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CONSTRUCȚIA

FILOZOFICĂ

ANDREI MARGA

În tradiția care s-a profilat la Cluj, 
s-au întreprins construcții în diferite 
discipline. În filosofie, bunăoară, Lucian 
Blaga este autorul unei filosofii originale 
în care, după cum se știe, a încercat să 
lămurească poziția culturii române 
în cultura lumii. D.D.Roșca a dat o 
„încercare de sinteză filosofică”, cum 
el însuși spune, pe categoria existenței, 
în urma fecundei sale stăruințe asupra 
lui Hegel. Eugeniu Sperantia aspira 
vizibil la o construcție filosofică pe 
bazele pragmatiste care tocmai fuseseră 
deschise spre explorare. M-am angajat 
să continui tradiția printr-o încercare de 
construcție filosofică condusă de tema 
orientării în lume. 

Construcția pe care am proiectat-o 
vine din patru opțiuni filosofice. Prima 
este aceea că între capacitățile pe care 
le posedăm, ca oameni – sensibilitate, 
voință, intelect, reflecție etc. – rațiunea 
este cea pe care ne putem rezema cu mai 
multe șanse de orientare încununată 
cu succes în viață. A doua este aceea că 
rațiunea implică – așa cum ne-a arătat 
deja Fichte – voința de rațiune și datoria 
raționalizării lumii noastre. Suntem deja 
departe pe drumul raționalizării și avem 
concluzii propriu-zis filosofice în urma 
drumului parcurs. Nu este aproape nimic 
în ordine în lume,  dar nu este totul pierdut 
și nici mult de la început asigurat! A treia 
este aceea că cine vrea raționalizarea 
intră pe terenul unei realități ce rămâne 
un întreg – distribuit pe numeroase 
paliere, domenii, segmente și situații, 
pe care trebuiesc făcute suficiente 
distincții – și se cere abordată ca întreg. 
„Diferențierea” o consider nu doar un 
mecanism de evoluție a modernității, 
ci și o realitate mai adâncă, cu ale cărei 
efecte abia am început să ne confruntăm, 
filosofic vorbind. A patra este aceea că în 
conștiință și în comunicare avem mediile 
hotărâtoare ale vieții noastre într-o 
societate a cărei complexitate deja pune 
la încercare conceptualizările reținute în 
istoria filosofiei. Chiar și după decenii 
de ofensivă împotriva unificării datelor 
experiențelor, în filosofie nimic nu este 
asigurat fără fundamentare, încât am 
făcut temă de reflecție din însăși aceste 
opțiuni sau măcar le-am apărat.

Rațiunea, raționalizarea, diferen-
țierea, acțiunea, conștiința și comunicarea 
sunt termenii filosofici unificatori ai 
scrierilor mele de până acum. Dacă 
este să iau în seamă cerința lui Hegel 
de a unifica până la capăt experiența 
și de a găsi un termen – unul singur! –
unificator, care să fie oarecum fundalul 
celorlalți și să proiecteze o lumină asupra 
întregii realități, dincolo de derutantele 
ei diversificări și mișcări, atunci pot 
spune că acesta este comunicarea. Ne 
naștem în mediul comunicării, trăim 
înăuntrul ei, ea decide direcția acțiunilor 
noastre și ne permite să atingem ceva și 
nu altceva. Prin comunicare trec de fapt 
și cunoașterea și acțiunile și ființarea 
noastră. Celebrele întrebări puse de Kant 
– „ce pot să știu?”, „ce trebuie să fac?”, 
ce îmi este îngăduit să sper?” și „ce este 
omul?” – se dezleagă astăzi mai profund 
pe terenul comunicării. Interogațiile 
ce au nutrit filosofia dintotdeauna – de 
la „ce este?”, trecând prin „cum putem 
cunoaște?”, la „ce putem face?” – se 
dezleagă într-un fel nou în orizontul 
comunicării. 

Aparțin curentului de gândire ce a 
făcut trecerea de la „filosofia conștiinței”, 
la ”filosofia comunicării” și caută acum 
să absoarbă „filosofia conștiinței de sine” 
în aceasta din urmă. Mi-am asumat că 
accesul nostru, ca oameni, la realitate, 
este mijlocit de „comunicare” (începând 
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cu cea mai simplă operație lingual-
cognitivă, care este „nominalizarea”) 
atât în ipostaza de „instrument” al 
cunoașterii, cât și ca „mediu” al acesteia, 
și că nu există soluție la problemele unei 
societăți de „complexitate” înaltă în afara 
„comunicării” soldată cu „înțelegerea”. 
Mi-am asumat, însă, tot mai mult, că 
în „comunicare” suntem prezenți, ca 
oameni, în așa fel încât ceva mai mult decât 
comunicarea rămâne de partea noastră, 
așadar în afara comunicării. Sau, pozitiv 
formulat, că în „comunicare” venim 
mereu cu asumarea noastră de către noi 
înșine, la singular (ca individualități) 
și la plural (ca și comunități), care 
afectează comunicarea faptică însăși. Pe 
ambele direcții – sesizarea condiționării 
comunicative a tablourilor realității pe 
care ni le facem și sesizarea condiționării 
ontice (existențiale și sociale în înțeles 
larg, în primul rând) a „comunicării” – 
m-am sprijinit pe achizițiile științelor 
timpului (de la matematică și logică, 
trecând prin sociologie și lingvistică, 
la psihologie). Demersurile mele au 
drept cadru „filosofia subiectului” 
și desfășoară înainte de toate o 
antropologie a reproducerii culturale a 
vieții prin acțiuni diferite, subsumate 
unui sens cultural, ancorat, pe o bună 
parte, în echiparea noastră, în cele din 
urmă anatomo-fiziologică, ca oameni, 
și dependent de inițiative umane și, 
desigur, de caracteristicile lumii.

Deoarece pragmatismul reflexiv 
pe care caut să-l articulez înaintează pe 
o cale distinctă, între multele posibile, 
vreau să aduc aici alte câteva precizări 
pentru a-l face cât mai intuitiv. Să 
constatăm că „societatea cunoașterii” 
din zilele noastre are nevoie de un 
complement – „societatea înțelepciunii”, 
care presupune, în ordinea cunoașterii, 
„viziune”. Sunt nenumărate probleme 
ce nu se pot soluționa fără cunoaștere 
în sensul strict, al științelor, dar sunt și 
numeroase crize (criza de raționalitate, 
criza de legitimare, criza de motivație, 
criza de creativitate, criza de soluții, 
în general) ce nu se pot depăși fără 
„viziune”. Să observăm că trăim o 
„resurgență a religiei”, dar avem, totuși, 
și o „resurgență a filosofiei”, fără a 
discuta în acest moment caracterele 
acestor resurgențe. Notez aici în treacăt 
că „diferențierea” formelor spiritului 
– științele, arta, religia, filosofia – nu 
este reversibilă și nu se câștigă nimic 
din reduceri sau confuzii ce afectează 
autonomia vreuneia. Științele, filosofia, 
arta, religia trebuie luate ca atare. Doar 
că avem nevoie și de unitatea lor. Aceasta 
nu mai este tangibilă, cum spera Kant, 
instituind „tribunalul” uneia dintre 
forme, oricare ar fi ea (Kant prefera 
filosofia!), ci punându-le într-o relație 
de comunicare ca parteneri într-o 
întreprindere comună. Filosofia, în orice 

faptului simplu că personalitatea celor ce 
interacționează în limbaj condiționează 
rezultatul comunicării trebuie să-i 
găsim o rezolvare filosofică. Faptul că 
printre funcțiile conștiinței individuale 
rămân selectivitatea, „disonanțele 
cognitive” sigure și altele, firește, trebuie 
preluate în conceptualizarea filosofiei. 
Acestea ne cer, cred eu, dezvoltarea 
„filosofiei conștiinței de sine” pe suport 
comunicativ. Numai astfel filosofia poate 
face față încă unui șir de fapte istorice – 
noile cercetări din neurobiologie și ale 
funcționării limbajului, noile condiții 
de performanță din era globalizării, 
dependența economiei de fiabilitate, a 
bussinesului de etică, a performanței 
de integritate, nevoia tot mai resimțită 
a trecerii de la democrație ca tehnică 
de alegere periodică a reprezentanților, 
la democrație ca formă de viață, 
expansiunea abordărilor alternative 
în științele sociale etc. – care nu sunt 
tranzitorii, ci lasă urme adânci în 
conceperea omului, societății, istoriei și 
lumii. Departe de a fi o epocă a „sfârșit”-
urilor (ideologiei, politicii, istoriei, 
lumii, divinității etc., cum se clamează 
superficial), epoca noastră deschide 
cu adevărat marile „dosare” ale istoriei 
cunoașterii și înțelegerii lumii. 

Pragmatismul reflexiv recunoaște 
sensul ca prealabil al adevărului. Nu 
mai putem face față filosofic diversității 
conceptualizărilor având același obiect 
și diversității culturilor de înaltă 
competitivitate fără a deschide până 
la capăt interogarea sensului. Nu mai 
putem asigura ordinea lumii fără a pune 
întrebări privind sensul instituțiilor, 
societății, istoriei, vieții umane. 

