceva greșit în asta în aceeași măsură în 

care a te complace într-o relație care băltește e la 

fel de condamnabil, dar despre asta se tace.
Sunt suma lucrurilor frumoase și a gesturilor 

reprobabile pe care le-am făcut.
Le datorez amândurora faptul că sunt 

persoana care sunt.
Mai aprind o țigară, mă simt împăcată cu mine.

Marius Barb, „Capitel”, 2020
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Poeții
Poeții vorbesc despre lumi nevăzute
credeți-i pe nebunii salahori la neant
credeți-i pe cei ce umblă
cu capul în nori, preaînalți fiindu-ne
atenți mai degrabă la hârtoape cerești
neîndemânatici în tribulații terestre
căzuți din ironie divină aici, pe pământ
trăind doar să dăruiască
poeții scriu despre ce va veni, cu siguranță
iubiți-i, sunt îngerii decăzuți
cu nostalgia planetei pierdute
sunt îngerii cu aripi încarnate
presimțind că într-o zi își vor lua zborul
spre ținuturi cu mult mai amare…

Curajul speciei tale
Prin purpura zilei, poemele
ne urmăresc, ne găsesc
ne schilodesc pe viaţă
apoi, mulţumindu-ne frumos
se reîntorc de unde au venit
după ce au extras din noi
acel ceva nepreţuit
fără de care nu-şi pot construi imperiul
Poemele străpung viaţa şi moartea
şi alte bariere
fără să afecteze sufletul
poemului tutelar
fără el, zadarnică ar fi gloria
diplomaţiei stelare
Ce puternici sunt poeţii şi habar n-au
mereu jefuiţi de o mare putere cerească
iar ţara în care trăiesc
e mereu blestemată.

Mai-marii celor mai mici
Neluat în seamă de nimeni
ca un colet abandonat
ca un aurolac
însoțit de un câine murdar
lângă manechinele vii, sexy
ce ființă caraghioasă, poemul
pe zebrele argintii
luând parte la petrecerea lumii
fără să fi fost invitat
fără să se sinchisească de posteritate
un ins din mulțime încearcă să îl ajute
să se ridice, să bea absint
refuză, scuturându-și pletele ude
apoi brusc
cu un gest oarecum tipic
plonjează în traficul greu al planetelor.

Sub crucea latină
Poemul își dă foc
în Piața Mare
nimeni nu tresare, nu vociferează
nimeni nu știe ce să facă sub
versurile care se depun

Victoria Milescu

ca o neagră zăpadă
bat clopotele în turn
vai de cel treaz, de cel vrednic
aici, unde totul durează cât lacrima
unei lepidoptere, iar nemurirea
are ceva subversiv
poemul a ars până la măduvă
ca un oraș necucerit
printr-o ciudată alchimie, martorii
poartă pe chip
o mască de cenușă aurie...  

Vrabia iute în mișcări
Vântul răsfoind cărțile
pe tarabe
lasă ca semn între file, uneori
o vrabie albă
ciugulind iute, cu o ştiinţă aparte
literele negre, savante
din orbite
de pe oasele poleite
aşa cum stau răstignită
aşteptând să fiu cumpărată, devorată
apoi dată la retopit
pentru gloanţe…

�
Ai grijă ce poem îți dorești
Fiecare găsește drumul
de unul singur
venind și plecând
în trup de viață și moarte
fiecare e pedepsit
de propriul poem
incizat pe pielea jupuită a cerului
cerând socoteală
pentru apă, aer, cerneală
pentru pâinea albă a hârtiei
ale cărei firimituri
ciugulite de vrăbii
ajung pe alte tărâmuri…

Când poemul își schimbă pielea
Odată la o mie de ani
vechea piele îl părăsește
rupându-se din încheieturi, trosnind
cad zdrenţe de rime, de versuri
de pe trupul cu zbârcituri
terminându-se cu copitele scânteind
o clipă doar rămâne-n lumină 
trupul alb-gălbui-umed
trupul pur al poemului 
care apoi trecând din mână în mână
dintr-un secol în altul
se tumefiază
se acoperă cu bale, răni, invective
lipindu-i-se ca un veşmânt
direct pe limfa albastră 
amestecată cu praf de aur
cu timpul devine dur, rău, perfid
prinde o crustă de mucegai
considerată apoi drept rafinament…

POESIS
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POESIS

Viorel Dinescu

Am să-ți restitui timpul
Nu vreau să-ți restitui decât Timpul
Mirosul de ape, cântecul nerostit și cântecul din 

scuaruri
Poate și privighetorile lunii înnoptând peste 

acoperișuri
Pe străzile pe unde trec cu mari lampadare
Se găsesc poarte pe unde am intrat în această clipă,
Dincolo de ea mă așteaptă calul cu care te-am 

răpit,
Din miezul unui basm unde dormeai liniștită,
Să-ți împrumut destinul meu făurit sub Zodia 

Șarpelui

Să ne mai plimbăm puțin pe acoperișurile cerului
În lungul unor cartiere înfrunzite de nesomn
M-am înșelat destul; ești Altcineva.
Am să-ți restitui Timpul până la ultima clipă
Și jumătate din împărăția inimii mele dacă vrei.
Rămâi printre aceste lucruri ce te adoră
Ținând în brațe pisica de Agora cu torsul ei 

insistent
M-a înșelat chipul tău oval în bătaia lunii
Și părul blond aruncat ca un talisman pe plajă.
Nu erai făcută pentru primejdiile mele cotidiene
Aș fi vrut să te temi când îmi riscam ultima șansă
În minunatele mele aventuri nocturne
Unde până la urmă îmi voi pierde și viața.
Retrage-te la timp printre gesturile tale inofensive
Văduvă a unui Erou ce nu se va mai întoarce din 

vise.

Am să-ți restitui însă Timpul și toate celelalte 

obiecte.

Zi eternă
De păsări adormite scutur cerul
Noaptea se zbate pe-un deal zdrențuit
Nu întreba când aiurează gerul
Și nici cum ard pădurile de-absint

Prin Univers se pun la cale falimente
În fiecare zi albește câte-un gând
Secundele mor reci și inocente
Se ofilesc florile mari pe sub pământ

Mă spăl pe ochi cu ceara ta din cer
De-ar mai rămâne-o zi eternă în lume
În noi tresare un copac de ger
Crescut înalt în timpul fără nume

Francesca  da  Rimini
Cum ne strigau pe nume toți copacii !

O, Paolo, prin veacuri n-am uitat
Sărutul tău de moarte-nfiorat,
Cum ne strigau pe nume toți copacii !

În carnavalul verii-nflăcărat
Se-nvălmășeau și sfinții toți și dracii
Noi singuri ne credeam ..., că ne-au uitat ...
Cum ne strigau pe nume toți copacii !

Și-au năvălit o droaie în palat
Și judele și gâzii și ciracii,
Pumnale de oțel au scânteiat,
Cum ne strigau pe nume toți copacii !

Și azi arzând în focul necurmat
Noi suntem mai bogați ca toți săracii;
O, Paolo, prin veacuri n-am uitat
Cum ne strigau pe nume toți copacii !

Focuri de iarnă
Să ningă cu păsări albastre,
Să ningă cu lungi așteptări
Pe pârtia lunii sihastre
Să ningă la margini de zări

Să dorm îngropat în zăpadă
Uita-voi și ore și locuri
Prin recile stelelor scocuri
Doar tu să te-nalți ca o zadă

Din care a lunii secure
Să-ți muște adânc din tulpină
Să piară pe veci din pădure
Și umbra-ți cu chip de rășină

Din țăndări aprinde-voi focuri
În gheața înaltelor socluri.

Tu, abstractă culoare !
Deschide poarta grea de umbre reci
Purifică-te-n aspre, lungi tăceri
Te-oi regăsi în virtuale seri
În ultra-timp când ai să te petreci

Vei crește stea fluidă în neant
Topită în vârtejuri de culoare
La limita dintre lumină și eroare
Te voi vâna cu un ochean gigant

Cât pulsul bate-n prisme de smarald
Îți voi simți la antipozi furtuna
Prin ochii tăi ermetici curge luna
În amintirea unui foc mai cald

Păstrează poarta umbrelor intactă

Radiografia pescărușului
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Ca să respir culoarea ta abstractă

Radiografia pescărușului
Ce se va alege din urma privirilor tale albastre?...
Pe un ecran a rămas indiferența, mirarea,
amuzamentul frivol de o clipă,
Pe un altul spaima că vei fi în curând vulnerată,
A rămas și impresiunea unui risc regretat toată 

viața
Temătoarea bătaie de pleoape asemenea îngerilor 

lui Rafael
Și lângă ea, sigiliul de foc care te-a azvârlit în 

lume...
Îți privesc radiografiile secrete și inima-mi 

tremură:
Am împușcat din plictiseală pescărușul ce zbura pe 

deasupra lacului

Sufletul lui fâlfâie și acum ca o remușcare peste 

livada cu vișini
Suntem distruși sau distrugem fără nicio bucurie
Dar la sfârșitul spectacolului nimeni nu se mai 

ridică să primească aplauzele

Și atunci mă-ntreb ce se va alege din urmele 

privirilor tale
Engrama lor a rămas în păcura ecranelor negre.
Fiecare clipire e o arsură în carnea mea torturată.
Nu mă compătimiți, vreau să calc pe jăratec.

Totul doare în lungul acestor nervuri albe, totul e 

îngropat
Într-o lașă tăcere de linii

Numai ultima ta privire aruncată peste umăr,
Pe cheiul înțesat de baloturi, plin de ostași în 

permisie,
Aș vrea să răsune ca o grenadă ce-ți explodează în 

mână

Monezi de pelin
Vino în casa mea așezată pe lună
Prin spații translucide înaintează lin
Femeie născută din iubire și ură
Ascultă cum sună monezi de pelin.

La geamul meu a răsărit ciudată
O stea venită de undeva din senin
Vei fi mai singură ca niciodată
Ascultă cum sună monezi de pelin

Și-am să te plimb prin ore înghețate
Printr-un întuneric ostil și deplin
Să auzi cum în inimă-mi bate
Un tezaur cu monezi de pelin.

Doar pentru tine strâns-am în pahare
Monezile pelinului, amare.

În inima nopții
Toamna venea șovăind din noianul de aer
Mii de şoptiri risipind prin şuvoiul de frunze
Prea singur priveam la margini de gând,
� � � � Ascuns în tăcere.

Pe sub Cerul în nopţi tresărind
Se pierdeau în răscruci fapte şi gesturi uscate
Mari iubiri amorţeau în chenare de cărţi
� � � � Părăsite în rafturi.

Unde eram, în ce loc, în ce timp, în ce stare?
Doar un abur al toamnei mă chema peste dealuri...
“Vis al unei umbre” căutându-şi menirea,
� � � � Fără speranţă.

Dar neîmplinirea se pierde acum în potecile 

toamnei,
Dezamăgiţii copaci şi-aruncă pletele-n vânt,
Nepăsător anotimpul se-ndreaptă spre zodii 

străine,
� � � � Niciodată atinse.

Şi rămân ca un plop bântuit doar de zboruri,
De cohorte de păsări ce pier înspre zări depărtate
O, trestie gânditoare, tu eşti doar o jertfă,
� � � � În inima nopţii.

Voi pleca împreună cu râul
Râul venea dintr-o absență a mea
Îl prevestisem învins de singurătate,
Presimțeam bătaia de vâslă ce mă va ocoli
Pentru a se întâlni în altă realitate cu mine.

Râul venea: mi se făcuse frig și simțeam
Cum toamna mă dezbracă de frunze
Și mă gândește ca pe o melopee
Risipită prin freamătul plantelor

Râul vine spre mine ca o năvală de animale 

sălbatice
Acum îi deslușesc fiecare clipă, fiecare secol și eră
Când mă va ajunge, am să vă părăsesc.

Panta rhei...
Vă rog să consemnați absența mea pe o hartă.

Catedrală
Respir în culorile florilor care se deschid dimineața
Într-o uimire transparentă
Răcoarea fierbinte a plantelor
Mă cufundă într-un peisaj plin de gânduri
Luminile vin una câte una
Asemănătoare cu şiroitul umbrelor
În lungul unui anotimp
Copleşit de senzaţii strecurate dintr-o parte în alta a 

zilei
Parcă sporeşte abisul lângă sărbătorile mele
Şi-n depărtare se aude o lumină stingându-se,
Cenuşa ei cade pe filele albe
Ale zilei trecute.

Ce sărbătoare înaltă !
Lângă mine a rătăcit o catedrală.

POESIS
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#fragment

nu-i așa că povestea asta este 
ca un fragment dintr-un jurnal, 
un fragment foarte scurt, 
uitat de un străin, într-un tren? 
care-ți atrage privirea.
care îți dezlipește privirea de pe peisajul de-afară, 
de pe geam. 
și, întâi, începi să deslușești scrisul, 
forma literelor, înclinația lor, 
te gândești că au fost scrise cu o peniță și cu toc, 
care scrie subțire, și nu picură cerneala, 
intima cerneală în corpul metalului, 
curgând doar în forma literelor. 

și apoi conținutul, 
sensul urmelor peniței pe foaia de hârtie, 
glasul cuvintelor, care începe să răzbată, 
să-ți alerge pe piele, 
ca niște furnici care se urcă pe tine, 
furnici de papile, 
după ce te-ai așezat într-un loc care ți se părea 
potrivit. 
un loc liniștit unde să te regăsești, 
să te reculegi în legătură cu tine, 
acela este cuibul tău, 
și tu stai în el, sau, uneori pleci, 
dar eu stau așa cum stătea cineva, 
pe o apă, lângă un cuib, 
și îl păzește, 
așa te păzesc și eu pe tine tot timpul…

#liniștea

m-am uitat în gând la tine tot timpul
am văzut cum îți înghițeai cuvintele 
și tot ce venea după ele
totul.
totul ajungea în interiorul cărnii tale
și tu te înghițeai.

am văzut 
cum îți adunai suprafețele ochilor
degetele
genunchii
și pielea ta cea mai albă
cea mai rănită
am văzut cum ai deschis ochii
cu ei încă închiși
ți-am văzut cuvintele
spuse tuturor
cum se așezau cuminți 
pe locurile tale interioare
și tu te linișteai.