Recunoscând sensul ca prealabil 
al adevărului nu înseamnă că ceva stă 
temporal în față sau spațial alături de 
adevăr. Sensul este imanent adevărului și 
îl condiționează din această poziție. De 
aici rezultă multe consecințe. Rezultă, 
de exemplu, un nou tablou al științelor, 
după ce tabloul care a dominat secolul al 
XIX-lea și care ni s-a transmis – cel al lui 
Auguste Comte – s-a prăbușit odată cu 
progresul științelor istorice și cu apariția 
unor noi științe, cum sunt, de pildă, 
managementul și celelalte discipline 
acționale. Criteriul clasic al complexității 
obiectului din ordonarea științelor este 
evident precedat de criteriul sensului, 
care se răsfrânge direct în metodologia 
de abordare a obiectului. Iau în seamă 
faptul că, în teoria științei, problema 
sensului aplicării a devenit crucială și că 
apar, în același timp, noi nevoi în sfera 
cunoașterii. Este, de pildă, nevoie de acum 
de un tablou al acțiunilor necesare și 
suficiente pentru o reproducere culturală 
a vieții. Lista acțiunilor diferite după 
structura lor a devenit indispensabilă. 
Avem nevoie, în egală măsură, de o nouă 
înțelegere a societății, care să permită 
depășirea nu numai a pozitivismului, 
ci și a funcționalismului, căci legătura 
funcțiilor cu sensul este acum sigură.

Această optică filosofică am 
numit-o pragmatism reflexiv din mai 
multe rațiuni. Prima este aceea că privesc 
lumea ca una rezultată din acțiunile 
multiple ale oamenilor ce-și reproduc 
viața în comunități. Realitățile din jur 
pot fi mai din adâncime considerate ca 
rezultate de acțiuni sau inacțiuni. Chiar 
cunoașterea, inclusiv cunoașterea cea 
mai evoluată, care este cea a științelor 
moderne, se explică mai precis din 
această perspectivă.  

caz, rămâne credincioasă marii ei tradiții 
continuând să caute, până și în cele mai 
contextualizate fapte, cunoștințe, acțiuni, 
ceea ce ține de întreg – de întregul vieții 
umane, societății, istoriei, lumii.

Istoria filosofiei ne acomodează din 
primul moment cu „filosofia substanței”, 
căreia Metafizica lui Aristotel îi dă forma 
clasică, înțelegând prin substanță ceea ce 
există în și prin sine și nu are nevoie de 
altceva pentru a exista. La sfârșitul epocii 
moderne, o seamă de fapte istorice – 
expansiunea mașinismului, economia 
politică a valorii muncă, revoluția 
franceză, evoluționismul științific, 
trecerea la scrierea istoriei universale etc. 
– au pretins o schimbare de paradigmă. 
Aceasta a însemnat intrarea pe scenă a 
unei elaborate „filosofii a subiectului”, 
căreia Fenomenologia spiritului a 
lui Hegel îi imprimă forma clasică. 
„Substanța este subiectul”, rezumă noua 
paradigmă. Hegel a văzut în „principiul 
subiectivității” – prin care a înțeles 
libertatea individuală, dreptul nelimitat 
la critică a individului, autonomia 
de acțiune a persoanei, cunoașterea 
științifică și reflexivitatea filosofică, luate 
la un loc – noul principiu ordonator al 
societății, istoriei și lumii. 

Istoria nu s-a oprit însă nici în acest 
punct. „Filosofia subiectului” a lăsat în 
urma ei cel puțin trei paradoxe, pe care 
le-am numit: „paradoxul libertății” – 
subiectul devine mai controlat de forțe 
exterioare pe măsură ce își lărgește 
libertățile subiective (Nietzsche); 
„paradoxul umanismului” – umanismul 
emancipat complet sfârșește în nihilism 
(de Lubac); și „paradoxul naturalismului” 
– cucerirea până la capăt a naturii duce 
la invadarea culturii de către natură 
(Horkheimer și Adorno). Generația mea 
nu putea trece, decât cu prețul căderii 
în formalism sau utopie vinovată, peste 
aceste paradoxe ce se întâlnesc abundent 
nu doar în texte, ci și realitate, chiar în 
cea perceptibilă. 

„Filosofia subiectului” trebuia 
regândită din fundamente, rămânând 
însă în cadrul ei. Un alt șir de fapte 
istorice – enorma dezvoltare a cercetării 
limbajului, semnelor, comunicațiilor, 
schimbarea de paradigmă din sociologie, 
antropologie și economia politică, 
anvergura căpătată de fenomenul 
dictaturilor și manipulărilor, experiențe 
reușite ale democratizării, schimbările 
din creștinismul contemporan, noi 
teorii din științe etc. – au încurajat 
trecerea de la „filosofia conștiinței”, 
de care „filosofia subiectului” a fost 
legată până la identificare, la „filosofia 
comunicării”. M-am plasat înăuntrul 
„filosofiei comunicării” din zilele 
noastre. Mi-am asumat că putem dezlega 
problemele existente aducând în sprijin 
optica comunicării ființelor capabile de 
rațiune și acțiune, dar sunt conștient că 
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 un poem de

DANIEL  
CORBU

CARNET

Doar ceea ce-ai iubit trăieşte cu-adevărat.
Cui îi pasă că paşii-mi vor rătăci
poate pentru ultima oară pe strada Lăpuşneanu  
a unui mare oraş din Europa de est
că voi privi Biserica Trei Ierarhi pentru ultima 
oară
că poate după amiază voi asculta pentru ultima 
oară 
cântecul condorului din poemele
lui Walt Whitman
că voi citi pentru ultima oară 
sceptica Glossă eminesciană
sau versetele din Biblia pre versuri tocmită 
de Dosoftei.

PENTRU ULTIMA OARA
,

 roua lecturii

Dumitru  
Augustin Doman

Cui îi pasă că am probat paradoxul 
ca probă a creierului viril
că am scris cântece de amânat trufia
că voi număra pentru ultima oară plopii
şi pentru ultima oară îmi vor ieşi fără de soţ 
că teama de moarte se destramă încet
ca broderiile atacate de molii.
................................................................
Nu vreau să-mi închipui
cum va arăta peste o sută de ani 
mâna care-a scris acest poem.

   Pictorului Dorin Baba

Îi sare în ochi, ba chiar îi pică cu tronc 
poetului, care o și abordează cât se poate de 
direct. „Auzi, cum te cheamă?” „Sora”, răs-
punde ea automat, ușor zăpăcită. „Hm! Sora! 
Soro, ia să mă aștepți tu la ușa biroului pri-
mului secretar, că am o misiune revoluționară 
pentru tine!” Fata se ridică și pornește hotă-
râtă spre locul indicat. Acolo o găsește pes-
te un sfert de oră și o trage după el în birou, 
lăsând vorbă gardienilor să nu fie deranjat 
chiar dacă învie Ceaușescu și chiar dacă se 
dărâmă Barajul Vidraru și șterge totul în cale 
până la București. În birou, poetul impetuos 
îi toarnă fetei un pahar de vin roșu și-o în-
deamnă să bea. Apoi, o inițiază în arta com-
plicată a revoluției: „Măi fată, Sorooo! Orice 
revoluție se face cu sacrificii. Deviza noastră 
trebuie să fie La arme, revoluționari! Dar, 
noi trebuie, înainte de toate, să rămânem oa-
meni, ce dracu! Mai bea un pahar de vin și 
să te văd în pielea goală. Dar, repede, că mai 
avem și alte treburi, țara așteaptă fapte mari 
de la noi...” Sora mai ia o gură de vin, apoi 
își scoate blugii și chiloții verzulii, apoi șuba. 
„Fă, se enervează poetul stegar al revoluției, 
ce n-ai înțeles? Dezbrăcarea la pielea goală! 
Vreau să-ți mursec țâțele” „Știți, se scuză fata, 
nu pot. Am un sân extirpat de la cancer”. Po-
etul nu mai comentează. O pune pe biroul de 
stejar pe care cu numai o săptămână în urmă 
se semnau hotărâri importante pentru orașul 
petrochimiștilor și pentru întregul județ, o 
trântește acolo și-o posedă cu icnete parcă 
dușmănoase. În acest timp, prin ușa deschisă 
se vedeau la televizorul din secretariat scene 
cu Ceaușeștii prăbușiți lângă zidul cazar-
mei, prăbușiți sub ploaia de gloanțe, c-a sosit 
ziua dreptății, ziua sfântă-a libertății... Icne-
tele lui Silviu, gemetele dureroase ale Sorei 
care nu era acolo cu sufletul , nu participa la 
revoluția sexuală a stegarului, glasul craini-
cului anunțând a suta oară execuția odiosului 
dictator și a sinistrei sale soții, plus cântecul 
rapsodului ardelean cu ziua dreptății și cea 
sfântă-a libertății... Nașterea Domnului e săr-
bătorită deodată cu revoluția română.