Poeme

Florina Zaharia

#cinematograf

dimineață am băut un pic de ceai, 
dintr-un cilindru îngust de sticlă colorată, 
cu un mâner delicat, 
având forma rotunjimii lobului urechii tale, 
așa că, atingându-ți-l, 
a fost ca și cum, involuntar, 
ți-am trimis, o mângâiere, abia schițată
poleiala tristeții tale licurind pe-o masă, 
undeva afară, 
dar între timp, am văzut-o din nou, tristețea.
cineva o mângâia 
în fața unei intrări într-un bloc, 
cu acea duioșie insuportabilă 
încât aproape că am auzit geamătul ei…

#înăuntru

și îți priveai mâinile
îmi place când ți le privești
îmi plac toate gesturile tale intime
când se petrec între noi
se petrec înăuntru

și, în odaie, acum, 
este plin de baloane colorate
care se aprind și se sting
după cum îmi trimiți gânduri de-ale tale
sunt așa de multe culori
pentru că tu ești atât de mult aici

#eu o să privesc amintirile cu tine 

și o să ridic partea lor de sus și o să mă uit
și insula o să înceapă să cânte
și pe deasupra insulei 
o să vedem păsări care zboară 
cu buchete de flori 
pe care le țin la spate
și la spate 
păsările vor purta panglici lungi de mătase
înnodate în câteva funde mici
iar eu o să țin în mână mărunțișuri de-ale tale
pe care le-am cules când treceai pe la mine
silabe și priviri
siluete de-ale tale 
din vremea când te opreai în gări
muguri proaspeți
pe care i-am văzut într-o zi
cum voiau să iasă din bumbac
un pic de aer curat și frumos din tine
când se desprinde din tine
și-i auzi bătăile inimii
aer tras de cai albi

POESIS
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Perseide I. Oracol cu peşti roz 

Sezonul de vârf pentru turiştii captivi în oracol 
era pregătit pentru bun de tipar
încă din ziua în care apele s-au despărţit de uscat.
Atunci a fost cu adevărat 
un festin pluvial decupat 
din oracolul mării cu peşti roz îngheţaţi la mal.
Când noaptea și-a răsturnat maiestuos cuferele 
doldora de secrete,
n-am mai ştiut nimic despre banchetul lor 
demodat 
și alţi peşti, mai tineri, cu solzi de smarald, au 
fermecat orizontul. 

Mumificate, valurile păreau în atlas ciorchini de 
mană vâscoasă.
Le-am desenat în nisip dansul lor diafan ca o stea 
secerată 
ascunsă în timpane, cu mii de undițe frumos 
colorate încâlcite în ghemotoace 
de hârtie parfumată. Şi aşa, printre felinare stelare, 
după atâta ocol, berechet,
la poli aşteptam răsătitul cu scrisorile neîncepute.
Repetam tabla înmulţirii ca să nu uit printre 
cuvinte-ncrucişate 
perioadele de prohibiție. Din oracol, apele,
daaaa, apele alene se despărțeau  de uscat, în ritm 
de perseide,
pentru încă un secol.

Lecția de geografie, la chei, pe pontoane 
ruginite

Oricând, în anii de școală, o superbă lecție de 
geografie
începea întotdeauna cu prezentarea 
stațiunilor pentru recuperarea iluziilor pierdute.

Îmi amintesc și acum zona interzisă străjuită de 
pontoane ruginite 
dintr-o bătrână pădure de salcâmi cruzi, bătuți în 
floare...

De departe se vedeau felinarele oglindite în apa 
rece a Dunării 
ce păreau fântâni dezgropate din noduri albe de 
funie groasă
încrustate în jârtejurile de miazănoapte.

În centrul ei, pe un drum silvic, era un carusel cu 
oglinzi înclinate.

Perseide

              Ana Maria Zlăvog

Mergeam acolo şi ne testam cunoştinţele despre 
aeroporturi.
Tu trebuia să iei mereu nota cea mai mare.
Eu aşteptam să-mi crească un  ochi în mijlocul 
frunţii, 
Credeam că aşa voi vedea mai bine capcanele 
pentru iepuri şi vulpi.
Vroiam să le salvez pe toate de la o moarte 
stupidă,
să nu se vâneze reciproc ori să cadă în lanțuri 
fierbinți de smoală...

La amiază, pe neaşteptate, porneam expediţia de 
caravane în alai domnesc. 
Căutam statuete de bronz în poieniţe cu ciuperci, 
melci şi levănţică,
de mâini să ni le legăm cu şireturi albastre şi roz, 
strâns împletite,
și pe umerii fluviului, în amonte, să le lăsăm apoi 
în bătaia vîntului.

Uneori, statuetele aveau catalige. Erau prea înalte, 
cât zece tocuri de damă.
Nu ne doream bani să cumpărăm avioane
Şi plăteam cu năsturaşi de nisip zborul nostru cu 
primul deltaplan.
Ne rătăceam, ne căutam, ne ascundeam în tufişuri 
de măceşi, 
iar când înspre seară ne întâlneam în sfârşit,
ne odihneam la chei, pe pontoane ruginite.

Lecţia ar fi durat la nesfârşit dar într-o seară, de 
Schimbarea la Faţă,
fluviul s-a umflat mai mult ca altădată
şi ne-a smuls cu o mie de braţe căsuţa de lemn din 
copaci. 
Ai plâns până ai orbit, scoarţă şi muşchi crud ţi-au 
crescut pe obraji 
Și pistrui de apă vie în inima grea de pământ te-au 
sufocat.
Lângă un brusture e şi acum, la chei, crucea de 
unde-ai plecat.

Colet pentru îngeri

Mamă, azi trebuie neapărat să-ți dedic acest poem, 
mâine vor fi prea multe păsări împușcate
în inima Deltei.

Un simplu zid violet construit împotriva exploziei 
solare
mă face să ignor simfonia stelară
a cuiburilor ce vor rămâne goale.

POESIS

86

Colocvii dunărene anul I, nr. 5-6 • iulie-august 2021



De fapt, acum nu mai contează 
cine cu cine și de ce se întâlnește 
în lumea aceasta  virtuală.

Eu știu doar atât:
Că am un colet pentru îngeri
Și în el, răvașe pentru masa de seară.

Peisaj clandestin cu clopot de sticlă

Câteodată nopțile coboară în inimi cu întârziere,
îngenuncheați, oamenii se ascund în clopote de 
sticlă
să nu mai vadă luna în seceră verde printre artificii 
estivale
și în deplină muțenie se fac atât de mici, stupizi și 
hilari
încât nu mai distingi anii de banii lor de buzunar.

În creier stelele zvâcnesc de două ori ca pentru o 
ultimă liturghie, 
vum, vum, ca niște inimi cicatrizate
așa începe astenia, haotic: cioburi cu riduri 
amestecate în cufere de nisip unde moartea crește 
din lumină, 
străină de inima mea.

Ce nume să-ți dau, acum, suflete, acum când 
noaptea e tot mai adâncă, 
răscolită de rugi clandestine uitate în policromia 
timpului ?
Un biet clopot de sticlă ți-atârnă de azi-noapte la 
gât, podoabă uzată,
sătulă de inima grea.

Dacă mai vreau, doar așa, în glumă, vreun nume 

de taină să-i caut, 
Am să-i spun departe de ochii lumii înfierbântate, 
Că suficientă e doar viața de două calibre a fratelui 

geamăn 
Lăsat santinelă în umbra de patimi...

După-amiază vom învăța la chimie în 

bucătăria de vară

Nu contează cine spune azi nu mai avem bani de 
pâine,
Nu contează dacă mai avem sau nu suficientă 
putere 
în cuvintele pe care le gândim atunci când lăsăm 
timpul în loc,
uscat în fum de țigări girat ecologic, la aceeași 
masă rotundă 
din bucătăria de vară unde mereu ceapa are gust 
fierbinte

din cauza asta oamenii închid ochii înainte de 
vreme
fără a li se împlini ruga din miez de noapte 
copleșită de patimă

Ruga pudrată cu lacrimile uitate în podul palmelor
ca un scut de lumină strâns discret în curele,
izvorât din neputința altor ochi 
de-a privi în gol cum se zbat puii în găoace subțiri, 
subțiri
încât ți-e milă să-i atingi sub aripă
chiar și în joaca de bețe-ncrucișate și mingi de 
cârpă,
să nu se frângă odată cu  puful lor gălbior și zborul 
încordat,
nevinovat, pe care de mai multe ori am pariat 
că dintr-un simplu moft grosolan s-a născut la țară
povestea-ndoliată cu gripa aviară
din toamnă până târziu, în primăvară
Și apoi în mod repetat, în fiecare ajun de Sântă 
Mărie 
pe când învățam la chimie,
bobocii de rață se ascundeau în papucii de paie
lăsați la uscat pe pragul din bucătărie
unde neliniștiți concurau cu greierii în materie de 
chenzină 
neprimită la termen, pentru masa lor zilnică.

Acum nu mai miră pe nimeni că bucătăria de vară 
e un imens paradis, o Arcă a lui Noe în variantă 
modernă,
un loc bun de întâlnire pentru cei ce-și așteaptă 
cuminți 
perechea promisă și cei care cresc pe lângă casă 
animale de suflet

În bucătăria de vară după-amiază învățăm de drag 
la chimie 
cum se electrizează inima pământului 
de fiecare dată când laptele gros, auriu, se 
odihnește pe iarbă
în căni smălțuite cu lână
ca să-ntoarcă din drum istoria lumii nescrisă pe 
lună.
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Cursuri de formare pentru suflet

Urmez niște cursuri de recalificare,
pentru suflet de zeu,
poate răsărit, posibil,
dintr-un suflet risipit pe stradă...
și mai urmez niște cursuri
despre cum să fiu doar un omuleț...
fără zâmbete circumcise,
fără lacrimi prelucrate
pe Photoshop,
fără vorbe neapărat complezente...

Urmez niște cursuri
despre cum să nu fiu eu,
pentru că străzile nu sunt bine transcrise
în venele mele
și chiar nu curge sânge prin ele...
străzile-venele
sunt aceleași obnubilări ale mele...

Încerc să fiu eu
la cursurile astea
de singur-zănatec
de eu cu mine
și cu tine,
chiar cine-oi fi
până mâine...
până poimâine,
cu zeul uitării
asezonat cu multă salată de vară
și cu terci de uitări...
    

Dacă vine ăsta războiul peste noi... 

Dacă vine ăsta războiul peste noi,
ne-om furișa printre săruturile de-atunci,
pe-o bancă udă, 
prin ceață...
printr-o  toamnă-n care tu râdeai cu gura până la 

urechi,
proaspătă ca un măr necules, 
idilă de pahar nestins...
și-n care eu te credeam:
PUNCT care nu doare,
PAUZĂ care se uită,
TOAMNĂ rujată strident –
pentru că așa sunt toate toamnele astea

din cauza frunzelor sângerii...
Și clopotele de la urechile tale zornăiau
prin candelabrele sobre-ale nunților pe care le 

tot proiectam
în cenușă de curcubeu și-n suferințe
neapărat plângânde...

Dacă vine războiul ăsta peste noi,
să-mi promiți că nu uiți clipa aceea,
când juram să-ți sărut gâtul ud
și nestemata aceea stupidă care-atârna pe cer...
LUNA...
Dacă vine războiul ăsta peste noi, 
să știi
că te caut până-n măduva spinării cu gălăgii de 

fotografii monocrome...
și-n pletele frunzelor fanate îmi sap mormânt de 

suflet neputincios;
pe-o oglindă-mi scriu cu strălucirea trupului tău
veșnica pomenire...
saltimbanc nesfârșit al chinuitelor contorsiuni 

matinale...
și șterg marmura aceea rece peste care plouă, 

ninge, sapă...

Dacă vine războiul ăsta peste noi,
e bine-așa?

Definițiile mele

Litera mea 
e carnea, din care asfaltul mocnește
săruturi utile
și zâmbete de circumstanță.

Alfabetul meu 
este părul despletit 
de ea în faptul dimineții,
din care soarele pârguit naște uitări necesare.

Cetirea mea 
sunt cuvintele de dragoste,
rostite sub streașină prin singurătate,
unde doar eu mi-s,
fur neștiut
al pletelor de sânge,
prin timp alăută și câmp 
de stinghereală-n muzichie...
Sterp mister!

Clovnul trist de peste frânghia
spânzurării de sine,
nu sunt eu.

Este, fie minciună, fie Dumnezeu,
care s-a retras, cuminte,
în siesta matinală
de prin ceruri...

Daniel Kițu
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Ochiul, părul, trupul...

Ochiul acela expert
era burlanul ruginiu
prin care se scurgeau iluzii,
picioarele subțiri ale nopții,
pe tocuri prelungi, strălucitoare,
zăngănind gânduri strepezite 
de regrete.

Părul acela vopsit
cu uitare,
eram, erai, era...
pe la marginea unor
buze mușcate ele însele,

ascunse într-un ungher de sărut,
risipite în șoapte,
ordonanțe de urgență,
scrâșnete, neapărat necesare...

Trupul acela de sirenă a uitării
era derogarea leneșă
a unui tratament discriminatoriu...

La marginea pădurii,
la marginea capului meu,
grăbindu-se, 
ochiul expert, părul vopsit și trupul de sirenă...
personalul unui hotel pustiit de suflet...
o miasmă a unui minister al uitării...�

Adriana Badescu, „Atunci și acum”, 2021, tehnică mixtă/pânză
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� În data de 19 iulie 2021, fiind prezentă la 
Brăila, d-na Elise Stan, conferențiar universitar în 
specialitatea Muzicologie, expertă în foloclor, a 
oferit în conferința domniei sale doamnei Alina 
Sulicu, Director al Centrului Județean pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale 
Brăila, răspunsuri la o serie de întrebări privitoare 
la importanța și viitorul folclorului în România.

1. Există interes pentru folclor?
Se observă un interes constant pentru muzica 

populară. În orice domeniu am lucra, inclusiv cel 
cultural, un rol principal îl are raportul între cerere 
și ofertă. Muzica populară a avut întotdeauna și, 
după opinia mea, are în continuare, un audiomat 
de loc neglijabil, dovadă fiind prezența tot mai 
mare a interpreților cântecului popular și la alte 
emisiuni de radio și TV, nu doar la cele de profil, 
prezență datorată tocmai certitudinii obținerii 
unui raiting foarte mare.  În afară de aceasta, nu 
există eveniment la care să nu participe și soliști de 
muzică populară. Luând în considerare acest lucru, 
cred că oamenii vor fi mulțumiți că au posibilitatea 
să vadă spectacole cu atâtea vedete ale muzicii 
populare românești, dar și ansambluri folclorice cu 
performanțe extraordinare atât pe plan intern cât 
și internațional, tarafuri țărănești, fanfare care, 
sunt sigură, vor face deliciul publicului cu 
programele lor artistice insolite, încărcate de inedit 
și spectaculos. � Melodiile ritmate, bine 
armonizate, glasurile frumoase, jocurile dinamice, 
antrenul, vor da, cu certitudine, un sentiment tonic 
tuturor. 

Sunt sigură că sunt foarte mulți aceia care-și  
mai amintesc de cântecele părinților noștri, de 
locurile natale, de jocul satului, de meșterii făurari 
care mai asudă încă lucrând cu pasiune obiecte de 
patrimoniu.  

2. Muzica populară este un gen pe cale

de dispariţie?
Apare tot mai des întrebarea: „Muzica 

populară este un gen pe cale de dispariție?” 
Răspunsul nu-l putem da noi, cei care lucrăm în 
domeniu, ci marele public, cel care receptează, 
cântărește și hotărăște. Dar hotărârea lui depinde 
însă și de noi, căci atâta vreme cât vom milita 
pentru valoare și nu vom lăsa loc pentru 
proliferarea subproducțiilor, muzica populară de 
calitate va dăinui. 

Muzica populară s-a născut ca o necesitate 
izvorâtă din dorința oamenilor de a–și manifesta 
sentimentele, bucuriile și tristețile, o muzică ce s-a 
impus de-a lungul timpului datorită  lejerității de 
expresie, cantabilității liniei melodice, ca și ritmicii 

Folclorul în spectacol
- conferință -

Elise Stan

antrenante la care se adaugă o mare varietate 
zonală. Cum sunt culese melodiile de muzică 
populară ? Este nevoie de perseverență și 
pricepere, desigur asta înseamnă oboseală, 
drumuri lungi și anevoioase. Trebuie mai întâi să 
câștigi încrederea oamenilor din sat care, deși nu 
te cunosc, să accepte cu bunăvoință, după o lungă 
zi de trudă, să stea de vorbă cu tine, să-ți cânte, să-
ți permită să-i înregistrezi. Nu-i lucru ușor. De 
aceea astăzi majoritatea soliștilor de muzică 
populară nu se mai duc la lada de zestre a satului 
tradițional, ci aleg o cale mult mai la-ndemână: 
adaptează texte luate din diferite culegeri editate, 
potrivindu-le pe melodii instrumentale primite de 
la diverși lăutari sau își confecționează creații 
personale, apelând la propria fantezie și din păcate 
de foarte multe ori aceste melodii noi sunt 
neizbutite, situându-se departe de valorile 
folclorului românesc.

Motivele care se regăsesc în cântecele 
interpreților de azi sunt aceleași ca și cele de până 
acum: dragostea, dorul, bucuria întâlnirii cu 
natura, satisfacția încercată în vârtejul jocului, dar 
în „muzica de consum”, cum o numesc eu, cea mai 
mare priză la public o au cântecele 
„autobiografice”, acele cântece despre părinți și 
copii, care, de cele mai multe ori sunt mediocre.

3. Muzica populară este un fenomen

complex
Muzica populară nu înseamnă doar nume care 

țin pagina întâi a revistelor mondene, oameni 
despre care se vorbește și care au creat 
controverse, tendințe, stiluri, ci un fenomen 
complex, iar televiziunile ar trebui să „pună 
reflectoarele” pe adevăratele valori din domeniu, 
să ia în discuție marile teme ale românității, într-o 
lume globală, centrată pe clișee. Poate ar trebui să 
existe emisiuni și spectacole adresate copiilor și 
adolescenților, tocmai pentru a contribui la 
formarea unei generații care să știe să aprecieze 
valoarea reală. Ar trebui ca, împreună, să reușim 
să reparăm ceea ce anii - și, mai ales, oamenii - au  
stricat în muzica populară românească.

Muzica populară trebuie să intre în drepturile 
ei firești, să-i fie recunoscută importanța, atât 
pentru impactul ei în prezent, cât și pentru 
consecințele pe termen lung, atât pentru educația 
culturală, cât și pentru memoria culturală. 
Investiţia în cultură e o investiţie pe termen lung, 
dacă mai există puţin respect pentru valorile 
acestui neam, pentru identitatea sa în concertul 
naţiunilor. Dacă nu ne îngrijim astăzi, nu vom 
avea lucruri bune peste zece, douăzeci de ani.
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Cultura se face cu bani, iar pierderile de azi în 
cultură și educaţie sunt câștiguri sigure mâine. 
Într-o lume dornică de evenimente mondene, este 
greu, dar nu imposibil să atragi atenţia prin actul 
de cultură.

  � Militând pentru valoare, iată și cei de aici 
de la Brăila nu lasă loc pentru proliferarea 
subproducțiilor,   creând evenimente care au 
intenţia şi forţa de a reliefa potenţialul creativ, 
captând interesul publicului participant. 

4. Argument
În zilele 

noastre, 
sintagma 
„muzică 
populară  
românească” 
are, în anumite 
percepții, o 
rezonanță 
desuetă, iar 
gândul multor 
tineri, și nu 
numai, se duce 
automat și 
inevitabil la 
perioada 
comunistă când 
se vehicula așa 
numitul „folclor 
nou”. În acest 
context, noul 
format „O dată-
n viață" își 
propune reconectarea publicului și mai ales a 
tinerilor cu valorile tradiționale, dar și 
„recuperarea” unor cântece vechi de patrimoniu și 
integrarea lor în contextul muzical actual.

În România, folclorul (și tot ce aparține 
culturii tradiționale) are un loc important în 
mentalul colectiv. Dincolo de perspectiva culturală 
și identitară a folclorului, românii se regăsesc în 
muzica tradițională și pentru că este prezentă în 
toate momentele esențiale (nașterea, nunta, 
înmormântarea), dar și în orice sărbătoare 
marcată printr-o petrecere! Totodată, folclorul îi 
adună pe români împreună la marile sărbători 
naționale. �

Traversăm o etapă în care oamenii se întorc la 
valorile românești, la tot ce este românesc. 

5. Spectacolele folclorice, un ajutor

pentru folclor?

Să vedem mai întâi în ce măsură 

transformarea folclorului în spectacol a pervertit 

muzica 
țărănească? Sau, mai bine-zis, în ce fel a 

schimbat-o?
Valorificarea scenică a folclorului, elementele 

stilizatoare, au adus în atenția cercetării o 
problematică complexă, ținând de dinamica 
relațiilor dintre autenticitate și contrafacere, 
creație spontană și scenariu, folclor și nonfolclor. 
Utilizarea textelor și melodiilor folclorice prin 

scenă și mass-media s-a impus atenției 
folcloriștilor. Scoaterea folclorului din contextul 
său fenomenologic, din realitatea în care apare și 
se desfășoară, înseamnă intervenție și anularea 
pertinenței criteriului de autenticitate. În limbajul 
uzual al criticii de specialitate s-au consacrat 
noțiunile de „folclor muzical” și „muzică populară” 
pentru a opera o distincție între ceea ce este 
considerat ca autentic tradițional de origine 
țărănească  și ceea ce ar reprezenta „folclorul de 
consum”. La prima vedere ar putea părea că 
transformarea folclorului în spectacol duce în mod 
inevitabil la degradarea artei noastre populare, 

pierzând acea 
notă de 
autenticitate, 
sobrietate, de 
punere în 
valoare a 
înaltului nivel 
artistic al 
patrimoniului 
popular. Și 
totuși nu este 
decât parțial 
adevărat, căci 
urcarea 
cântecului și 
jocului popular 
pe scenă, 
făcându-l astfel 
cunoscut 
milioanelor de 
spectatori și 
telespectatori, 

are și părți bune. Rapsodul de odinioară a devenit 
astăzi interpret pe scenă, prezență reînnoitoare 
pentru arta muzicală a poporului. Se încearcă 
astfel conturarea  atributelor muzicale ale 
diferitelor zone folclorice cu stilurile și genurile 
lor, cu formațiile vocale și instrumentale care le 
reprezintă, cu interpreți profesionalizați, unii 
dintre ei foarte aproape de matcă.

            Spectacolele de folclor au o largă 
deschidere spre generații diverse, adresându-se 
unei categorii vaste de spectatori, eterogenă din 
punct de vedere al vârstei, apartenenței sociale, 
pregătirii profesionale și mediului în care trăiește 
(urban sau rural). Cum altfel am putea atrage 
atenţia asupra valorilor inestimabile ale culturii 
române şi a polariza interesul general în jurul 
acesteia, dacă nu prin punerea în scenă și prin 
mediatizarea lor. Cum altfel am putea penetra în 
sufletele românilor trăitori pe meleaguri străine şi 
de a face, măcar pentru câteva ceasuri, câteva zeci 
sau sute de mii de inimi române să bată la unison. 
Cu certitudine că nici un român plecat din ţară n-a 
uitat care-i sunt rădăcinile, iar dorul de pământul 
natal face să i se umezească ochii şi celui mai tare 
om, cu nervii de oţel. De aceea când ascultă 
muzică românească îi cuprinde un dor nemărginit 
şi câteodată nemărturisit. Pentru ca ei să nu uite 
niciodată de unde au plecat şi care le este obârşia, 
este absolut necesară această întâlnire de suflet, 
căci, iubim fiecare, declarat sau nu, cântecul 
părinţilor noştri, iar emoţia care ne cuprinde este 
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greu de explicat. Sala de spectacol este  încărcată 
de fluide benefice. De fiecare dată vârtejul de pe 
scenă se transmite în public. Câtă energie risipesc 
spectatorii entuziasmaţi care dezlănţuie ropote de 
aplauze. 

6. Organizatorii de spectacole
Preţuirea pentru folclor înseamnă respectul 

tradiţiei autentice şi al valorilor sigure. Tocmai 
dintr-un profund respect, organizatorii de 
spectacole şi-au propus să aducă în atenţia 
publicului aceste comori ale culturii tradiţionale, 
tocmai pentru a înţelege, făcându-le cunoscute 
tuturor. Televiziunea are misiunea nobilă de a 
înregistra pentru viitorime aceste producții, de a le 
refertiliza permanent, oglindindu-le, stimulându-
le, contribuind la decantarea și consacrarea 
valorilor autentice ale creației perene. Această 
fantastică posibilitate a privirii peste timp pe care 
ne-o furnizează televiziunea, rămâne principalul 
său atu. 

7. Reconstituirea şi conservarea 
patrimoniului cultural autohton

Reconstituirea şi conservarea patrimoniului 
cultural autohton este o preocupare tot mai 
evidentă în ultimii ani. S-au pierdut multe 
elemente identitare între timp și tocmai de aceea, 
pentru a se păstra ce încă mai există și este viabil, 
trebuie să avem mare grijă.

Despre reconstituire vorbea părintele 
etnologiei româneşti, marele savant Constantin 
Brăiloiu, pe la începutul secolului XX. Aşa că 
această nevoie de a reconstitui nu aparţine 
prezentului, când ne aflăm într-o perioadă de 
globalizare. Constantin Brăiloiu şi cei care au făcut 
parte din echipa de cercetători condusă de 
Dimitrie Gusti, prezenţi în foarte multe zone 
folclorice ale ţării,  au intuit încă de atunci 
pericolul că aceste comori se vor pierde odată cu 
trecerea generaţiilor. Chiar la momentul când 
aceşti mari cercetători se pronunţau despre 
consecinţele trecerii timpului, dispăruseră 
anumite obiceiuri populare. De aceea Constantin 
Brăiloiu statua că una din metodele de cercetare 
trebuie să fie reconstituirea.

De-a lungul timpului, bineînţeles că s-au 
pierdut multe elemente identitare, fapt pentru 
care acum reconstituirea devine mai necesară ca 
oricând, mai ales că au apărut şi elemente ce au 
creat dislocări zonale.

Gândiţi-vă că la noi, din 1928 a apărut radioul, 
iar lumea  satului românesc a intrat în contact cu 
emisiunile acestuia. Departe gândul de a aduce 
vreo acuză, dar este un element care a influenţat 
întrucâtva mersul lucrurilor în mediul rural, cât şi 
la oraş. A influenţat în sensul că auzindu-se 
cântece din diverse zone, dacă vorbim de folclorul 
muzical, au fost preluate şi cântate, pentru ca apoi 
să fie asimilate şi transmise din generaţie în 
generaţie, dar de fapt multe nu aparţineau zonei 
respective. Pentru că, dacă bunicii i-au plăcut nişte 
cântece bunăoară, ea nu a ţinut cont că nu sunt 
din zona ei, fredonându-le prin casă sau la munca 
câmpului, iar în felul acesta au fost auzite de 
nepoţi şi preluate ca atare. De aici şi modul de a 

spune că sunt cântece de la bunica, sunt ale 
noastre, deci sunt de aici, din zonă. 

Da, dar bunica, apoi nepoţii au îmbătrânit. 
Lumea s-a schimbat, iar când spui cuiva că eşti un 
împătimit al folclorului autentic, cel pe care 
bunica îl fredona la munca câmpului, eşti privit ca 
un tip de modă veche, eventual de evitat.

Cu siguranţă reperele rămân, reconstituirea 
ţinând mai degrabă de dorinţa de a readuce în 
atenţia publică comoara creaţiei populare, izvorâtă 
din acea perenitate de tradiţii şi obiceiuri locale, 
perpetuată până la un anumit moment istoric. Dar 
trecerile de la un regim la altul, de împingere a 
ţăranului spre zonele industriale, apoi 
reîntoarcerea ţăranului urbanizat în spaţiul rural 
care a suferit transformări majore în perioada 
comunistă, chiar şi după 1989,  au îngreunat 
această reconstituire.