*
*     *

În noaptea de revelion, primul revelion 
liber, cum se tot repeta euforic și la televi-
zor, dar și pe holurile Comitetului Județean, 
foșgăiala din clădire a atins apogeul. Se 
strângeau revoluționarii, încă de la opt-no-
uă seara, în grupuri mai mari sau mai mici 
și beau vodcă, mâncau conserve de carne și 
de pește, dar și copane de pui și bucăți de 
friptură de porc și cârnați, aduse de afară de 
mame, surori, mătuși și câte-o Ana lui Ma-
nole înfruntând gerul, ghețușul și gardienii, 
numai să ajungă oala cu sarmale la iubitul ei 
Manole zece care-i și întrece de la etajul cinci 
al județenei de partid, acum sediul județean 

  Proză   Vânătorul de vânt    (II)

al Frontului Salvării Naționale. Cu o jumătate 
de oră înainte de miezul nopții, revoluționarii 
ies în balcon și  încep să cuvânteze pe rând și 
peste rând în fața mulțimii din piață, strân-
să acolo cu lumânări, cu artificii, cu sticle de 
șampanie sau doar de țuică și vin molan de 
țară. Silviu Florean, găsește într-un ungher 
drapelul cel mare cu gaură și vreo cinci-șase 
minute face din nou pe stegarul, fluturându-
l și fâlfâindu-l în spatele vorbitorilor. Dar, la 
un moment dat, îl predă unui revoluționar 
de rând, unul mai apropiat de el ca înălțime, 
iar el se retrage în biroul primului secretar, al 
conducerii județene a Frontului. Acolo, într-o 
singurătate ireală din ultimele zece zile, scoa-
te de sub masă marea cutie pe care scrie cu 
litere de-o șchioapă: FONDUL SOLIDARI-
TATEA. Febril, își caută cheița lacătului prin 
buzunare. Una e la el, o alta la actorul Dorin 
Emilian. Cutia stă de zece zile în piață și lu-
mea pune bani în ea pentru solidaritatea cu 
victimele revoluției, cu morții și răniții de la 
Timișoara, Sibiu, București, mai puțin cu cei 
de la Plăcești, unde nu s-a tras decât un glon-
te în aer, de un revoluționar beat care apăra 
de nu se știe cine spitalul județean. Deschide 
lacătul, ridică albul capac cu crăpătura prin 
care au fost strecurate bancnotele și consta-
tă uimit că s-au strâns mulți bani, abia de 
mai pot intra în jumătatea asta de metru cub 
niște  bancnote. Din balcon se aude vocea de 
bariton a actorului: „Tova..., ăăă, domnilor, 
revoluția a învins. Odiosul dictator și sinis-
tra lui soție au fost învinși, au fost omorâți ca 
niște câini turbați ce erau. Trebuie să facem 

o țară luminoasă ca soarele de 
pe cer. Acum, nu ne mai stă 
nimic în cale...” Silviu se uită 
în cutie, se orientează repe-
de, face teancuri-teancuri din 
bancnotele albastre  de 100 și le depozitează 
în buzunarele încăpătoare ale jachetei de fâș. 
Apoi, ia trei-patru mâini pline din bancnote-
le celelalte, mai puțin valoroase, exact cât își 
umple îndesând buzunarele de la pantaloni, 
închide la loc lacătul, împinge cu bocancul 
cutia milei FONDUL SOLIDARITATEA sub 
birou și pleacă pe holul pustiu al etajului 1, 
coboară în piață, se strecoară incognito prin 
mulțimea înfierbântată și ajunge acasă la ne-
vastă și la cei doi copii de un an și respectiv doi 
ani. Corina se sperie de moarte când el intră 
pe ușa apartamentului, zvonurile cu teroriștii 
și faptele lor groaznice au adus-o în pragul 
nebuniei. După ce-și revine din spaimă însă, 
își primește bărbatul cu brațele deschise, la 
propriu. Silviu își sărută copiii care dorm în 
pătucul lor cu gratii, ia o gură de friptură de 
pe platou, apoi scoate dintr-un buzunar un 
șomoiog de bani și-i dă Corinei. „Ia, să ai aci 
de cheltuială. Eu trebuie să plec câteva zile, 
am o misiune revoluționară importantă, nu-
ți pot spune, îți dai seama că e secretă...” Apoi, 
iese în stradă și pornește spre gară, care nu e 
mai departe de un kilometru. Se uită pe tabla 
de pe peron și află că pleacă un tren peste 45 
de minute, nici nu-l interesează în ce direcție. 
Până atunci, se duce la bufetul din capătul gă-
rii. Rămâne surprins să găsească totul lumi-
nat, chiar dacă în toată sala nu sunt decât doi 

oameni ai străzii într-un colț bând, probabil, 
ceai din niște căni albastre. La tejghea, bufe-
tierul doarme cu capul în piept, așezat pe-un 
taburet. Silviu îl trezește cu un discret ciocă-
nit în tabla galvanizată a mesei. Iar omul lo-
calului pustiu chiar sare din somnu-i chinuit: 
„Ce-ați dori?” „O sticlă de vin. Ce vin ai?” 
„Numai spumos”. „Dă-mi o sticlă”. Își ia sticla 
și paharul și se așează la masa de lângă ușă, să 
se miște operativ când va sosi trenul...” Abia 
așteaptă s-o ia la sănătoasa încotrova.  Nu știe 
să i se mai fi întâmplat ca zece zile la rând să 
nu plece undeva hai-hui, fără o țintă precisă, 
ca un nepot al dorului de ducă. 

Când sosește trenul, sticla de vin a lui 
Silviu e pe terminate. Se urcă în tren în ul-
timul vagon și-și caută un loc. Descoperă 
plăcut uimit că vagonul e luminat și încăl-
zit, chestie care nu era deloc așa până-n 22 
decembrie. Iată ce înseamnă revoluția, își 
zice. Dar tot vagonul ultim e gol goluț și nu 
se așează în niciun compartiment, tocmai 
de aceea, făcându-i-se teamă, lui, tocmai 
revoluționarul cu legitimația cu numărul 
1. Mai traversează încă două vagoane la fel, 
apoi găsește câte un compartiment cu doi-trei 
oameni și se așează și el în următorul com-
partiment, în caz de ceva să fie cu cineva pe 
aproape. La un moment dat, chiar ațipește și 
visează în fugă fete tinere pe care le posedea-
ză pe rând și pe toate odată... Dar, e trezit de 
controlor: „Biletul dvs.!” „N-am!” „Păi... cum 
facem?” Silviu bagă mâna în buzunar și scoa-
te o hârtie roșie de 10 lei pe care i-o întin-
de omului în uniformă, însoțită de o scuză: 
„Nu era casa deschisă în gară la Plăcești...” 
Controlorul ia banii, mulțumește din mers și 
pleacă mai departe. Putea să nu-i dea nimic, 
își zice. Nici nu știe uniformatizatul ăsta pe 
câți din colegii lui i-a făcut praf. Zeci! Când 
îl apuca dorul de ducă, și asta tot la două-trei 
zile după ce sosea la Plăcești, se urca în tren 
și pleca nu contează în ce direcție, ca și acum. 
Controlorul îi cerea biletul, iar el îi răspundea 
nonșalant că n-are. Dar, nici șpaga nașului 
n-o dădea, pentru că chiar n-avea de unde. 
Și de vreo două ori, acesta l-a predat la miliția 
feroviară din prima gară. Iar, acolo, intero-
gatoriul începea de fiecare dată la fel: „Unde 
lucrezi?” Iar el răspundea: „Sunt poet”. „Lasă, 
lasă, poet, dar unde lucrezi?...”

Rezonanță
Ruxandra Papa
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În viaţă fiind, Mihai Ursachi mi se 
părea un medieval, purtându-și cu superbie 
stângace nimbul orgolios de cavaler rătăcitor. 
Un fanatism gratuit, parcă fără obiect, pe care 
aveai impresia că-l slujește în taină, îi dădea 
un aer ușor ridicol, deasupra căruia, sublim, 
el reușea să se înalţe. Toate acestea, poate 
pentru că l-am întâlnit prea târziu, ori poate 
pentru că n-am avut curajul – de ce nu tăria? 
– să-i stau în preajmă. De nu cumva acesta va 
fi fost cu adevărat Mihai Ursachi. Azi, când 
este plecat la „Marea Înfăţișare” (iertaţi-mi 
această parafrază inutilă și afectată), enigma 
lui, înscrisă în poezie, mi se pare, dacă nu 
mai accesibilă, cu siguranţă mai eliberată de 
geometria scenariului. Ciudat cum, pentru 
mine cel puţin, prin moarte, Mihai Ursachi a 
devenit și mai uman. Mă simt acum, trebuie 
s-o spun, mult mai liber faţă de poezia lui; 
pot îndrăzni, pe el chiar, să-l privesc în faţă. 
Așa încât, schiţa unei interpretări posibile își 
găsește suportul într-un fapt poate nu atât de 
des amintit, deși de o importanţă capitală, 
care privește histrionismul lui Mihai Ursachi, 
comportamentul manierist, cizelat la școala 
vanităţii și deșertăciunii. 

Coborât din romantismul german 
și parcă din fantezia lui E. A. Poe, el lasă la 
vedere un personaj himeric și în același timp 
morbid, care cultivă extazul morţii și trăiește 
iluminarea marilor transmutaţii alchimice. 
În spatele măștii, sfătuit poate de Demon, 
un alt personaj, care știe că se hrănește cu 
„vedenii” (elocvent, un poem se numește 
„Vedenie în burgul gotic”) și care deconspiră 
marile angoase și marile iluzii, fie ele și ale 
poeziei. Hohotul sinistru e numai ironie. Mi 
se pare că aici, în acest raport și mai ales în 
acest ultim braţ al balanţei, trebuie căutat 
miezul poeticii lui Mihai Ursachi, secretul 
existenţei sale. La drept vorbind, masca însăși 
era un îndreptar pe tema neantului. Tonul 
solemn ori impresia că poetul e un iniţiat 
care oficiază, impresie pe care o construiește 
cu minuţie (cu prea mare minuţie ca să nu i se 
acorde importanţa pe care o merită), ascund 
de fapt un hohot de râs, poate sumbru, poate 
sinistru, în orice caz, demascator, chiar dacă 
mutat tot timpul în oglindă. Nu poezii pe 
tema neantului scrie Ursachi, nu elegii pe 
tema morţii, ci un fel de imnuri închinate 
ironiei care face ca moartea, neantul, golul 
să-și piardă semnificaţia și să hrănească 
poezia, existenţa însăși. Magistrul din Ţicău, 
cum se numește de câteva ori, este, orice s-ar 
spune, un maestru al ironiei (nu întâmplător 
vorbește într-un loc de „mântuitorul ironic”) 
care se salvează de ameninţarea neantului 
printr-un sens iluzoriu, hypnotic, rămas în 
permanentă stare de virtualitate. 