8.  Folclorul nu a rămas în zona de 

graniță a secolului XX

Folclorul este în perpetuă mişcare. Nu este 

imuabil, el fiind în continuă creaţie. Şi atunci s-a 

mai îndepărtat, dar nu de la filonul autentic cum 

spun anumite persoane, ci de la modelul 

tradiţional al melodiei şi al versului popular, 

adăugându-le şi îmbogăţindu-le. Însă, nu 

întotdeauna, spre bine. Iar când nu s-a mers spre 

bine, s-a îndepărtat de la formulele ritmico-

melodice care definesc specificitatea zonelor 

etnofolclorice. De aceea raportarea noastră trebuie 

să aibă repere cât mai îndepărtate în timp.
Din păcate sunt şi mulţi specialişti care 

consideră că folclorul a rămas undeva în zona de  
graniţă a secolului XX. Stările sufleteşti i-au dat 
prilej românului să se descarce, la necaz, prin 
doina de jale, iar când a fost bucuros, s-a făcut 
remarcat  prin chiote şi strigături meşteşugite. 
Folclorul nu a rămas într-o zonă de graniţă a 
secolului XX, el există. Folclor se produce în 
fiecare zi de când poporul ia naștere. El este 
autentic în măsura în care dovedește că reflectă o 
realitate de mult trăită. Dacă străbunicile noastre 
au făcut pânză din cânepă și in, mamele noastre 
au adăugat și un fel de ață, mătase (misir), iar 
șorțul a devenit din pânză cu fițău în cel de păr, cu 
înflorituri, mai târziu a ajuns de mătase. Toate 
astea sunt autentice, sunt de peste 100 de ani. De 
aceea, o importanţă deosebită o au instituţiile 
abilitate. Cel mai important este Institutul de 
Etnografie şi Folclor, care este un păstrător al 
arhivei naţionale de folclor şi care ar trebui să 
acorde o mai mare importanţă difuzării acestor 
nestemate. Alături de Institutul de Etnografie şi 
Folclor mai sunt centrele judeţene de creaţie şi 
Centrul Naţional de Creaţie Populară. De 
asemenea, la Muzeele Etnografice din întreaga 
țară sunt profesionişti care îi pot învăţa pe tineri 
despre costumul popular de sărbătoare, căruia 
trebuie să i se acorde aceeaşi importanţă care se 
acordă cântecului şi interpretării lui.

9. Cine credeți că sunt păstrătorii 
filonului popular românesc? Cum poate fi 
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acesta ferit de kitsch-ul nostru, cel de toate 
zilele? 

Sunt multe de spus în legătură cu acest 
subiect. Astăzi este greu să se mai păstreze 
nealterat filonul popular românesc, căci sunt foarte 
multe influențe din afară care intervin și modifică 
treptat, treptat, fondul tradițional de elemente 
etnologice. Cu greu mai găsim astăzi chiar și la sat 
oameni care să dețină informația pură despre ceea 
ce a însemnat cândva cultura populară, despre 
cântecele, jocurile, datinile și obiceiurile 
românilor. Acei câțiva depozitari de comori, căci 
toate aceste creații orale sunt veritabile comori ale 
neamului nostru, sunt foarte puțini și abia dacă-i 
mai știe lumea. Totuși ar trebui căutați și, pe baza 
povestirilor lor, ar trebui să fie reconstituite multe 
dintre obiceiurile care s-au pierdut. Există voci 
care spun că n-ar trebui să intervenim, ci să lăsăm 
lucrurile așa cum sunt ele în desfășurarea lor 
firească în secolul 21. Eu nu mă situez însă de 
partea acestora. Așa cum am mai spus, Constantin 
Brăiloiu, ne-a învățat că reconstituirea este una 
dintre metodele de cercetare ale folclorului. Eu am 
învățat aceste lucruri de la mentorul meu, doamna 
profesor universitar Emilia Comișel care a fost 
discipolul lui Brăiloiu. Totuși, în mai multe zone 
din țară, se fac pași în sensul revigorării tradiției 
populare. Unele centre județene de creație au 
inițiat chiar concursuri cum ar fi de pildă „Cultură 
pentru cultură” din județul Alba, tocmai pentru a 
trezi interesul tinerilor pentru valorile naționale. 
În Maramureș, Ioan Pop, conducătorul grupului 
„IZA”, a pornit cu câțiva ani în urmă și a reușit să 
readucă în mijlocul sătenilor din Maramureșul 
istoric, „Jocul duminical” adică Hora satului. Și 
exemple mai există încă multe, dar până când nu 
se va face în mod instituționalizat un program de 
păstrare și transmitere către generația tânără a 
acestor valori neprețuite, pașii vor fi foarte mici și 
aproape insesizabili. În Ungaria dansul popular se 
învață în școlile generale ca obiect de curs. Poate 
n-ar fi rău ca Ministerul Învățământului să 
elaboreze o astfel de programă școlară care să 
includă ore de cântec și joc popular, precum și de 
cultură tradițională.

La întrebarea „Cum poate fi filonul popular 
ferit de kitsch” răspunsul este unul complex și 
vizează foarte multe aspecte. Ar trebui mai întâi să 
vedem de unde provin melodiile de muzică 
populară, cum sunt ele culese? Dar lirica? Există 
anumite motive preponderente?

10. Ce a însemnat Cântarea României
pentru promovarea folclorului 

Înainte de 1989 exista Cântarea României, Mai 
toată lumea blamează acea mișcare extraordinară 
Cântarea României, pentru că s-a făcut în epoca lui 
Nicolae Ceaușescu, ceea ce nu este tocmai corect. 
Această Cântarea României nu a inventat-o 
Ceaușescu. Ea a existat din vremea regelui Carol al 
II-lea, sub același nume. Existau întreceri 
interzonale, chiar din vremea lui Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, care au fost stimulatoare pentru 
mișcarea populară. 

După 1989 au apărut nişte elemente 

perturbatoare în zona politicului. Iar dacă vorbim 

de zona muzicală, în cazul în care aceste 

perturbări au apărut, ele nu au decât să ducă spre 

un deznodământ nu tocmai bun. 

Acum am dat la o parte întrecerile interzonale 

şi Cântarea României, ceea ce a dus la dispariţia 

multor formaţii extraordinar de valoroase, a 

bătrânelor bocitoare din Mehedinţi, a grupurilor 

de fluieraşi şi lista poate continua. Dispariţia lor o 

punem pe seama faptului că nu mai există acele 

locuri unde să se manifeste, deci nu există o 

finalitate, iar pe de altă parte vorbim de nevoia 

oamenilor de a câştiga bani, ceea ce le ocupă cel 

mai mult timp din zi.

După Revoluţie s-au creat sau au fost 

continuate festivaluri-concurs de mai mică 

anvergură, care nu au mai avut forţa şi nici 

intenţia de a scoate pe scenă tot ceea ce era creativ 

în zonele etno-folclorice, urmărindu-se mai 

degrabă a atrage atenţia asupra instituţiei ce 

organiza respectiva manifestare. Această 

perturbare prin apariţii scenice fără rezonanţă, dar 

şi deraierea căminelor culturale de la menirea lor 

înspre zona zgomotoasă a discotecilor şi 

cârciumilor, ba chiar abandonate în paragină, a 

creat şi o descurajare a actului de creaţie populară.

11. Ce înseamnă Centrul de Creație

Brăila în peisajul cultural românesc? �
Consider că existența unei asemenea insituții 

care să se ocupe de sufletele oamenilor este 

imperios necesară. Centrul Județean pentru 

Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale 

Brăila nu este doar un organism menit să se ocupe 

de timpul liber al brăilenilor, propunându-le doar 

momente de recreere şi divertisment. Echipa 

Centrului condusă ani mulți de regretata doamnă 

Maria Pușcaciu, iar acum de doamna Alina Sulicu, 

managerul acestei instituţii, doreşte mai mult de 

atât şi tocmai de aceea se străduieşte să ofere 

brăilenilor un punct de sprijin spre cunoaștere și 

să integreze tradiția noastră unui context 

universal. Militând pentru valoare, Centrul de 

Creație Brăila nu lasă loc pentru proliferarea 

subproducțiilor, creînd evenimente care au 

intenţia şi forţa de a reliefa potenţialul creativ,  

captând interesul publicului participant. 

Trebuie să ai forta și abilitatea de a scrie și 
implementa un proiect viabil. Eleganță, stil și 
acuratețe profesională. Aceste cuvinte 
caracterizează un organizator și realizator de 
spectacole modern și de viitor. Mai ales într- un 
domeniu de largă audiență cum este  folclorul 
românesc. 

Poate mai putin epatante ca mijloace tehnice, 

spectacolele  organizate de Centrul de Creație de 

aici din Brăila rămân, pentru mine, un reper de 

valoare și eleganță. Dincolo de muzica frumoasă, 

firește, apreciez calitatea spectacolului, unitatea sa 
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stilistică și artistică, rigoarea profesională. Ca de 

fiecare dată, nu pot să nu mă gândesc la resursele 

financiare folosite, la repetițiile făcute și la 

respectul pentru munca de echipă, fără de care nu 

ar putea ieși un produs artistic de calitate. Trebuie 

să existe unitate între cântec, coregrafie, decupaj 

regizoral. Eu cred că acesta este modelul pe care 

trebuie să-l impunem. Gândul unitar, creativitatea 

rafinată, îndrăzneala inteligentă și, firește 

resursele necesare, pot face diferența între „chiorul 

din țara orbilor" și profesionist.

În lumea formelor și culorilor din jurul nostru 

se dă o permanentă luptă între frumos și urât. Și în 

muzica populară este la fel. Există producții 

frumoase, dar cele urâte nu se dau bătute. Urâtul 

pândește parcă mai frecvent decât frumosul. Deși 

simțim cu toții o nevoie naturală de frumos, cu 

toate acestea urâtul se produce foarte lesne. Cel 

mai periculos este urâtul cu pretenții de frumos. 

12. Revigorarea tradițiilor românești 
ține de marketing?

Da. Nu este o regulă generală, dar se poate. Pe 
de altă parte, dacă ne uităm peste tot în jurul 
nostru, remarcăm că această revigorare a 
tradițiilor ține de ceea ce peste tot în lume se 
numește marketing. 
Marketingul 
tradițiilor este foarte 
dezvoltat peste tot în 
lume și este făcut de 
niște profesioniști 
din zona respectivă, 
după niște modele, 
standarde, care sunt 
locale și vechi, dar 
care sunt făcute 
pentru o piață 
actuală, pentru a se 
vinde bine, sunt 
făcute de către artiști 
profesioniști, care 
creează fiecare într-
un anumit gen, dar 
după niște reguli 
construite și nu după 
o practică cotidiană 
și nevoi ale 
localnicilor respectivi.

13. Adaptarea la situații neprevăzute
În timpul pandemiei breasla soliștilor de 

muzică populară și a organizatorilor de spectacole 
a avut foarte mult de suferit. Dar cei mai 
descurcăreți s-au adaptat. 

Trebuie să fii tot timpul pe fază, nu ai voie să 
ții garda jos niciodată, trebuie să fii tot timpul 
atent pentru că este o junglă totuși. Acest showbiz, 
ca să vorbim acum în termenii uzuali ai secolului 
21, te solicită foarte mult și trebuie să fii tot timpul, 
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să răspunzi prezent, nu se poate altfel. Dar, nevoia 
te învață, cum se spune și așa au învățat oamenii 
din domeniu să supraviețuiască. Altminteri nu 
poți, dacă te lași doborât, nu te mai ridici. Și ca să 
nu te lași doborât trebuie să înveți și acest lucru, 
deci nu numai muzica este totul, și faptul că 
trebuie să rămâi permanent în poziție verticală, și 
lucrul ăsta se învață și asta trebuie să faci chiar 
dacă îți ia foarte mult timp.

14.  Concluzie
Splendidă afirmare a demnității omului este 

marea lecție permanentă pe care o dă folclorul 
astăzi. Prin folclor oamenii se continuă unul pe 
altul, iar omenirea, în imensa ei colectivitate, se 
află într-o permanentă ascensiune în evoluția spre 
desăvârșire. A pune, fie și numai o singură clipă, la 
îndoială necesitatea folclorului în 
contemporaneitate, ar fi nu numai absurd, dar și 
nedrept. 

Utilitară sau magică, ceremonială sau 
neocazională, muzica țărănească se înscrie într-un 
tipar stilistic străvechi. 

Nimic nu se află mai departe de arta autentică 
a timpurilor noastre decât ideea unei intreruperi a 
continuității. Arta este, printre altele, continuitate 
și e de negândit în afara acesteia. Arta nu este o 

meserie ca oricare alta, 
muzica este emoție. 
Fără raportul cu 
trecutul artei, fără 
nevoia și 
constrângerea de a-i 
prezerva criteriile de 
excelență, artei 
moderniste i-ar lipsi 
atât substanța, cât și 
rațiunea de a fi. 
Realitatea o confirmă.

Folclorul nu 
trebuie recuperat, 
trebuie eventual să-
l ajutăm să 
viețuiască acolo 
unde a apărut, în 
hotarul satului, iar 
reconstituirea scenică 
se poate face doar prin 

practicarea unui revivalism de calitate.
Cred că avem mulți interpreți, soliști vocali și 

instrumentiști ai atâtor piese  cu valoare de 
patrimoniu în folclorul românesc, încununați în 
timp, cu aprecieri și premii, lauri pe deplin 
meritați care au păstrat o interpretare nealterată a 
melosului românesc, au conferit totodată 
cântecului popular sensibilitate, forță și strălucire. 
Și mai cred că suntem datori a le mulţumi  celor ce  
au adus  folclorul  românesc  la mare  cinste, 
făcând  din el  un instrument  de afirmare a 
României în lume. 
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 2021 –an aniversar pentru Filarmonica 
„Lyra-George Cavadia”, Brăila, motiv de mare 
sărbătoare!