În acest context, invocarea lui Socrate, 
într-o poezie precum Primăvara socratică, mi 
se pare o pledoarie clară în favoarea metodei, 
și nu a adevărului. Neantul nu există, așa 
cum nu există nici existenţa; ci numai iluzia 
lor, dezvoltată într-un exerciţiu al interogaţiei 
și al melancoliei. Histrionismul lui Mihai 
Ursachi se naște din această punere în 
paranteză a fiinţei ori a sensului, în favoarea 
logosului, a poeziei. Rolul pe care încă din 
prima carte Mihai Ursachi și-l asumă este 
acela al exhibării spectaculoase, care acoperă 
și substituie nimicul. Când o scrisoare 
înseamnă îndeobște instituirea unui mesaj, 
poezia numită Prima scrisoare mizează, 
aparent paradoxal, tocmai pe substituirea 
mesajului de către un autoportret care 
funcţionează ironic narcisist: „Noi, Padișahul 
/ întregii melancolii, / împărat al Singurătăţii 
de Sus și de Jos, / stăpânitor / absolut al 
Regatului Dor / și Prinţ Senior / al Tristeţii, 
/ dăm știre la toţi ca să fie cu luare aminte 
/ cătră solia trimisului nostru Menestrel. // 
Dată azi în cetatea Mâhnire”. 

Tentaţia spectacolului e fundată de 
un anume cinism, care înseamnă în cazul 
acesta indiferenţă totală faţă de consistenţa 
sau inconsistenţa lumii. Oricum, în maniera 
lui Emil Botta, „ornamentul” e o pledoarie 
în favoarea inconsistenţei ei. O A doua 
scrisoare duce lucrurile și mai departe, textul 
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„MÂNTUITORUL IRONIC”

ÎN „CETATEA PUTREZICIUNE”
                                                       de MIRCEA A. DIACONU

ca atare al poeziei lipsind, o paranteză din 
subsolul paginii precizând doar că „Fiind 
scrisă în limba melancolică, cu caractere 
insesizabile, scrisoarea se adresează 
numai celor care pricep de la sine această 
limbă”. Nu e vorba de niciun experiment 
la mijloc, ci de un mod al ludicului de a 
da seamă despre relaţia fiinţei cu neantul. 
O Altă scrisoare, mult mai târzie, se 
dezvoltă tocmai pe paradoxul nimicului 
care instituie sens: „Pot să-ţi spun că sunt 
sănătos, deși am reumă, / podagră, precum 
și un mic cancer. / Fac necontenite progrese 

în domeniul / atât de labil, de alunecos și 
de riscant / al poeziei. Am ajuns atât de 
aproape / de perfecţiune, încât nu scriu 
nimic. / Marile mele poeme, marile, unele / 
din ele în cinci părţi, altele-n zece, / datorită 
acestei desăvârșite virtuţi la care-am ajuns, 
/ sper să nu le scriu niciodată. Numai așa / 
îmi pot menţine forma poetică”. 

Oricum, întreagă această 
„demonstraţie” asupra neantului devenit 
sens și care a instituit decisiv relieful 
modernilor este dublată de un hohot de râs. 
Iată cum continuă poemul: „Dar în fine, / 
destul despre asta. Mă întreb ce-ţi mai face 
nevasta, / pe care atât am iubit-o. Noaptea 
îmi amintesc / diferite poziţii cu ea, și nu 
pot să dorm. Sforăie? / La bătrâneţe mai toţi 
sforăim. /(Știi și tu povestea cu sfoara.) / Mă 
gândesc la moguli, îi visez mai tot timpul / 
pe Ginghis și Stalin. Văd că bat câmpii, / așa 
că-ţi urez cele bune, și mai ales / o moarte 
plăcută, prin violenţă și cu surpriză”. Nu alt 
miez trebuie căutat în celebra poemă cu 
care se încheie volumul de debut din 1970, 
Inel cu enigmă. Numit savant-preţios și 
funambulesc Post scriptum. Transversaliile 
mari sau cele patru estetici. Poezie pe care 
a scris-o magistrul Ursachi pe când se 
credea Pelican, poemul nu are decât două, 
prea bine cunoscute, versuri („Un om din 
Tecuci avea un motor / dar nu i-a folosit la 
nimic”). Ei, bine, în termenii folosiţi mai 
devreme, versurile acestea funcţionează 
ca simplă metodă în afara adevărului. 
Se fundamentează aici nu enigma, ci 
ironia asupra inconsistenţei, o ironie care 
înseamnă deopotrivă superbie vicleană 
și nihilism trucat, în spatele ei aflându-se 
libertatea totală și dispreţul faţă de tot ceea 
ce există. Memorabil, în acest sens, poemul 
numit Confidenţă prozaică, din care citez 
ultimele secvenţe: „De aceea îţi spun, toată 
baza mea (știi prea bine / că-s mai vanitos 
decât Lucifer însuși), / este Nimicul. // 
O glorie fără cusur și inalterabilă / îmi 
construiesc în secret, folosind ca unelte / 
disimulaţia (aplicată îndeosebi mie însumi), 
/ mistificarea și infamia. Prin ele / voi ajunge 
stăpân absolut al imperiului / fabulos, fără 
margini în timp sau în spaţiu, / nelegat de 
hazardul nu mai știu cărui / obscur idiom, 
voi fi autarhul / Nimicului. // mai mult 
nu-ţi mai spun. Confidenţa aceasta – / în 
ciuda armoariei mele (Să nu te încrezi) – 
/ pentru simplul motiv că te detest”. Este 
unul dintre marile poeme scrise de Mihai 
Ursachi, care pune în ecuaţie poezia („zoile 
chioare-ale vorbăriei”) și nimicul, acesta 
din urmă elaborat cu gestualitatea rituală 
a alchimistului. O gestualitate care, din 

nihilism ironic, doar mimează solemnitatea, 
funcţionând în gol. În fond, nimicul și poezia 
sunt una – iar glorificarea poeziei e validată 
numai de glorificarea neantului. De aici 
distanţa. De aici hohotul de râs care se-ascunde 
în fiecare discurs care pastișează savanteria ori 
oficierea. A se vedea, cazul extrem, probabil, 
pledoaria evidentă în favoarea nonsensului 
dintr-o Profesiune de credinţă. Nu cităm 
acest poem, pentru că ne interesează un altul, 
Navigatorul, sau Balada literaturii, în care, ca în 
foarte puţine cazuri, masca histrionismului ca 
și orice denunţare ironic-amară e abandonată. 

Mai mult decât profesiune de credinţă, 
Navigatorul, sau Balada literaturii aparţine 
textelor fundamentale scrise de Mihai Ursachi: 
„Literatura o fac autorii de literatură, poezia o 
fac poeţii. Din ce o fac? Îi privește. / Iată unul 
dintre sărmanele mistere ale vieţii. // Moartea 
anunţată a literaturii nu se poate produce, 
decât – și nici atunci – când moartea anunţată 
a speciei umane s-ar produce. // Misterul vieţii 
și al poeziei contaminează Universul; aceasta 
este o lege mai tare decât orice metal existent 
sau imaginabil. // Din această constatare nu 
se poate extrage vreun orgoliu sau demnitate 
pentru acei ce numai incognito sau postum 
sunt preoţii 
unei religii 
fără șansă; nici 
laude și nici 
înduioșare nu 
pot să fie partea 
lor, căci ei de 
fapt nici nu 
există, și nici 
nu au parte la 
cele ce există, 
și cu atât mai 
puţin la cele ce 
nu sunt. Poezia 
o face neantul, 
în întunecata-i 
dorinţă de a fi 
altceva. // Ca 
nicio dorinţă, 
ca nicio dorinţă 
adâncă, nici 
aceasta nu va 
fi îndeplinită. 
Poezia o face 
Neantul, în 
sine, pentru 
sine, din 
g r o a z n i c a - i 
substanţă. // 
Iar tu rătăcești, 
pe oceane 
de smoală, 
sub cerul de 
smoală, și 
steaua incertă 
– unica stea 
– se numește 
Carnagiu. // 
O r b e c ă i a l ă 
guvernată de-o 
lege mai dură 
decât orice 
metal…”. 

Dacă la 
un moment 
dat poezia era 

numită „hohotul marelui logos”, de data 
aceasta înţelegem fără undă de ambiguitate 
că logosul e, de fapt, Nimicul, un Dumnezeu 
care se instituie în poezie în trecerea sa spre 
tărâmul propriei identităţii, acela al morţii. 
Așa încât, dacă vorbeam la începutul acestor 
rânduri de faptul că fiinţa și sensul sunt 
puse în paranteză în favoarea logosului și a 
poeziei, trebuie acum să precizăm că, cu toată 
nota de gravitate, poziţia aceasta este ea însăși 
nu consecinţa unei laudatio, ci a unei ironii, 
de data asta amare și demonice. 