S-au scurs cinci ani, de când edilii Brăilei au 
luat hotărârea de a continua istoria vieții muzicale 
din această parte de țară, prin înființarea 
Filarmonicii „Lyra-George Cavadia”.

Moment mult așteptat de brăileni, moment 
pentru care, ani în șir s-au purtat discuții, s-au 
creat controverse, s-au adus argumente pro sau 
contra, ba chiar au fost prezentate și dovezi de 
necontestat privind aspirațiile muzicale ale celor 
trăitori aici.

30 Mai 2016 a reprezentat categoric un 
demers plin de curaj, un NU răspicat, dat celor ce 
încă mai credeau în manelele date la maxim, dar și 
un mare și real DA, primit cu bucurie de iubitorii 
adevăratei muzici. Viața muzicală brăileană își 
relua astfel, din mers, strălucirea câștigată și 
recunoscută, încă 
de acum 138 de 
ani, prin 
înființarea 
Societății 
Filarmonice 
„Lyra”, cu 
contribuția 
extraordinară a 
compozitorului 
George Cavadia, 
nume ce va 
rămâne, drept 
recunoștiință, 
mereu înscris pe 
frontispiciul 
instituției.

Întreruptă, 
pentru diverse 
motive și în 
diferite perioade, 
viața muzicală a Brăilei, a avut mult de suferit. 
Poate de aceea, în lunga pauză în care existența 
unei instituții muzicale, subvenționate de stat, nu 
reprezenta o prioritate, în comunitatea brăileană 
își făcuseră loc, la un moment dat, tot felul de 
„văicăreli” pe note, cu pretenții de „cântec”, 
interpretate de diverși indivizi, care de care mai 
afoni și agramați. A fost vremea manelelor! O 
vreme urâtă, ca o ceață, ce se străduia parcă, să 
acopere eforturile tuturor celor pentru care, 
MUZICA, însemna Bach, Mozart, Beethoven, 
Enescu.

Cu toate astea, existau la Brăila și iubitori de 
muzică, vajnici apărători ai ideii de „reînființare” a 
Filarmonicii, cu tot ceea ce comportă ea. Și nu erau 

Cinci ani de muzică și „trăire întru frumos!”- 
Filarmonica „Lyra- George Cavadia” - Brăila

Marilena Niculescu

puțini!
În fruntea lor, pentru ani buni s-a aflat Dr. 

Nicu Teodorescu, susținut îndeaproape de 
profesorii Liceului de Arte „Hariclea Darclee, de 
foști elevi ai liceului, ajunși deja în rândul 
personalităților din lumea muzicală românească.

Meritoriu este faptul că și în acești ani, au fost 
susținute concerte, dar nu cu frecvența dorită și de 
care am fi putut beneficia cu toții, în situația în 
care am fi avut un sediu al nostru, susținut și 
finanțat de autoritățile locale. 

Totuși, prin extraordinara disponibilitate a 
conducerii Teatrului „Maria Filotti”, Sala Mare a 
Teatrului Dramatic, a fost locul în care publicul 
brăilean s-a putut bucura de prestația unor nume 
mari in muzică, de frumusețea repertoriului 
abordat.

Un număr bun de ani, s-a cântat pe scena 
„Lyrei”, clădirea din Brăila, cu istorie muzicală 

atât de frumoasă, 
dar cu statut și 
acum incert.

Totul 
pregătea parcă, 
momentul 30 Mai 
2016, sfârșit de 
primăvară și 
început de vară, 
sfârșit de ezitări și 
început de 
certitudini.

Hotărârea 
reprezentanților 
Consiliului 
Județean Brăila, 
de înființare a 
Filarmonicii, cu 
numele „Lyra 
–George
Cavadia”, de 

fixare a sediului în Calea Călărașilor nr.52, o 
construcție impunătoare, spațioasă, așa cum îi stă 
bine unei instituții ce adăpostește întreaga lume a 
Eutherpei, rămâne dovada faptului că MUZICA, 
nu se lasă biruită de TIMP! Ea biruie TIMPUL! 
Mai ales, dacă este  susținută de edili ce fac cinste 
locului în care au fost aleși.

Cum altfel am putea caracteriza marele „gest” 
al autorităților brăilene din acel an?

- Viorel Mortu,Vicepreședintele Consiliului 
Județean, cel ce, cu câteva luni bune în urmă, 
demara întreaga acțiune, împreună cu consilierul 
Județean Marian Căpățână, susținuți îndeaproape, 
de Ionel Epureanu, președintele Consiliului 
Județean Brăila și de întreg Consiliul Județean.
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La fel de onorant și benefic istoriei culturale a 
Brăilei, rămâne și sprijinul actualei conduceri a 
Consiliului Județean - Francisk Iulian Chiriac – 
Președinte, Ionuț Ciprian Dobre –Vicepreședinte, 
Ionel Epureanu –Vicepreședinte, Dumitrel 
Priceputu –Secretar.

Cu alte cuvinte, o conducere prietenoasă cu 
cultura! Excepțional și promițător!

Semn de renaștere a vieții muzicale brăilene, 
existența Filarmonicii a atras după sine și 
recunoașterea artistică la nivel național.

Sub conducerea primului director, prof. Ionuț 
Săndel 
Balaban, 
instrumentiști 
de primă mână 
au devenit 
membrii 
Orchestrei de 
Cameră 
George 
Cavadia, a 
Cvintetului 
Filarmonicii, 
iar la pupitrul 
dirijoral, s-a 
aflat într-o 
primă fază, 
prof. Ștefan 
Lupu, după 
care bagheta a 
fost preluată 
de prof. Col. 
(r) Petrea Gogu, astăzi directorul instituției 
muzicale.

S-au scurs repede cei 5 ani! Rămân însă, de 
neuitat, concertele la care publicul aplauda în 
picioare, iar orchestra,dirijorul, soliștii, cu brațele 
pline de flori, își primeau prinosul de recunoștință 
al publicului brăilean.

Privilegiată de statutul de „prezentator”, am 
beneficiat și eu, alături de toți cei amintiți, de 
unicitatea momentelor.

S-a cântat Bach, Handel, Vivaldi, Haydn, 
Mozart, Beethoven,Schubert, Chopin, Strauss, 
Ceaikovski, Brahms, Enescu, Șostakovici, Ciprian 
Porumbescu, Iosif Ivanovici etc.

S-a cântat muzică de film, contemporană, au 
fost prezentate prime audiții, concerte lecție, 
recitaluri ale fiilor Brăilei, întorși după înalte studii 
de specialitate, recitaluri ale soliștilor 
instrumentiști și vocali, cu recunoaștere națională 
și internațională, recitaluri tematice, recitaluri ale 
formațiilor camerale.

S-a cântat în locații diferite, s-a cântat chiar și 
în momentele mai puțin faste, prin care am trecut 
cu toții, soluția salvatoare fiind, concertele on-line.

Nici o clipă, în cei 5 ani de existență, nu s-a 
pus problema încetării activității în Filarmonica 
brăileană.

Cu un optimism, de altfel, „cuminte”, atât cât 
să poată fi acceptate și micile greutăți ale 
începutului, știind că ele doar adâncesc 
sensibilitatea artistică, membrii Orchestrei de 
Cameră, membrii Cvintetului Filarmonicii, 
dirijorul Petrea Gogu, soliștii, invitații, au rămas 

cu toții fideli jurământului față de muzică, 
bucurând cu fiecare tragere de arcuș, atingere de 
clapă, mișcare de baghetă, cu fiecare sunet acut 
sau grav, pe Măria Sa, Publicul.

Săli pline până la refuz, i-au aplaudat pe 
violoniștii Alexandru Tomescu, Gabriel Croitoru, 
Radu Banariuc, Sabin Penea, Mihai Radu 
Ropotan, Florin Ionescu, Galați; pe pianiștii Ioana 
Maria Lupașcu, Mădălina Claudia Dănilă, 
Alexandru Burcă. Andrei Ștefan Racu, Ludmila 
Calalb, Mihaela Pavel, Carina Ene-Tănase, pe 
clarinetiștii Gheorghe Constantinescu, Aurelian 

Băcan, pe 
trompetiștii 
Petru Burcă, 
Cristian și 
Marian Cucu, 
violonceliștii 
Tereza 
Gânju, 
George 
Bosnea; 
corniștii 
Petrea Gâscă 
și Victor 
Țigănușii, 
chitaristul 
Laurențiu 
Topală.

Trăiri 
copleșitoare, 
transpuse în 
arhitecturi 

sonore, de neuitat, au creat și vocile sopranelor 
Bianca Ionescu, Diana Tudor, Cerasela Omocea; a 
mezzosopranei Florentina Soare; a tenorilor 
Cristian Bălășescu, Florin Bobei, Adrian 
Mărginean; a baritonilor Cătălin Petrescu, Marius 
Eftimie, Alin Munteanu, Laurențiu Mocănescu.

 Bagheta dirijorală mânuită magistral de 
Petrea Gogu, Cristian Sandu, Ioan Golcea, Eugen-
Dan Drăgoi, Nicolae Racu, transforma, de fiecare 
dată, orchestra, acest „angrenaj viu”, pe cât de 
complex, pe atât de delicat, într-un „motiv de 
bucurie sonoră”.

Iar Recitalurile Cvintetului Filarmonicii 
brăilene (vioara 1 – Cornelia Gheorghiu, vioara 2 – 
Iulia Sava; violă – Gabriela Lăzăroiu; cello – 
Tereza Gânju; clarinet – Gheorghe 
Constantinescu), erau pure demonstrații de 
virtuozitate.

Toate acestea înseamnă o „certitudine” în ceea 
ce privește prezentul cât și viitorul vieții muzicale 
brăilene. Mă refer, de data asta, nu doar la 
interesul manifestat de publicul nostru, din ce în 
ce mai numeros, nu doar la talentul de bun 
manager al actualului director al Filarmonicii, 
prof. Petrea Gogu, sau la prestația ireproșabilă a 
celor implicați direct, în actul artistic 
(instrumentiști, soliști, invitați).

Mă refer la interesul sponsorilor, care pe zi ce 
trece, se alătură Șantierului Naval VARD Brăila: 
Seroplant Brăila, Original Serv-SRL, completând 
astfel lista susținătorilor Artei.

Sau la partenerii media – „Obiectiv, Vocea 
Brăilei”, „Info Brăila”, „Pro Brăila”, „Cronica de 
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Brăila”, „Brăila Chirei”, „Litera 13” –„radarul” 
frumuseților sonore prezentate.

Mă refer la atitudinea pozitivă și la sprijinul 
total oferit Filarmonicii, de către Primăria Brăila și 
Teatrul „Maria Filotti”, pentru care datorăm 
mulțumiri.

În aceste condiții, ne permitem cu toții 
–public, director de filarmonică, instrumentiști,
soliști, invitați, prezentator, dirijor, personal 
administrativ, să credem în viitorul artistic al 
instituției muzicale. Mai ales, pentru faptul că, 
avem girul autorității sub care ne desfășurăm 
activitatea, girul Consiliului Județean Brăila.

Nu pot fi trecute sub tăcere subvențiile 
importante de care a beneficiat Filarmonica, dând 
astfel posibilitatea achiziționării unor instrumente 
muzicale profesionale, a unui sistem acustic 
profesional și de curând, a unui pian de concert, cu 
semicoadă, „Kawai”.

Lucrurile nu se opresc aici!
Pentru noua stagiune, sunt și proiecte 

culturale noi, 
iar visul de a 
face din tânăra 
Filarmonică 
brăileană, una 
dintre cele mai 
prestigioase 
instituții de 
cultură, începe 
să se 
transforme în 
realitate: 
Orchestră de 
Cameră, un 
Cvintet, 
colaborări de 
înaltă ținută 
artistică, un repertoriu ce acoperă ample perioade 
istorice, de la preclasic la contemporan, abordarea 
diferitelor stiluri de muzică simfonică, de cameră, 
vocal-simfonică, jazz simfonic, operă, muzică de 
film.

Se are în vedere un traseu cultural ascendent, 
care să includă și noi colaborări, distingându-se în 
mod special, cele cu Liceul de Arte „Hariclea 
Darclee” și nu în ultimul rînd, cu Universitatea 
Națională de Muzică București. În felul acesta, 
Dan Dediu, cunoscutul compozitor, profesor 
universitar doctor, fost Rector al Academiei 
bucureștene de muzică, brăilean și fost elev al 
Școlii de Muzică nr. 14 Brăila, (actualul Liceu 
„Hariclea Darclee”) ne va onora cu prezența 
domniei sale, și a studenților săi, în cadrul unor 
concerte /recitaluri de excepție.

Filarmonica Lyra-George Cavadia rămâne 
garanția de care generațiile viitoare de muzicieni și 
melomani, din acest spațiu geografic, au nevoie, 
pentru a duce mai departe ideea de cultură. 
Memoria afectiv muzicală a brăileanului, trebuie 
întreținută cu noi și noi momente  artistico-sonore, 
păstrate mereu la cote înalte, dar și cu sprijinul 
direct și nemijlocit a decidenților.

Până una alta, probabil și pentru că suntem un 
oraș la Dunăre, avem parte de deschiderea totală 
către cultură a reprezentanților Consiliului 

Județean Brăila. Edificatoare, rămân câteva dintre 
declarațiile oficialităților noastre, aflate în funcție, 
atunci, în 2016, dar și a celor care conduc astăzi 
destinele județului: 

�
„Retrospectiv gândind, nu s-a întâmplat mare 

lucru! Doar că, în 2016, istoria de acum 138 de ani, 
s-a repetat! Personajele au fost altele. Și condițiile. 
Dar dragostea de muzică, de cultură, aceeași!

În fine, mi-amintesc cu mult drag de anul 
2012, când candidam la funcția de Consilier 
Județean independent, având foarte clare în minte 
două proiecte culturale, ce mi le propusesem spre 
realizare:

- un festival internațional de jazz „Jhonny 
Răducanu”

- un simpozion internațional de sculptură 
monumentală, „Nicăpetre”.