Ce-aș putea să spun în finalul acestor 
rânduri? Aș repeta una din întrebările lui 
Ursachi: „Unde afla-voi putere / ca să mă-nec 
în cuvântul Cuvântului? / Când ce e puternic 
e slab și ce-i slab / e puternic”. Sau aș veni 
cu unul dintre autoportretele lui: „Auriu, 
cu bălaiele-i plete, / Șarpele Glykon surâde, 
mântuitorul ironic”. În fapt, dincolo de mode 
și timp, Ursachi nu scrie poezie, ci propune, 
prin chiar intermediul neantului, o etică a 
înscrierii în neant, un mod de a supravieţui 
în „Cetatea Putreziciune”.

***
Asemenea lui Ion Creangă la care se 

raportează uneori, Mihai Ursachi, cel care 
s-ar putea numi cu suficientă îndreptăţire 
„magistrul din Ţicău”, pare determinat 
în mod structural de limba în care își 
gândește textele. Experienţa sa americană 
nu s-a transformat într-o tentaţie și nu l-a 
făcut pe Ursachi să scrie în engleză, ceea ce 
presupune că, neurmărit de vanităţi, poetul 
n-a încercat în lumea nouă cucerirea vreunei 
poziţii, accederea în știu eu ce ierarhii greu 
de răsturnat. Iar asta nu înseamnă deloc vreo 
îndoială a poetului asupra propriei valori, 
ci, dimpotrivă, o siguranţă de sine care n-a 
resimţit acuta nevoie, sinucigașă, în fond, a 
vreunei reconfirmări. 

Nu-l văd pe Mihai Ursachi nici scriind 
în vreo altă limbă decât româna, și nici 
nu-l văd scriind românește în America, 
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Când truda pământului se tânguie-n lume
îngenunchez în vidul de aur
unde spre cer se ridică din propria-i lacrimă
pierduta pasăre Phoenix
în ziua de gheaţă e rătăcit elixirul
pasării zburând prin pământ
după raza ce-o lasă pe cărările mute
făclierii preavrăjitei morţi.

E rătăcit elixirul de aceea tu plângi 
şi tânguitoare aripi vor creşte din lacrimi 
să te ridice, să te ridice la cer.

Iată înserarea îşi laudă aştrii,
iată femeile în asfinţit coboară
ca în cea mai cumplită dintre tainele antice,
iată eu mă bucur - încă nu sunt pierdut
în negrul, necruţătorul extaz
dar între noi muritorii atâtea farse celebre...
Odată cu pomii toamna se scutură cerul de îngeri 
câinele meu de mult a plecat de la poarta duşmanului 
cu umilinţă eu neg extazul însingurării 
dar între noi muritorii atâtea farse celebre...

Zeule, zeule.
nu te întoarce
pe urmele mării,
astfel cineva
lăcrămară.
Nici Sfintele Parce,
nici porunca de seară
n-ar putea să umble
zeule, zeule,
după tine pe urmele mării
Dar vai cineva

Poeme de

GEORGE 
ALBOIU

Dar între noi muritorii

Cineva lăcrămară

E rătăcit elixirul

aici pe ţărm şi-a făcut
culcuşul în lacrima ta
şi murmură dulce:
pe val să se culce
zeul pierdut.
Când toate se sfarmă
şi marea şi lumea
el numai s-adoarmă...
Pe ţărm ascultând
în tăcere porunca de seară
astfel cineva
lăcrămară.

atâta vreme cât cititorul rămâne o simplă 
virtualitate. Nevoia comunicării se găsește, 
cred, în miezul creaţiei poetice a lui Mihai 
Ursachi, care refuză gratuitatea chiar 
atunci când apelează la mijloacele poetice 
ale ludicului. Asta se întâmplă nu atât 
pentru că cititorul s-ar afla într-o poziţie 
privilegiată, deși el este uneori implicat și 
obligat să existe, cât pentru că eul se cere 
cu ardoare comunicat. Iată un Autointerviu 
din ineditele, poate cincizeci la număr, din 
ultima antologie intitulată Nebunie și lumină 
(Editura Nemira, 1998): „Vezi’ţi de treabă 
Ursachi / și renunţă odată la obișnuinţa 
vicleană a poeziei. / Tu care în adolescenţă 
/ ai vrut să te faci oier, apoi / funcţionar la 
«Piscicola», tu care ţi-ai amăgit / insomniile 
cu sanskrita, cu Schlegel, cu Bopp, pentru ce 
/ persecuţi tipografii, zeţarii, amicii, oamenii 
cei / cumsecade (criticii literari nu contează – 
sunt mult prea / șireţi ca să citească vreodată 
ceva). Iată din nou / ai mai scris un poem, 
te-ai mai tras încă o dată pe / sfoară, mai bine 
/ te-ai face copac, boiler electric sau varză. 
/ Termină naibii”. Solemnităţii care atinge 
uneori pragul tonalităţii oraculare, expresie a 
unei iniţieri, îi ia locul colocvialitatea aflată 
la limita dintre orgoliul superb și autoironia 
poznașă. 

Autopersiflându-se, asemenea 
înaintașului invocat anterior, poetul pune 
sub semnul întrebării în primul rând 
autenticitatea celorlalţi, „persecutaţi” 
în maniera ironiei romantice, dar își 
deconspiră și furia faţă de identitatea sa 
alterată, o inconsistenţă conștientă de sine, 
dar incapabilă să se recunoască în fapt. Un 
epigon, etimologic vorbind, Ursachi nu mai 
crede în inocenţă și nici în rostul cuvintelor. El 
rediscută, de aceea, înainte de toate, condiţia 
artistului – și o face în termeni care demască 
prejudecăţi mai vechi și mai noi privind 
lirismul. El scrie lăsând impresia că vorbește, 
refuzând de data aceasta, tot numai aparent, 

orice corset retoric, comunicând în modul 
cel mai simplu și natural, construindu-se în 
același timp în forţă. Simplitatea discursului 
dă vigoare, în fapt, concepţiei lui Mihai 
Ursachi, ascunsă în aceeași măsură în care 
este dezvăluită. Este aceasta, dacă nu mă 
înșel, chiar tehnica discursului esotericilor, 
invocată și de Vasile Lovinescu atunci când 
vorbește despre humuleștean. Cu siguranţă 
că și Mihai Ursachi vede în Creangă un 
iniţiat, în care se recunoaște, alungându-și 
orgoliul comun și știind că nobleţea extremă, 
cum mărturisește într-un text, se conţine în 
umilinţă: „Acesta e autorul; el duce pe umăr 
un crin ca pe-o pușcă. / Astfel înarmat, tot 
ce există îl mușcă. / Adeseori spune: / «O, 
slăbiciune, / numele tău este artă.» / Fiind 
deci atât de ridicul și slab, întreprinderea lui 
e deșartă, / întocmai ca a zidarului, fratele 
său, / care a vrut să clădească o piramidă’n 
Ţicău” (Confesiunea autorului: slăbiciunea sa 
în faţa lumii, a trecerii vremii și a Poemului 
de purpură). Într-un text ca acesta, dar mai 
ales în cel citat anterior, există o știinţă a 
discursului făcut din umbre, din răstălmăciri, 
din răsturnări de situaţii, toate așezate într-o 
firească mișcare ascendentă. 

De altfel, la o privire de ansamblu 
asupra poeziei lui Mihai Ursachi – ne gândim 
la cele șapte volume publicate între 1970 
(Inel cu enigmă) și 1980 (Vila Rosenkranz) 
– putem observa cum discursul e din ce în 
ce mai cerebralizat și încifrat, cuprinzând tot 
mai multe elemente imaginare, simboluri ori 
titluri (numai asupra lor s-ar putea scrie un 
veritabil studiu) cu trimitere directă la știinţa 
alchimiei, la hermetism, la ceea ce este ocult. 
Că Mihai Ursachi, făcând elogiul enigmei 
scrise cu majusculă, trimite la condiţia sa de 
iniţiat pare dincolo de orice îndoială. Eroii cu 
care se identifică și în care se recunoaște sunt 
„bătrânul Orb”, „Cugetătorul”, în termeni 
eminescieni, Magul. 
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Dar toate stau sub semnul întâmplării. 
Poate era și un nod de cale ferată, era un loc. 
Poate că locul e cel care-și amintește. Tim-
pul, cel care uită. Locul te-ntoarce, timpul te 
duce... într-o noapte, nu mai știu, a doua, a 
patra de Advent, de Ursuline, aveam 12 ani și 
o farfurioară cu Keksuri în față. Purtam uni-
forma de marinar, șepcuța neagră cu fireturi 
aurii pe cap și insigna Ordinului. Mater Mar-
gareta la armoniu și noi în cor cântam „O, Du 
Fröhliche, Oh, Du Selige...”. Am auzit vocea – 
Hier bist du zuhause!  și de-atunci Herman-
nstadt-ul. Mai întâi a venit Silviu. Odată cu 
luna noiembrie, nefastă pentru mine.

Dar atunci, în seara aia – cred că era tot 
noiembrie, când aveai 11 ani și alergai prin 
dreptul vitrinei unde ai văzut „calul alb”, pe 
Jovis și te-a năpădit o bucurie nemaisimțită 
vreodată, o răscoală a sângelui... alergai 
să-i duci la Römischer Kaiser lui tăticu’ co-
lofoniu’ pe care-l uitase acasă. Nu putei să 
încremenești hipnotizată acolo de ochii de 
sticlă ai unui cal împăiat, a cărui tăcere te 
chema! Acum a apărut Dan Constantinescu, 
odată cu luna mai. Absolvise Facultatea de 
filosofie la Cluj cu magna cum laudae. Eram 
deja profesoară de germană la Grundschule 
nr. 1 din Sibiu, lângă Turnul cu ceas, în ve-
chiul burg, căruia i se spunea încă Herman-
nstadt. Aveam pasiunea ospiciilor. Mereu 
mă repet. De fapt, îl căutam pe Călinescu. 
Aflasem că-l internaseră undeva, la un os-
piciu pe lângă Kleiner Ring, nu-mi amintesc 
exact. Mă fascina iubirea lui târzie pentru 
„cănărașul Lil”, colega mea blondă Liliana, 
care-l părăsise pe magistru pentru Tudor 
Topa, un mascul bine dotat – ca să mă ex-
prim elegant, cum se vorbea prin târg... eu nu 
l-am încercat ca mascul, dar ca intelectual și 
romancier îi băga pe mulți în buzunar. Lovit 
rău în amorul propriu, magistrul își lingea 
rănile. Îi cumpăra soției cupoane întregi de 
crep mongol în culori grele ca vinul de Ma-
laga, o înfășura în ele și o punea să defileze 
în fața lui. Își aducea parada modei în iatac.

La ospiciul din Hermannstadt am dat 
peste Dan Constantinescu. Aceleași buze 
senzuale, același chip prelung și ascetic... mă 
urmărea umbra faraonului. Sunt sigură că 
și Jovis, dacă avea cap de om, ar fi semănat 
cu faraonul. Iată-mă singură printre bărbați 
în halate de molton grena, în curtea interi-
oară, înconjurată de un gard viu. Din reflex 
întind mâna să mângâi o frunză de nalbă. E 
aspră. Bărbatul pe care-l remarcasem vine 
spre mine de parcă m-ar cunoaște. Intru în 
panică.

- Îl căutați pe Dan Constantinescu?
- Da, răspund strânsă cu ușa.
- Nu mă mai recunoști, Marceline? Se 

pare că domiciliul forțat în hotelul ăsta nu-mi 
priește. Bărbatul din fața mea poartă o hai-
nă de casă din catifea bleumarin, iar în jurul 
gâtului un batic de crep satin bordo. Nu-mi 
pot lua ochii de la mâinile lui neverosimil de 
slabe, cu degete lungi, foarte subțiri... (scriu și 
vorbesc altă limbă decât cea pe care o vorbesc 
ăștia acum) Peste doi ani, cînd revenisem în 
București, un redactor mi-a spus: „Stilul ăsta 
nu mai ține, scrii ca Proust.”

- Au trecut niște ani. Am venit special 
de la Paris. S-a implicat și Ambasada – risc, 
cu imaginația merg totdeauna la sigur – o să 
te scoatem de aici – trebuie să mă transpun 
în scenariul lui, altfel mă dau de gol, poate 
devine agresiv.

- Ții minte, Marceline, replica ta la ver-
sul lui Arthur Rimbaud, „Ô saisons, ô châ-
teaux, Quelle âme est sans défauts?” citat de 
Alain în Amfiteatrul mare de la Sorbona, 
când te-a prezentat: „La successeure de la 
grande reine-poetesse, Marguerite de Navar-
re”?

 Cu cine mă confunda? Poetă... la Sor-
bona? De unde pînă unde? Asta se întâmpla 
în 1954. Primul volum de versuri l-am scos în 
1967. Peste trei săptămâni a obținut bilet de 
voie. Ne-am întâlnit în părculețul din fața Bi-
bliotecii Astra. A venit cu vioara și-am pornit 
pe jos spre Dumbravă. Ne-am așezat pe iarbă 
într-un luminiș. Soarele se filtra printre frun-
ze. Și-a sprijinit vioara pe clavicula stângă, 
direct sub bărbie, fără pernuța de protecție. 

(fragment de roman)

NORA IUGA

Hipodrom

„Plaisir d’amour ne dure qu’un moment...”
- Nu recunoști? Sună ca vioara lui Bou-

langer. Hai să-ți dansez o pavană.
„Ce e o pavană?”, spun în gând. Nu-l 

întreb, vine spre mine unduindu-și șoldurile 
lasciv, oriental...

- M-a învățat Bazaca. Știi, dacă ai un 
singur procent de homosexualitate în tine, 
ești obligat în fața naturii s-o faci măcar o 
dată. O fi pederast. Aduce mereu vorba de 
Bazaca și de Violett. Totdeauna mi-au plă-
cut paralelele, fiindcă nu se întâlnesc decât 
la infinit. Rămân două entități distincte și 
identice în eternitate, care se petrec într-o 
altă memorie... mă gândesc acum la ciudata 
mea atracție pentru Jovis, calul alb – cum aș 
încălța o copită în locul unui pantof.
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Sunt multe atracții aberante pe lumea 
asta. Un foarte bun prieten de familie, ado-
rat de femei, pe care le consuma repede și 
sărăcuțele mă implorau cu lacrimi în ochi 
să-l conving să se-ntoarcă în patul lor... 
cum să le spun că Adonis e-ndrăgostit de 
tirbușonul nostru, moștenit de la bunica?! 
Ne vizita cel puțin de trei ori pe săptămână și 
primul drum îl făcea în bucătărie, deschidea 
cu evlavie ca vasul în care se afla der heili-
ge Graal  și buricele degetelor lui de pianist 
se lăsau pătrunse până la sânge de spirala 
tăioasă a tirbușonului... toată scena se pe-
trecea în bucătăria cufundată în întuneric ca 
într-un ritual. Doamna Poirot din Bordeaux 
îmi povestea, la venerabila vârstă de 88 de 
ani, ce senzații erotice reușește să-și provoa-
ce, vârându-și vârful limbii umede în inelul 
coclit al cheii de son vieux armoire.  Erotis-
mul este ceva rezolvabil la orice vârstă și la 
orice tensiune... oare de ce excepțiile n-ar fi 
normale, dacă sunt perfect tolerate de natu-
ră, dar excluse de oameni din registrul celor 
făcuți după chipul și asemănarea lui Dumne-
zeu? Dar straniile mele întâlniri cu calul alb, 
unde cei doi poli ai aceleiași sfere – fenomen 
greu de demonstrat logic – aici nu-și obțin 
plăcerea prin atingere materială, ci printr-un 
scirt-circuit între doi poli electrici de voltaj 
diferit... înțeleg abia acum obsesia lui Jo cu 
absoluta incompatibilitate dintre noi, dar 
tocmai această incompatibilitate întreține 
lumina veșnică! Sincer, nu știu ce m-a deter-
minat să introduc fulgerul ăsta în tablou... eu 

chiar cred în acest facies comun, pe care îl îm-
part cu diverse specimene ieșite din natură, 
nu din tehnică: mie mi se par rezultatele unei 
intenții – nu vă speriați e de ceea ce declar 
aici – transcendente. De aceea cred orbește 
că Jovis, calul alb îmi este predestinat... nu ne 
rămâne decât să ne găsim constelația unde 
suntem acasă!

Dar m-am depărtat cu viteza luminii de 
ceea ce voiam de fapt să spun, adică de felul 
cum întâmplări absolut reale se deghizează în 
ființe fabuloase, te duc de mână în lumea vi-
sului, dar ele știu exact că tu ai mai trecut pe 
acolo, dar ai uitat... și ei te văd pe stradă mân-
gâind o frunză, simțind măna cuiva și vine un 
tânăr și-ți scuipă o flegmă-n obraz.

Știi, Marceline, de ce spartanii prefe-
rau câmpul de luptă coapselor asudate ale 
femeilor lor? Spartanele erau urîte și rele și 
căpitanii își luau soldați tineri și frumoși. 
Războaiele spartanilor erau orgiastice și pli-
ne de voluptate. Am fost căpitan în armata 
lui Leonida. La Termopile m-au sărbătorit ca 
pe-un erou. M-au răsplătit cu cel mai tânăr și 
frumos soldat. Îl numiseră Ares. Avea 14 ani, 
era cel mai înalt dintre toți, când își încolăcea 
picioarele în jurul bazinului meu, simțeam de 
câtă pasiune poate fi în stare un boa constric-
tor... da, îmi amintesc cu nostalgie acele vre-
muri. Parc-a fost ieri când am asediat Egiptul 
și tu mi-ai apărut în față cu părul tău negru, 
cu bretonul tău care-ți acoperea sprâncenele 
ca niște franjuri de mătase... erai frumoasă, 
Nofreta cu șiragul de vipere verzi în jurul 
gâtului și-am îngenunchiat în fața ta și ți-am 
pus sabia la picioarele subțiri și albe... tu m-ai 
primit în patul tău și a doua zi am ridicat ase-
diu’ și mi-am retras armata.

Ascultam vrăjită acele povești și par-
că nu era vremea lor, cum nu-nțelegi când 
vorbești aerul morților. Nu puteam să nu cred 
tot ce spunea, mă mutasem în timpul lui... și 
Hunedoara, îți amintești Marceline, tata mai 
trăia, trecuseră trei ani de la cununia noastră. 
Eu îți cântam la vioară Barcarola, din poves-
tirile lui Hofman și tu scriai poezii cu degetul 
în praful de pe secretarire... „sois sage, o, ma 
douleure”  Aveai un robe de chambre de cu-
loarea șampaniei, când te atingeai de mine te 
simțeam goală... Mi-era frică să nu-și ceară 
drepturile matrimoniale! Mă trezesc brusc 
din hipnoza în care mă scufundase.