M-am ținut de cuvânt!
Încurajat de succesul pe „linie”, când 

Vicepreședintele Consiliului Județean, Viorel 
Mortu mi-a 
propus să fac 
parte din 
Consiliul de 
Administrație 
al Instituției de 
spectacole 
„Lyra”, am 
acceptat.

Numai că, 
în urma 
auditului 
realizat de 
către Consiliul 
Județean, au 
fost sesizate 
mai multe 
inadvertențe – 

pe lângă faptul că instituția nu avea un sediu cu 
definitivare juridică, activitatea nu reflecta în mod 
real necesitatea subvenției. În plus, nu exista o 
grilă, un stat de funcții, deci, nucleul de la care să 
se poată porni pentru a înființa o instituție 
subvenționată de stat.

Cu toate astea, dorința de a avea o filarmonică 
la Brăila, persista!

Așa că,în 2016, împreună cu prof. Ionuț 
Balaban și susținut de vicepreședintele Viorel 
Mortu și președintele Ionel Epureanu, am propus 
plenului Consiliului Județean, înființarea 
Filarmonicii „Lyra-George Cavadia”, cu un sediu 
nou, în Calea Călărașilor nr. 52, cu organigramă, 
stat de funcții etc.

Acesta a fost momentul zero al Filarmonicii 
„Lyra-George Cavadia”, pentru care, fără falsă 
modestie, alături de edilii Consiliului Județean, 
mi-am adus, cu tot sufletul și toată mândria mea 
de brăilean, contribuția�încununată de aprecieri și 
succese și să vă asigur de întreg sprijinul meu și 
al Consiliului Județean Brăila!” 

   (Marian Căpățănă)
„Cultura creează valori și simboluri, cultura 

cultivă, cultura fortifică relațile sociale și ajută 
comunitățile locale. Cultura este un pilon 
important al societății, reușind cu ușurințâ să 
supraviețuiască într-o lume ce tinde spre 

ARTE - MUZICĂ

97

Colocvii dunăreneanul I, nr. 5-6 • iulie-august 2021



tehnologizare. Așadar, este de datoria noastră, atât 
a autorităților locale cât și a comunității, să 
protejăm „cultura” și instituțiile care o deservesc. 
Dedic aceste rânduri, alături de sincerele mele 
aprecieri instituției culturale care a reușit să creeze 
un liant puternic între cultură-autorități-cetățeni, 
instituția care a răspuns nevoilor artistice ale 
brăilenilor printr-un act cultural la un nivel 
superior – Filarmonicii „Lyra-George Cavadia”.

Printr-un act de creație permanent înnoit, sub 
bagheta domnului manager Petrea Gogu, o 
personalitate dedicată instituției și Brăilei, 
Filarmonica „Lyra -George Cavadia”, oferă 
brăilenilor ceea ce eu numesc „educație culturală 
de calitate.

Aș vrea să adresez  mulțumiri Filarmonicii , 
pentru contribuția pe care o aduce, zi de zi, la 
păstrarea și afirmarea tradiților culturii brăilene.

Nu pot decât să vă doresc viață lungă. �
(Francisk Iulian Chiriac, Președintele Consiliului 
Județean Brăila)

Ionel Epureanu, Vicepreședinte - Consiliul 
Județean Brăila:

 „Pentru noi toți, 30 Mai 2016, poate fi lesne 
considerat, momentul de „resetare” a uneia dintre 
cele mai vechi instituții brăilene de cultură, 
Societatea Muzicală „Lyra”, cu rădăcini încă din 
1883, devenită, iată, Filarmonica „Lyra –George 
Cavadia”. Mă bucur și mă simt onorat totodată, 
pentru faptul că, în calitate de Președinte al 
Consiliului Județean Brăila, m-am aflat printre cei 
ce au susținut și promovat ideea înființării 
Filarmonicii. Asta, cu atât mai mult, cu cât, 
cunoșteam marea dorință a celor, deloc puțini, 
care iubesc muzica clasică. 

M-am alăturat lor, împlinindu-le în felul 
acesta, visul. Și cu susținerea asumată a tuturor 
celorlalte autorități publice județene și locale, prin 
reabilitarea spațiului dedicat acestei noi instituții 
și dotarea cu aparatură de ultimă generație, am 
venit în întâmpinarea publicului brăilean. Iar 
rezultatele, nu s-au lăsat așteptate –săli pline, 
interes din ce în ce mai mare pentru arta lirică. 
Lăudabilă rămâne dinamica aportului artistic al 
colectivului  Filarmonicii, aflat sub conducerea 
noului manager Col.(r) Petrea Gogu, dinamică 
exprimată prin concertele numeroase și diverse, 
prin recitalurile și concertele lecție susținute, etc, 
chiar dacă, împreună, am traversat o perioadă 
grea, dominată de Pandemia binecunoscută.

Până la urmă, am convingerea că, dincolo de 
valoarea artistică, de necontestat, atât a 
repertoriului abordat în cei 5 ani, cât și a  celor ce 
s-au perindat în toată această perioadă pe scena 
Filarmonicii, rolul major al instituției muzicale 
nou înființate, rămâne acela de făuritor de 
caractere a Cetății, de ambasador al frumosului.

La mulți ani, recunoștință și alese gânduri 
pentru artiștii ce au contribuit și contribuie la 
dezvoltarea culturală a Brăilei, orașul străbătut de 
salcâmi și de romanticii platani, oraș ce astăzi, 
iată, se poate mândri, printre altele și cu 
Filarmonica „Lyra –George Cavadia”, poate cel 
mai important Proiect Cultural realizat spre 
bucuria tuturor”.

„Sunt onorat ca la aniversarea a 5 ani de 
existență a Filarmonicii „Lyra - George Cavadia” să 

fiu alături, atât fizic cât și cu sufletul, de această 
instituție emblematică pentru cultura locală.

Îmi exprim recunoștința și aprecierea pentru 
ceea ce domnul manager Petrea Gogu a reușit să 
facă de când se află la conducerea instituției și, 
totodată, vreau să mulțumesc minunatei echipe, 
care se află în spatele acestui proiect cultural local, 
pentru devotament și pentru ceea ce a reușit să 
aducă în fața publicului brăilean.

Cinci ani, este o vârstă „fragedă” pentru o 
instituție culturală,care are, totuși,o istorie 
frumoasă în spate. Vreau să vă asigur pe această 
cale, de întreaga mea susținere, cu promisiunea că 
voi face tot ce îmi stă în putere pentru a sprijini 
actul cultural al Filarmonicii „Lyra – George 
Cavadia” și proiectele sale viitoare, pentru ca 
brăilenii să se poată bucura în continuare de tot 
ceea ce muzica clasică ne oferă mai frumos!” 
(Dobre Ionuț Ciprian, vicepreședinte al Consilului 
Județean Brăila) 

„Am crezut mereu în istoria cultural muzicală 
a Brăilei! Așa că, implicarea în acest frumos 
Proiect de înființare a Filarmonicii, a venit 
aproape de la sine.

Hotărârea luată la nivel de Consiliu Județean 
Brăila, exprimă susținerea noilor energii culturale 
create prin cei dăruiți artei muzicale, exprimă 
totodată, puterea de liant între factorii de decizie 
și comunitate.

Ne facem chiar un titlu de onoare în a 
promova prin intermediul Filarmonicii „Lyra – 
George Cavadia” adevăratele valori muzicale ale 
patrimoniului cultural local, românesc și 
universal.

Avem și la Brăila muzicieni, unii școliți chiar 
aici, acasă, care după ani de specializare se întorc 
și dau strălucire actului artistic, sprijină inițiative, 
alăturându-se, iată, foștilor profesori, comunității 
întregi, pentru creșterea potențialului cultural.

Brăila, trebuie să redevină un reper cultural, 
un model pentru întreaga Europă, adăugându-și 
pagini noi propriei istorii”. (Dumitrel Priceputu, 
secretar al Consiliului Județean Brăila).

Important și onorant rămâne însă faptul că 
preocuparea tuturor pentru viața cultural 
muzicală a Brăilei, este autentică, nicidecum doar 
declarativă.

La fel de îmbucurătoare este și recunoașterea 
conceptului potrivit căruia, Filarmonica este 
simbolul cultural european prin unicitate și 
complexitate eterogenă. Funcționează după reguli 
artistice universal valabile, dar rămâne mereu 
deschisă curentelor noi, parteneriatelor, situațiilor 
limită. Este un organism viu, este o comunitate 
culturală ce știe să aleagă, nu inflația numerică a 
ieșirilor pe scenă, ci consistența și valoarea 
conținutului artistic propus publicului.

Ceea ce, Filarmonica „Lyra – George Cavadia” 
a și făcut în cei 5 ani de existență!

Să ne trăiești Filarmonică dragă!
Noi, trăitorii de-aici, îți dorim mulți, fericiți și 

muzicali ani!
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Între 29 a VII-a și 18 a VIII-a, pe simezele 
Galeriei de Artă Brăila s-a aflat expoziția 
gălățeanului Ronald Pangrati Trilogy (Trilogie), ca 
un fel de răspuns la expoziția lui Marius 
Teodorescu și Denis Teodorescu care a avut loc la 
Sala Mare din Galați. Schimburi dese între filiala 
Brăila și Galați a UAPR din România. Expoziția 
prezintă lucrări din trei manifestări cu lucrări 
expuse în România, 2019, Tokyo, în septembrie 
2020, Elveția în noiembrie și din nou la Tokyo în 
decembrie 2020. Publicul a luat contact cu o lume 
(plastică) puțin știută pe meleagurile noastre, o 
lume de o tehnică și sensibilitate aparte. Când 
Europa descoperea  arta plastică japoneză nu era 
pregătită să-i pătrundă subtilitățile și în virtutea 
năravului împământenit și a mișcării accentuate 
către decorativism, totul a devenit modă, veșminte, 
paravane. Elemente simbolice, scrierea, motivele, 
simbolurile, schemele de amplasare în spațiu, 
ornamentele au fost preluate mecanic, copiate și 
aplicate peste tot - și unde trebuia și unde nu 
trebuia. În expoziția lui Roland Pangrati ești atras 
de panourile ce se pot aranja liniar ori ocupând 
variat spațiul și organizându-l, te izbește 
contrastul dur dintre lucrările ce reprezintă 
structuri naturale (stânci, straturi de rocă, 

îngrămădiri de grohotișuri haotice cu puternică 
impresie de volum) ori vegetația săracă, țepoasă, 
neagră ce se chinuie să existe în acest spațiu arid și 
lumea de ape, fluidă, unduioasă, rece, cu explozii 
de lumini a panourilor realizate în tehnica 
Nihonga pe warshti. Warshti, hârtie japoneză de 
mătase sau lemn de dud colorată cu pigmenți 
naturali: Gofun (alb de cochilie de scoică 
perliferă), legată cu nikawe, clei special ce fixează 
pigmenții minerali, metaliferi pe suportul pictat. 
Roland Pangrati a folosit și pulberi de cupru, aur 
sau argint, dar preluând tehnica el trece la o 
interpretare e japoneză, o prelucrare și 
abstractizare subiective bazată pe efectul psiho-
semantic al mijloacelor plastice esențiale, linie, 
culoare, compoziție. Profesorii de la Universitatea 
de Artă din Tokyo sunt încântați de copleșitoarea 
înțelegere a stilului, a folosirii sculelor și 
materialelor tradiționale Nihonga de către un ne-
japonez. Expoziția de pe simezele brăilene adună 
la un loc trei teme (de studiu și meditație), 
Rezonanță, Reconectare și Reflexie, teme 
convenabile, pretabile la o exprimare abstractă în 
care singurul element urmărit este sensul și 
capacitatea de emoționare a mijloacelor plastice. 
Dacă în lucrările aride predomină haosul, forța 

CATHARSIS

Hugo Mărăcineanu
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distructivă, măcinarea – materia se pulverizează, 

devine de nerecunoscut -, pe paravanele panou 

începe să curgă, să-și caute alte sensuri, să se 

reorganizeze, să se reconecteze în alte stări, 

posibile forme, obiecte imitând universul 

manifestărilor plastice nipone. Pulverizarea 

materiei - descompunerea ei până la dimensiuni 

gazoase dă posibilitatea privitorului să-și 

imagineze ce vrea, ce știe, ce a trăit ori visat – să 

reflecteze și să intre în rezonanță cu opera, cu 

autorul, cu cei ce reflectă și se conectează pentru a 

rezona în aceeași lungime de undă. Resonance, 

Reconnect, Reflection – învăluiri în infinite 

pulverizări, furat pe arce de cerc, pe curbe ce 

accelerează spre nicăieri, tentând cu abisuri și 

expresii ca în hăurile cosmice. Te lași purtat de 

artist într-o lume din care se simte pulsul vechi, 

cultura și forța unei tehnici și a unei tradiții de mii 

de ani, Nihonga. Asistăm la o nouă cernere a 

materiei, bolovănoasă, haotică și inertă spre 

pulverizarea și apropierea de starea gazoasă cu 

posibilitatea de mișcare, curgere închegând forme 

morganiene stranii ce sugerează trăiri inedite, 

reflexii subiective, de capacități paranormale de 

intuire a spațiului și existenței de dincolo de real-

palpabil. Artistul își cântă partitura  în care s-a 

autoîncorporat folosind tehnica Nihonga, dar cel 

ce o recepționează – bazat pe cultură, sensibilitate 

și educație vizuală –descoperă și se conectează cu 

starea japoneză, cu problematica ei. O posibilă 

tragedie de tip baltagul – bărbatul legat cu mâinile 

la spate, vegheat de femeie, purtați spre adâncuri 

de apele înspumate ale oceanului peste contururile 

Țării Soarelui Răsare. Ape care pentru nipon 

înseamnă: hrană, drum, zid de apărare dar și 

cumplitul tsunami generat de cutremure. Oare asta 

vedeau profesorii de la Universitatea de Artă din 

Tokyo, când s-au exprimat cu acea copleșitoare 

înțelegere!? La Roland Pangrati simbolul cerc – 

împlinire, curgere -, este mereu întrerupt, 

transformat în centru de gestație a unor posibile  

forțe de iradiere, a unor stări și idei, a unui punct 

de start. Restrânse ca gamă cromatică, dezvoltarea 

suprafețelor șochează ca dimensiuni și forme, dar 

analizate pe arii mici vom descoperi o vibrație și o 

agitație ce se aglomerează cu puncte, linii scurte, 

fonduri punctifere într-o mișcare browniană 

necaracteristică suprafețelor plasticii japoneze – 

dau vibrație și adâncime. Spațiul plastic japonez se 

mișcă pe linii curbe sugerate de spatiul real într-un 

plan bidimensional fără această fierbere cu care 

vine Roland Pangrati. Abordarea abstractă a 

acestuia vine din alt spațiu cultural, din spiritul 

lumii unde s-a ivit, vine din lirica și muzica 

vechiului continent – asumate prin subconștient. 