- Dumnezeule, e târziu, trebuie să ajung 
urgent la hotel, spun. Am întâlnire cu con-

sulul. Sunt curioasă cum avansează lucrurile 
pentru eliberarea ta.

- Oui, oui, tu as toujours raison, mais 
l’importante c’est la rose, n’est pas? 

L-am văzut pe Dan Constantinescu ul-
tima dată lângă Primăria veche, unde drumul 
coboară în orașul de jos, pe la Butoiul de aur. 
Nu mai suportam să mă las absorbită într-
o biografie care nu-mi aparținea. Am riscat 
atunci să-i provoc o criză care putea să-i fie 
fatală. Am tras aer în piept ca înaintea arun-
cării cu parașuta și am sărit!

- Nu sunt poetă. N-am fost la Sorbona. 
Nu mă cheamă Marceline și nu sînt urmașa 
Marguerittei de Navare. Sunt o biată profe-
soară de germană, la ciclul doi.

- Ai uitat tot, Marceline.
N-am uitat nici până azi compătimirea 

din ochii lui. L-am urmărit atunci cu pri-
virea cum se îndepărta, clătinându-și ușor 
șoldurile ca atunci când mi-a dansat Pavana. 
Nu înțeleg de unde știa că sunt poetă, când 
eu nu știam!
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Urc strada spre Primăria Veche. Ies 
din nou în Mitropoliei, chiar în fața casei, 
unde am locuit cu chirie la Frau Löwy, când 
aveam zece ani... și deodată îmi apare în față 
calul alb. În prima clipă mă sperii. În armu-
ră călărețul neclintit și drept e cu siguranță 
un cavaler german! Și m-aud rostind: „Dar 
e chiar der Schimmelreiter, der Sendbote 
des Todes.” Este un dublu al cămilei albe, la 
tuareg. Are trăsăturile mele, când mă uit în 
oglindă, dar nu e niciun călăreț... e chiar calul 
Jovis. Se oprește în fața mea, își întinde bo-
tul să-l mângâi pe buza lui, cea mai fină piele 
pe care am atins-o vreodată... mă mir că în 
clipa asta nu leșin de plăcere. Acum îi vor-
besc. „Numai când ești acolo unde nu sunt 
oameni ești liber. Am început de la o vreme 
să mă gândesc cu un fel de simpatie la moar-
te. Moartea e libertatea absolută!”„De unde 
știi?!” o întreabă Jovis în gând. De obicei li-
bertatea absolută se cucerește prin violență.

Jovis nu e niciodată violent. Singura 
lui cruzime e tăcerea. Dar poate și tăcerea 
e libertate! Mai puțin violentă ca moartea, 
dar tot moarte e! Te ucide treptat ca o boa-
lă care-ți golește organele de viață, încetul cu 
încetul... nici nu simți că nu mai e demult, 
fiindcă „virusul Jovis”, numai virusul rămâne 
în tine și roade mai departe. Cît timp e încă în 
mine conviețuim. Și devorarea e o formă de 
conviețuire, nu? Ce pasiune e mai nesățioasă 
decât cea dintre consumator și consumat? 
Râde singură. Nu l-am mai văzut de peste un 
an. Peste tot numai oameni, caii ai dispărut. 
Uite doi acolo, pe tabla de șah. Calul alb spu-
ne: „Suntem total incompatibili.” Calul negru 
spune: „Suntem prea compatibili.” Ambele 
ipostaze indică sens interzis. Numai oameni, 
caii au dispărut! Dar Jovis cine e? Jovis e ca-
lul meu! Creația mea! L-am născut chiar eu, 
când eram fecioară în Hermannstadt, în Evul 
Mediu, într-o noapte cu lună plină, pe-un 
pat de fân, într-o moară. De-asta mi-a spus 
el odată, în vis, că morile îi plac cel mai mult. 
Asta a fost foarte demult... im Mittelalter. 
Breslașii au venit acum opt veacuri, tocmai 
din ținuturile Renaniei sau ale Flandrei, și 
asta v-am mai spus. L-oi fi făcut c-un Minn-
sedinger sau cu un vagant hoinar, o fi fost 
chiar Johann ohne Land.  Cred c-atunci s-a 
ridicat Galgenul. De-asta aud numai ce spun 
în somn. Când suntem împreună limbile 
noastre se opresc. Totdeauna noaptea, când 
în camera mea umbrele lucrurilor iau alte 
forme decît cele de peste zi, cineva mă întoar-
ce într-o memorie necunoscută... stele, qua-
sari, găuri negre. Și numai ce-ncepe a vorbi: 
„Es läuft der Frühligswind/ durch kahle Ale-
en/ seltsame Dinge sind in seinem Wehn...” 
Deschid brusc ochii. Veioza e aprinsă. Ce-i 
asta, sunt îmbrăcată cum am venit din oraș. 
Am adormit scriind. Frau Zischka o să mă 
certe că fac risipă de curent. Dar vocea care-și 
scrie caligrafic literele în urechea mea a rămas 
acolo și m-a trezit – „Tu niciodată n-au avut 
un singur drum. De ce să te oprești acum?” 
Am încremenit. Cine mi-a vorbit, a cui era 
vocea acelui bărbat? Jovis.

Holioris 2
Ruxandra Papa
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Ziţa și Vetadin O noapte furtunoasă 
sunt două cazuri exemplare de personaje mai 
degrabă pozitive, în pofida aparenţelor nefa-
vorabile, care le deservesc fără cruţare. 

Fostei doamne Ţircădău, de pildă, i se 
poate reproșa, în fond, un singur lucru: ne-
inspiratul mariaj cu un bărbat întru totul 
nepotrivit. Și poate nici acesta, dacă avem în 
vedere cutumele în materie ale timpului care 
prezervau părinţilor sau tutorilor rolul deci-
siv în stabilirea viitorilor parteneri de viaţă 
ai odraslelor. Aparenta cochetă Ziţa nu este 
deloc o soţie mofturoasă. Ea chiar suportă o 
vreme, în respectul ideii de familie, compor-
tamentul brutal și grobian al bărbatului care 
„n-o mai maltrata, domnule, măcar cu o vor-
bă bună”, supunând-o zi și noapte la dureroa-
se contondenţe verbale și fizice:

„IPINGESCU: – Mie-mi spui? Nu i-am 
încheiat eu procesul verbal atunci noaptea, 
când a tratat-o cu insulte și cu bătaie?”.

Dacă polițistul – prieten la toartă cu 
Dumitrache, la rândul lui, rudă apropiată cu 
familia Țircădău la care ține și 
pe care o dorește indestructi-
bilă – este nevoit să-i dreseze 
acte de contravenție scanda-
lagiului cumnat al jupânului, 
înseamnă că rușinoasa zarvă 
răzbătuse deja în spațiul pu-
blic și nu mai putea fi camu-
flată ori controlată amiabil.

Suntem în plină 
falocrație socială, unde mas-
culul alfa, beta, gama, delta… 
și tot așa până la finele alfa-
betului elen stăpânește prin 
violență un univers feminin 
vâscos și fără reacţie, asupra 
cărui dânsul domnește pe de-
plin (Eminescu). Și mai sun-
tem, în egală măsură, într-o 
literatură identică la fel (Ca-
ragiale). 

În romanul Mara al 
altui contemporan al lui Ion 
Luca, Ioan Slavici, junele Naţl 
îi aplică Persidei sistematice corecţii fizice 
într-o perioadă ce se întinde pe câțiva ani de 
zile. Mama victimei și fratele acesteia asistă 
cu pasivitate la maltratarea tinerei neveste 
care, printre altele, pierde un copil. Ulterior, 
rămasă din nou însărcinată, are parte de ace-
lași tratament brutal. Uimitoare este reacţia 
Marei, mama sa, „prima femeie capitalist din 
literatura noastră” (N. Manolescu). Ce face 
prima noastră capitalistă literară? Păi, ce să 
facă?

„… A râs cu un fel de mulţumire răută-
cioasă când a aflat, peste câteva zile, că Naţl 
iar a bătut-o pe Persida. Ar fi voit să-i scoată 
omului aceluia ochii, cu ghearele, dar îi părea 
bine. «Așa-i trebuie! Zicea…»”.

Reacţie paradoxală, am fi tentaţi să spu-
nem dacă victima în persoană – proaspăta 
bumbăcită – nu l-ar considera pe bărbat în-
dreptăţit să-i ajusteze fizicul:

„C-a fost bătută de dânsul, aceasta i se 
părea un lucru firesc…”

Tot în această greu explicabilă și deloc 
admisibilă accepţie a termenului „firesc” in-

GELU NEGREA

O EUROPENISTĂ DE CARTIER

Doamnele  domnului  Caragiale

- fragment -

tră și modul de manifestare a dragostei cu 
năbădăi dintre soţii Nichifor și Vitoria Lipan 
din celebrul roman Baltagul de Mihail Sado-
veanu:

„Așa-i fusese în tinereţă Lipan, așa-i era 
drag și-acum când aveau copii mari cât dân-
șii. Fiindcă ea era așa de aprigă și îndârjită, 
Lipan socotea numaidecât că a venit vremea 
să-i scoată unii din demonii care o stăpâneau. 
Pentru asta întrebuinţa două măiestrii deose-
bite una de alta. Cea dintâi se chema bătaie, 
iar a doua o bătaie ca aceea ori o mamă de 
bătaie. Muierea îndura fără să crâcnească pu-
terea omului ei…”.