Profesorii de la Tokyo simt și o spun cu eleganță – 

copleșitoare înțelegere a tehnicii Nihonga, a 

materialelor, sculelor dar nu contopirea cu nervul 

japonez, cu spațiul etno-cultural asiatic. Și la noi 

s-au practicat tehnici de pictură cu pigmenți 

naturali încă din vechime (vezi biserica lui Dragoș 

Vodă din Maramureș, monument protejat de 

UNESCO), dar azi a trebuit să vină specialiști 

niponi să o conserve și să o restaureze că pe noi 

ne-au luat toate tsunamurile și ne-au spulberat 

până și cenușa din vatră. O expoziție șocantă care 

îndeamnă la introspecție și la reflectare, vizitatorul 

urmând să descopere, să viseze ori să fie contrariat 

că nu-l pricepe pe Roland Pangrati. Sala Galeriilor 

de Artă este total improprie unei audiții muzicale, 

fondul sonor, muzica compusă special, inspirată 

de și pentru opera lui Roland (nu a putut fi 

receptată din cauza foniei și a rumorii din sală ). 

Muzica compusă de Eugen Dan Drăgoi – doctor în 

muzică, dirijor de orchestră simfonică, compozitor 

- crează un tot, o viziune de ansamblu, cele două 

forme de artă completându-se magistral. 

Compozitorul Drăgoi Dan Eugen, despre care aș 

vrea să cred că este elevul din clasa a șaptea care 

mă uimea cu mica sonatină ce a creat-o, din cele 

cinci-șase note pe care mi le aminteam dintr-o 

melodie, la rablagitul pian al școlii generale de 

artă, prin anii '80, aflată pe strada Galați-Brăila. 

Cu mai mult sprijin și cu o sonorizare specială, 

probabil o amplasare de difuzoare, dar și cu 

atenționarea publicului – să i se explice de ce și 

cum să asculte, că ceea ce ascultă completează și 

dezvoltă ce vede, ce simte și că amplifică 

profunzimea trăirilor împlinind un veritabil 

catharsis, poate să reușească. Expoziția este o 

mare reușită a tânărului gălățean și o adevărată 

provocare pentru vizitator, o oază de liniște adiind 

a răcoare sufletească în această vară de foc.

ARTE VIZUALE
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Nicolae Grigore Mărășanu

Paradoxul tragicului grec
 sau ridicarea din cădere

În linie obișnuită în tragedia greacă, începând 
cu părintele și renovatorul ei, Eschil, continuând 
cu ceilalți tragici, Sofocle, Euripide, tragicul se 
manifestă prin  bocet, sfâșiere sufletească, jertfă: 
fie spre îmbunarea zeilor, fie ca revoltă împotriva 
lor pentru răul produs omului de către zei.

Ei, bine, cu cel puțin două roluri, interpretate 
în două filme, Anthony Quinn inversează  polii 
acestui tragism și realizează un fel de paradox al 
tragicului grec. În sensul că, atunci când tragicul 
atinge culmi de vârf, eroul nu se lamentează după 
tradiție, nu mai aduce jertfă (ca odinioară 
Agamemnon, gata să împlinească sacrificiul  
Ifigeniei, ca zeii să potolească marea în drumul 
corăbiilor lui spre Troia), ci e contaminat de o 
veselie șocantă, de neînțeles, paradoxală în raport 
cu realitatea în care se manifestă pe aria concretă a 
dezastrului. Scena prăbușirii funicularului din 
filmul Zorba Grecul e edificatoare în acest sens: 
după trudă sisifică, cheltuială pe măsură, 
funicularul este gata. Cu el se vor transporta 
buștenii din piscurile de munte la țărmul mării. 
Dar la primele încercări uriașa construcție se 
năruie; praf și pulbere. În pragul unui astfel de 
cataclism, de pierdere totală, omul are la 
îndemână două variante: să plonjeze în nebunie 
ori să se jertfească pe sine. Dar în loc să asistăm la 
sfâșieri de vestminte, la proferare de blesteme la 
adresa zeilor răi, suntem șocați de atitudinea 
eroilor. Zorba alege o a treia cale: inversează polii 
tragediei și plonjează în superioritatea spiritului; 
nu în nebunie, ci într-o veselie soră cu nebunia: 
cântă și dansează într-un ritm aproape păgân. 
Demonic. Măreț. De parcă iese din ființare. 
Contaminat, tânărul tovarăș, cel care practic 
pierduse totul, se apropie calm de Zorba și 
cititorul/privitor se așteaptă să scoată un pistol și 
să-l descarce în acest frumos și măreț nebun. Nu se 
întâmplă așa, ci calm îi spune:

- Învață-mă să dansez! 
- Să dansezi? întreabă și se întreabă Zorba 

oarecum mirat, pentru că și el se aștepta mai 
degrabă la o aprigă confruntare, decât la o lecție de 
dans.

- Da, să dansez,  întărește tovarășul său 
dorința.

- Haide, împreună, izbucnește Zorba, luându-
și prietenul pe după gât.

Și un banjou strunit, cum numai grecii știu să 
înstrune acest instrument, revarsă din coardele 
întinse, gata să rupă, celebra melodie. La început 
domol, legănat, cu salturi ușoare înainte, cu același 
îndemn al grecului: 

„Haide, împreună!” 
Apoi cu ritm abrupt, rupt în suișul melodiei, 

din ce în ce mai repede,  mai tensionat, cu 
izbucniri vulcanice, exteriorizând convulsiile 

sufletești ale celor doi nefericiți constructori de 
funiculare. 

„Haide!” și încă un pas înainte. 
Zorba dansează și râde. Cei doi dansează și 

râd demențial, posedați. Și în toiul nebunesc al 
dansului Zorba întreabă:

„Hei, Boss, ai văzut vreodată cum se 
prăbușește un funicular? Râzi, râzi! Nu ne-a rămas 
nimic!” 

Și melodia, dansul și râsul celor doi ating 
culmi apoteotice.

Dansează și râd în fața mării și deasupra unei 
apocalipse. Fac haz de necaz, spunem noi, 
românii, dovedind superioritatea spiritului în fața 
dezastrelor.

Și după ce viforul sufletesc își potolește 
impulsiunile, Zorba, supt de ardere, devine un om 
de altfel de esențe: se transfigurează, iese vindecat 
din spectacolul păgân, dionisiac, și se întoarce în 
amintire; în amintirea pură a copilăriei. 

În genunchi, în fața tânărului tovarăș, 
istorisește următoarea  poveste:

 „Era un turc bătrân, vecin cu noi. Tare bătrân, 
tare sărac, fărăr nevastă, fără copii, singur cuc. 
Hainele îi erau jerpelite, dar sclipeau de curățenie. 
El le spăla, el își gătea și curăța podeaua. Seara 
venea la noi. Se așeza în curte cu bunică-mea și cu 
alte babe și împletea ciorapi.

Acest Hussein-aga era un sfânt.
Într-o bună zi m-a luat pe genunchi și mi-a 

pus mâna pe creștet, ca și cum m-ar fi 
binecuvântat: “Alexis, mi-a zis, am să-ți 
destăinuiesc ceva. Ești prea mic să pricepi, dar ai 
să pricepi când vei fi mare. Ascultă-mă, fiule: pe 
bunul Dumnezeu, vezi tu, nici ăle șapte caturi ale 
cerului, nici ăle șapte caturi ale pământului nu-L 
pot cuprinde. Dar inima omului îl cuprinde. Așa 
încât ia seama, Alexis, să nu rănești niciodată 
inima omului!”

Asistăm iar la un punct nodal, nod divin al 
scenariului, la harul măreț al acestui actor unic. 
Măreția momentului este redată de stările 
sufletești ce se succed și prin care trec cei doi eroi. 
Atitudinea lui Zorba se naște din tragic, 
transcende tragicul, trece prin dionisiac și se 
situează într-o zonă paradoxal-apolinică. Nu spun 
superioară tragicului, ci așezată într-un plan de 
deasupra tragicului. E un fel de întoarcere din 
cădere. O întoarcere la Dumnezeu, Cel de 
necuprins de nici-o cuprindere decât de inima 
omului. Am văzut această înțelepciune (de 
înțelepciune este vorba, nu de nebunie) la 
chiaburii români din bălți. Când regimul gamelei 
le-a  luat totul, au realizat că le-au rămas brațele. 
Au luat securea în mâinile cu care agonisiseră 
averile furate și s-au adâncit în păduri. Au tăiat, au 
decojit, au cărat bușteni cu spatele; au stivuit, au 
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făcut stânjenii, au supraviețuit: ei și familiile lor. 
Cred că impulsul acestei salvatoare nebunii 

zorbiene trebuie căutat în genă. În ADN. În acea 
matrice din structura omului înnobilată cu 
supraviețuirea și capabilă de miracol.  
                                              *

Al doilea film egal ca semnificație a 
paradoxului tragicului grec (și nu numai, deoarece 
nici Anthony Quinn  nu este grec, nici filmul 
despre care urmează să vorbim nu este grecesc) se 
numește Secretul din  Santa Vittoria. Deci, un film 
ialian în care Anthony Quinn joacă în rolul 
primarului Bombolino. Și aici e vorba de un 
funicular, dar de un funicular de ființe umane, 
simbol al solidarității în fața destinului. Locuitorii 
din Santa Vittoria, cultivatori de viță de vie, 
deținători de mari depozite de vinuri, sunt ocupați 
de o armată invadatoare în cel de-al doilea război 
mondial. Trupele speciale SS află de depozitul cu 
vinuri și hotărăsc să ocupe satul și să le ia vinul ca 
pradă de război. Țăranii din Santa Vittoria în 
frunte cu primarul Bombolino (alias Anthony 
Quinn) plănuiesc să salveze vinul. Să-l mute într-
un loc ascuns. Se aleg ruinele unei vechi crame 
romane. Le lipsește însă un mijloc rapid de 
transport. Orice încercare eșuează. Un milion trei 
sute șaptesprezece sticle cu vin urmează să fie 
ascunse, transportate la o distanță apreciabilă. 
Timpul devine presant. Atmosfera e în stare să 
arunce satul în aer. Primarul Bombolino scoate din 
pălărie ideea salvatoare: mobilizează întreaga 
suflare din Santa Vittoria. O dispune în lanț, într-
un funicular uman, și transportă sticlele din mână 
în mână. Privită în prim-plan secvența 
cinematografică devine halucinantă: sticlele trec 
din mână în mână cu repeziciune, iar la un 
moment dat devin un fel de păsări, alunecă singure 
prin aer și se ascund într-o grotă salvatoare, 
pentru că din urmă vine dezastrul. Fiecare sticlă 
din cele un milion trei sute poartă amprenta 
sutelor de mâini ca un ADN al unei ciudate dar 
puternice solidarități, a unei implicări totale și a 
unei asumări totale în fața dezastrului. Vița de vie 
cultivată pe râpele din Santa Vittoria, pe care 
nimic altceva nu se putea cultiva, este singurul lor 
mijloc de existență, e viața lor. Vinul roșu, dintr-un 
soi special, devine simbolul propriului lor sânge ce 
stă gata să se verse pentru apărarea și salvare 
acestei fascinante ființări umane. Polivalența 
simbolurilor, plurivocitatea lor sunt tonice și 
mărețe. Tragicul suie la cotele de sus și spectatorul 
este împins în supranatural și magie.

Urmează scena jertfei: confruntarea lui 
Bombolino cu comandantul SS care, venind să 
ridice vinul, mai găsește în cramă doar trei sute de 
sticle, lăsate în mod special de santavittoreni 
pentru a momi invadatorul. Comandantul e turbat. 
Știe că e tras pe sfoară; că vinul e ascuns. Ordonă 
represalii: sunt împușcați doi localnici. Dar sunt 
doi fasciști ținuți prizonieri de autoritățile 
orașului. Sătenii aduși în fața armelor devin o 
mare mută: nici unul nu divulgă, nu trădează. 
Tragicul crește! Bombolino, alți câțiva localnici de 
frunte sunt somați cu pistolul la tâmplă să divulge 
secretul; să spună unde au ascuns vinul. Nu 
divulgă. Nu vorbesc. Nu se tânguie. Nu trădează. 
Solidaritatea, asumarea aceluiași destin de către 
toți devin lecții de viață. Iar geniul actorial al lui 
Anthony Quinn fascinează. Bombolino e un 
personaj pitoresc, băutor exersat, nu-l pot jigni 

spunând că e un bețiv, e hâtru, colovn și peste 
toate fachir și mare vrăjitor. Un amănunt de mare 
tensiune, dar și de mare rafinament e redat de 
următoarea scenă: când comandantul e gata să 
apese pe trăgaci, Bombolino scoate din sân o sticlă 
cu vin legată cu o panglică, o oferă  celui ce 
urmează să devină ucigașul său și-i spune:

-   Primește, comandante, o sticlă cu vin din 
partea locului!

-  Crezi, Bombolino, că vă puteți dispensa de 
această sticlă?  întreabă insinuant comandantul.

La care Bombolino, în felul lui de clovn, când 
fățos, când jalnic, când genial, cu o inteligență 
scăpărătoare și o blândă lumină în priviri 
răspunde zâmbitor, dar la fel de insinuant:

-   Mai avem un milion, comandante!  
Și Bombolino, cât și toți cei de față din 

așezarea Santa Vittoria, știau că ei chiar mai aveau 
un million de sticle ascunse. Dar felul în care o 
spune Bombolino, face ca vorba lui să plutească 
între două ape, între farsă și adevăr. Cei care 
cunosc secretul știu că Bombolino spune adevărul. 
Cei care nu știu despre vinul ascuns pot crede că e 
o farsă, un răspuns  glumeț, stil Bombolino, dar 
ironic pe măsura întrebării.

Finalul tragediei din Santa Vittoria e uriaș.
Ocupanții, presați de trupele aliaților, primesc 

ordin să părăsească satul. Înainte de plecare, însă, 
comandantul se oprește în fața lui Bombolino: îl 
privește în ochi și-i spune într-un mod trufaș dar și 
admirativ: știu, Bombolino, că mai aveți un milion 
de sticle. 

Și părăsește Santa Vittoria. 
În urma lui, ca și în celălalt film, Zorba Grecul, 

mulțimea izbucnește într-un dans triumjfător, 
aproape păgân.

El narează același paradox al tragicului din 
filmul Zorba Grecul, din alte interpretări din 
magnifica sa carieră, ale acestui mare actor care a 
fost Anthony Quinn. Tragic în care, ajuns în 
culmea dezastrului, eroul nu plânge, nu cedează 
tristeții, nu-și rupe hainele, nu-și pune cenușă pe 
cap ca în vechile tragedii ale Greciei antice, ci 
plonjează într-o veselie soră cu nebunia, 
inversează polii tragicului și supraviețuiește.

Prin acest mod foarte personal de interpretare, 
Anthony Quinn transcende culmile tragicului de 
până la el și tinde să ajungă într-un tărâm încă 
nenumit. În care omul își ia în răspăr destinul și 
zeii, devenind el însuși zeu.   

 

       
 
 

Marius Gheorghe Teodorescu,  
„Catharsis Pandemion”, 2021, ulei pe carton
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Sala Mare,  odată intrată în reparaţie 
capitală în aprilie 2014, ne-a determinat să ne 
canalizăm,fireşte, atenţia spre producţii special 
gândite şi realizate în generosul şi primitorul 
spaţiu al Sălii Studio,cel care, în toamna anului 
2016 avea să primească denumirea binemeritată 
de Sala BUJOR MĂCRIN, în memoria marelui 
actor şi formator de tineri care a adus atâta 
strălucire Teatrului Brăilean!

Primul proiect care a dat relief, temei şi 
semnificaţie acestui minunat spaţiu teatral a fost 
spectacolul ÎNDOIALĂ, un text tulburător al lui 
John Patrick Shanley, şi care în 2008 fusese 
materialul din care s-a născut filmul "The Doubt"( 
"Îndoiala"), , scris şi regizat de chiar autorul piesei 
, care îi aducea la rampa pe doi mari actori de film, 
Meryl Streep şi Philip Seymour Hoffman.

Proiectul a fost propus, tradus şi regizat de un 
tânăr regizor extrem de promiţător, Eugen 
Gyemant, iar scenografia a fost semnată de 
talentata Cristina Milea, originară oarecum 
din...zonă, adică din Tulcea.

Rememorez cu plăcere şi fac publică, în 
premieră, informaţia că am fost atât de 
impresionat de text, l-am găsit atât de potrivit pe 
formatul tematic şi proiectul de management al 
meu şi mai ales, am realizat oferta excepţională 
pentru actorii noştri , încât ţin minte că i-am 
confirmat regizorului în...5  minute după 
finalizarea lecturii decizia mea de a produce la 
Brăila acest text minunat şi actual!

Tema este una incisivă, dură ca un bisturiu 
chirurgical! Problema locului credinţei religioase 
în societatea modernă, precum şi toleranţa 
religioasă (sau lipsa ei...) , ce poate deveni o armă 
imbatabilă de manipulare psihologică! După cum 
se observă, teme delicate dar la ordinea zilei! Mai 
adăugaţi şi tema discriminării rasiale şi vom avea 
un tablou complet al zilelor noastre! Talentul şi 
flerul dramaturgului, pe de-o parte, iar pe de altă 
parte, al regizorului îi determină pe ambii artişti să 
umble cu mult tact şi fără şabloane într-o lume 
deosebit de delicată, din punct de vedere uman şi 
psihic! Finalul deschis, care provoacă pe fiecare 
din spectatori să desprindă propriul său mesaj sau 
înţeles este deasemenea un ingredient puternic, 
care responsabilizează şi activează publicul, în 
acest spectacol-dezbatere.

Distribuţia, una de "zile mari", susţine şi dă 
substanţă şi credibilitate situaţiilor scenice, actori 
minunaţi precum Liliana Ghiţă, Emilian Oprea, 
Corina Moise( invitată în spectacol) şi Ramona 
Gânga, proiectând în zona evenimentului acest 
spectacol, ce a avut o premieră strălucitoare la 
Bucureşti, în Sala Studio a Teatrului ODEON.

Lucian Sabados

Teatrul „Maria Filotti” - spectacole memorabile 
din perioada 2013-2021 (II)

La reuşita spectacolului şi din punctul de 
vedere al publicului au contribuit în mod esenţial 
tăietura regizorală fermă şi profundă a regizorului 
şi viziunea scenografică năucitoare a Cristinei 
Milea, cea care într-un spaţiu extrem de redus a 
reuşit să aducă mirajul unui spaţiu de biserică, 
grădină, birou şi curte a şcolii! 

În absenţa temporară a Sălii Mări a Teatrului, 
aflată, cum spuneam, în reparaţie capitală, am 
cedat tentaţiei de a gândi şi proiecta spectacole de 
mari dimensiuni, prin colaborarea frumoasă pe 
care am avut-o cu Consiliul judeţean Brăila, care 
ne-a oferit posibilitatea de a monta şi reprezenta 
spectacole în Sala Mare a Casei Tineretului, aşa că 
am decis intrarea în repetiţii a unui text magistral 
al teatrului modern universal,  unul care mă 
"bântuia" de mult timp, LA GRANDE MAGIA de 
Eduardo De Filippo.

Provocarea a fost primită cu interes şi 
entuziasm de colegul nostru, Radu Nichifor, 
regizor angajat al Teatrului. Scenografia a fost 
asumată şi dusă la bun sfârşit cu inteligenţa, 
subtilitate şi farmec de mai vechea noastră 
colaboratoare, artistă Vioara Bară. O distribuţie 
minunată şi  numeroasă, compusă din actorii 
Valentin Terente, regretatul Lucian Pinzaru 
(invitat de la teatrul Gălăţean), Narcisa Novac, 
Elena Andron, Radu Horghidan (tot de la teatrul 
Gălăţean),Dan Moldoveanu, Iulia Vasilescu, 
Adrian Ştefan, Costică Burlacu, Marius Exarhu, 
Monica Ivaşcu, Alexandru Marin, Emilia Mocanu, 
Wanessa Radu, Cătălina Nedelea, Flori Popa şi 
Corina Borş, a redat cu fidelitate tensiunea, 
atmosfera şi ineditul acestei poveşti stranii şi 
incredibile. Spectacolul reda cu şi mai mare 
acuitate tema şi mesajul propus de autor şi anume 
lansarea avertismentului  că magia iluziilor poate 
afecta fiinţă umană, mai ales odată cu trecerea 
timpului şi cu spectrul amăgitor al neîmplinirii. 
Spectacolul impresionează, dar şi amuză, stârneşte 
un tip special de empatie care, îmbinată cu 
suspensul şi stranietatea poveştii compun un mixt 
foarte atrăgător pentru publicul bun cunoscător de 
teatru. 

În primăvara anului 2015 ne-am reîntors în 
spaţiul Sălii Studio al Teatrului cu producţia 
spectacolului PLATONOV, textul de debut al 
uluitorului Anton Pavlovici Cehov.

Propunerea a venit din partea unei artiste 
consacrate, regizoarea şi ...profesoara de la 
UNATC, Andreea Vulpe, şi bineînţeles că tentaţia 
a fost mare ! Greu de rezistat în fata oportunităţii 
unui proiect cu Cehov, unul dintre autorii cei mai 
iubiţi, respectaţi şi jucaţi în toată lumea! Cu atât 
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mai mult cu cât viziunea propusă era una 
deosebită, foarte modernă şi... contemporană.

Cred că, chintesenţa viziunii şi  a mizei 
regizorale sta în declaraţia ei din caietul-program 
al spectacolului: " Avem senzaţia că ducem o viaţă 
normală, sau aproape...şi nu ne dăm seama sub ce 
tensiune trăim, cât suntem de înnebuniţi, ce 
bătălie de fiecare clipă ducem cu looserul din noi, 
ce tare ne încordăm să fim la înălţimea pretenţiilor 
pe care le avem de la noi înşine, să fim conformi cu 
făptura grozavă care ni s-a spus că suntem, am 
crezut că suntem sau am fost siguri că, dacă nu 
chiar acum, în scurt timp vom fi.... Şi să ne 
resemnăm pentru că, oricum, nu-i nimic de făcut"! 
Eu m-am gândit să fac ceva: un spectacol. În care 
să îmi mărturisesc înnebunirea"

Un crez nu numai artistic, ci şi uman, care dă 
frisoane prin adevărul şi dimensiunea întrebărilor 
fără răspuns!

Scenografia, puternic simbolică, cu o 
atmosferă ce te urmăreşte mult timp după 
spectacol este realizată de artistul, brăilean de 
origine, Daniel Titza. Ilustraţia muzicală, ea însăşi 
un personaj este alcătuită tot de regizoare. 
Frisonantă şi învăluitoare...

O distribuţie memorabilă (nici nu se poate 
altfel la un spectacol Cehov...) compusă din actorii 
Silviu Debu, Mihaela Trofimov, Valentin Terente, 
Ionuţ Vişan, Emilia Bebu (invitată de la Teatrul 
Bulandra), Corina Borş, Narcisa Novac, Liviu 
Pintileasa, Marcel Turcoianu, Dan Moldoveanu, 
Adrian Ştefan, Costică Burlacu, Alexandru Marin 
şi Emilia Mocanu. În concluzie, PLATONOV, o 
trupă turata la maxim, multă ambiţie şi motivaţie, 
concentrare dar şi inerente emoţii...pentru 
întâlnirea cu acest remarcabil text al literaturii 
dramatice universale!

Vara lui 2015 ne-a pus în faţa unei piese 
româneşti actuale cu un destin spectacologic foarte 
bine consolidat, textul lui Mimi Brănescu  ACASĂ 

LA TATA. Resposabilitatea regiei acestui text şi 
propunerea însăşi a venit din partea colegului 
nostru, Radu Nichifor. În cronica la spectacol din 
revista YORICK, apreciatul cronicar Marina 
Roman sublinia: „Urechea absolută şi ochiul 
desăvârşit pentru detaliu al lui Mimi Brănescu. Cu 
fiecare piesă pe care o scrie se impune ca un as al 
replicii. Probleme majore într-o societate minoră. 
Ratarea este cuvântul de ordine. Ratarea la nivel 
global, al obştei, şi ratarea la nivel individual."

Într-adevăr, autorul creează o dramă 
modernă, în tonuri realiste, căci ACASĂ LA TATA 
este o piesă despre micile necazuri cotidiene şi 
marile drame existenţiale ale unor banali locuitori 
ai unei banale localităţi rurale din România. 
Tăietura regizorală este una viguroasă, păstoasa, 
unde umorul convieţuieşte cu drama, grobianul cu 
sensibilul, un suspens bine administrat, un 
crescendo ce explodează ...fâsâit, pentru că la noi 
marile drame sunt aproape imposibile, totul este 
tratat cu superficialitate şi în răspăr. 

Distribuţia susţine cu succes intenţiile şi 
demersul regizoral prin actori precum Monica 
Ivaşcu, Lucian Pînzaru, Alexandru Marin, Adrian 
Stefan  (premiul pentru rol secundar la Festivalul 
Naţional de Comedie de la Galaţi, 2015), Corina 
Borş, Narcisa Novac şi Dan Moldoveanu, 
rămânând mult timp după spectacol în memoria 
publicului. Atmosfera autentică şi sufocantă a 
satului contemporan este foarte bine susţinută de 
scenografia semnată de tânără şi talentată Sorana 
Țopa.

După aceasta premieră urma să intrăm în 
vacanţă lui 2015, dar pentru manager continua 
amplă munca de documentare, investigare şi 
decizie a autorilor viitoarelor proiecte teatrale ale 
stagiunii ce urma, 2015-2016. Dar despre toate 
aceste demersuri şi rezultate - în episodul 
următor!

                      (Continuare în numărul viitor)

ARTE - TEATRU

Trandafira Cojocaru, „ÎnCERCare”, 2021, alamă, lemn
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� „De la platoul Brăilei până la acela al 
Galaților, lunca Siretului îți umple sufletul de 
dorinți. E un pântec de pământ pe care 
elemente pătimașe l-au arat cu corpul lor și l-
au fecundat cu doruri. Ele au făgăduit omului 
totul, - și nu i-au garantat nimic, afară de 
dorință, această putere care îngăduie inimei 
noastre să ție piept existenței, micșorând 
satisfacția și combătând restriștea.
� Când rapidul „București – Dunărea” 
intră pe nesfârșitul dig care leagă aceste două 
platouri, dominând „Vărsătura”, un vag 
presentiment de veșnicie nesocotită îți umflă 
pieptul. E ca chemarea unei iubiri, mult timp 
desconsiderată.

PANAIT ISTRATI – MANUSCRIS

� O lumină difuză care umple un mare 
gol te trezește din nepăsarea ucigașă. Nu e 
nimic de văzut pe fereastră, afară doar de vreo 
pasăre de baltă care, zburând de-a lungul 
trenului, inspectează cu o privire curioasă 
interiorul compartimentelor, ori, în momentul 
trecerii unei bariere, vre-un țăran bătrân care 
scoate căciula și salută tot trenul, de frica 
autorităților. Din depărtare în depărtare, 
îngrămădiri de căruțe, arbitrar presărate, ies 
din pământ, ca tot atâtea sfidări aruncate 
fericirii ușoare. Se mai poate vedea, după 
anotimp, oameni...”

(Fragment din romanul Țața Minca)
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