Admirabile măiestrii, nimic de zis! 
Și când te gândești că, așa cum rezultă din 
amintirile Vitoriei, Nechifor Lipan fusese 
întotdeauna un soţ iubitor și un om bun la 
suflet. Ne putem imagina, ușor cutremurați, 
cam cu ce rezultate s-ar fi soldat originalul 
act de exorcism practicat de vajnicul și dră-
găstosul oier dacă insul ar mai fi fost și hain la 
inimă! Se sparie gândul, nu alta…

În aceeași ordine de idei ni se bulucesc 
în memorie scenele în care Vasile Baciu (tată) 
și Ion al Glanetașului (soţ) din romanul Ion 
al lui Liviu Rebreanu o joacă repetat în pi-
cioare pe nefericita Ana din diferite motive 
ori sub diferite pretexte. Sau cele în care Ilie 
Moromete, eroul cunoscutei cărţi a lui Marin 
Preda, îi aplică nevesti-sii, Catrina, lovituri 
crunte cu pumnii și cu parul de pus porumb. 
Iar Ilie este considerat de mulți comentatori 
cutreierați de naționalism cultural lumina 
spiritualităţii rurale din literatura noastră, un, 
nu-i așa, contemplativ, inteligent, protagonist 
al agorei din poiana fierăriei consăteanului 
său Iocan, un metafizician de miriște ș.c.l.

Avem aici (și lista cu exemplificări ar 
putea continua) o întreagă filozofie de viaţă, 
un set de reguli cutumiare și de practici co-
tidiene în relaţiile bărbat-femeie, statornicite 
din timpuri vechi și prelungite, sub formă de 
istorie solidificată în legi scrise și nescrise, 
până în zilele noastre. Zile care reiterează în 
forme nu foarte diferite, uneori, scandaloa-
sele experienţe de odinioară, în pofida femi-

nismului egalitarist mai mult 
trâmbiţat decât pus în operă. 
Iar lucrul cu pricina se întâm-
plă nu numai la noi, ci cam pe 
toate meridianele mapamon-
dului. Precum în societate, 
așa și în artă, desigur. 

Dar iată că acest patri-
arhalism contondent și cvasi-
general acceptat (făţiș ori mu-
tual – e mai puţin important), 
acest statu quo ante secular și 
fără speranţă sunt brusc în-
volburate de o sfântă revoltă 
anti-sistem iscată unde cu 
gândul nu gândești și având 
un purtător de stindard cu to-
tul neașteptat. Locul este hu-
lita ori măcar dispreţuita ma-
hala caragialescă – mai precis, 
cartierul bucureștean unde își 
duc viaţa clanul Titircă, Chi-
riac, Spiridon, Ţircădău et 
comp., Tache Pantofarul de la 

Sf. Lefterie, papa Tache, popa Zăbavă, mada-
ma care îi furnizează ziare lui Dumitrache și 
alţii ejusdemfarinae.

Dintre dânșii se ridică intempestiv, în-
frângându-și condiţia și bulversând consue-
tudini greu de clintit insurgenta Ziţa – prima 
femeie din literatura română, după câte știu, 
care, supusă unui regim dur de violenţă do-
mestică, refuză, la un moment dat, să-l mai 
accepte și să continue convieţuirea cu un băr-
bat indezirabil, solicitând divorţul (instituţie 
mai degrabă necunoscută femeii române). În 
felul său, gestul „dezvorţării” de mitocanul 
Ghiţă Ţircădău reprezintă o autentică revolu-
ţiune într-o lume în care legea o fac uzanţele. 
Cu atât mai mult cu cât Ziţa se desparte de 
mizerabilul nu profitând de vreo întâmplare 
favorabilă, ci forţându-și destinul și creând 
ea însăși circumstanţele necesare exploziei. 
Acumulează nemulţumiri, frustrări și revolte 
până la limita insuportabilului, când vine „ţi-
pând” la Dumitrache și-i pune problema des-
părţirii în termeni, practic, fără alternativă:

„ – Nene, moartă, tăiată, nu mai stau 
cu mitocanul, scapă-mă de pastramagiul! Să 
știu, de bine că mă duc la mănăstire, pâine și 
sare nu mai mănânc cu el!”.

E clar: faza medierii împăciuitoare și-a 
epuizat resursele, iar pentru dezlegarea situ-
aţiei conflictuale a rămas o singură soluţie: 
divorţul! Care – nota bene! – are o miză infi-
nit mai profundă decât simpla reziliere a unui 
contract de căsătorie. S-o ascultăm pe Ziţa 
povestind întâlnirea de pe maidan cu „pri-
copsitul de Ţircădău”:

„ – «Hei, cucoană – zice – mai bine ţi-e 
acum văduvă?» – «Pardon, domnule – zic 
– n-am de-a face cu dumneata, și mai întâi 
când e la o adică, nu sunt văduvă, sunt liberă, 
trăiesc cum îmi place, cine ce are cu mine!».

Așadar, nu neapărat anularea actului de 
căsătorie este în joc, ci, „mai întâi când e la 
o adică”, lucruri mult mai importante, adu-
nate într-un veritabil program care include: 
libertatea, independenţa („de nimeni nu 
depand…”), dreptul femeii de a-și organiza 
viaţa după propria voinţă („cine ce are cu 
mine?”) și în conformitate cu criterii și impe-
rative personale („trăiesc cum îmi place”)… 
Nu cred că exagerez foarte mult (sau, în orice 
caz, nu până la deformarea înțelesului frazei) 
dacă identific în vorbele Ziţei de-acum 140 
de ani esenţa aspiraţiilor și revendicărilor ex-
traeconomice ale mișcărilor feministe de pre-
tutindeni și dintotdeauna – inclusiv din zilele 
noastre, când s-au făcut mari progrese teore-
tice în materie, nu însă și pași semnificativi în 
practica naţională și internaţională efectivă.

Interesantă mi se pare și alinierea la 
poziţia rebelei Ziţa a lui jupân Dumitrache, 
negustorul care întâmpină dificultăţi severe 
în înţelegerea articolului lui Rică Venturiano 
din Vocea Patriotului Naţionale, dar care se 
dovedește extrem de modern în gândirea an-
treprenorială, de exemplu, asigurându-și che-
restegeria împotriva accidentelor de tot felul, 
între care, fără îndoială, incendiul:

„ – Ce! ce-o să ni se-ntâmple? Să-mi 
arză cherestigiria? arză sănătoasă! Nu m-a 
făcut ea pe mine! este asiguripsită… Atâta 
pagubă!...”.

(Un detaliu de istorie arhitecturală, dar 
nu numai: blocul ARO – prescurtare de la 
Asigurarea Românească –, sediul central al 
instituției naționale de profil, va fi ridicat abia 
peste o jumătate de secol, între 1929-1931, pe 
locul unde astăzi se află cinematograful Pa-
tria. 

Iar cine are o idee oricât de vagă despre 
cât de puţine firme – nu mai vorbesc despre 
persoane fizice! – sunt asigurate in anno Do-
mini 2018 în România economiei de piaţă 
înţelege și mai clar ce vreau să spun și de ce 
elogiez fără reținere gândirea economică a lui 
jupân Dumitrache…).

Sprijinul înţelegător pe care habotnicul 
familial Titircă Inimă-Rea i-l acordă Ziței 
în chestiunea divorţului este, de asemenea, 
de natură să-l reevalueze în ochii spectato-
rului sau cititorului pe cumnatul empatic. 
Iar dacă lucrul nu se întâmplă, mă tem că 
vinovăţia trebuie căutată în turbulența vino-
vată din ochii în cauză și în forța inerțială a 
prejudecăților care ne tiranizează in corpore.

Privit cu seninătate, carti-
erul Titircanilor n-are într-însul 
nimic ridicol sau detestabil. Ba, 
mai degrabă, dimpotrivă. Dom-
nește aici liniștea (întreruptă, 
ce-i drept, câteodată de lătratul 
„haitei de câini de la maiorul 
din colţ”) și ordinea asigurată de 
organele competente care stau 
de veghe ziua și noaptea, sanc-
ţionându-i pe turbulenţi, chiar 
dacă ei sunt rubedenii ale ami-
cilor politici ai ipistatului (vezi 
semnalatul caz Ţircădău). Com-
pania de gardă își face datoria, 
fiecare rond de noapte include 
toate posturile, iar de la „izirciţ” 
nimeni nu poate să tragă chiulul 
fiindcă și sergentul, și căpitanul 
se străduiesc ca unitatea lor să fie 
„cea mai abitir din toate”. 

Nu lipsesc disputele politi-
ce între bărbaţi, dar majoritatea 
dintre ele sunt nu doar ignorate, 

ci chiar anulate de segmentul feminin al co-
munităţii, cucoanele văzându-și de amiabile-
le lor relaţii de bună vecinătate, indiferente la 
prostiile soților.

Se citesc, după preferinţe, ziare sau cărţi 
de top din literatura franceză la modă. Pri-
mele sunt comentate cu patos; secundele sunt 
devorate și relecturate de câte trei ori. Nici 
lirica autohtonă nu iese din competiţia popu-
larităţii – are și ea fanii și, mai ales, fanele sale.

Oamenii merg la teatru și au poziţii cri-
tice vizavi de spectacolele vizionate, cu toate 
că nu o dată criteriile de evaluare exced sfe-
ra artisticului. Amorezatele cartierului sunt 
sensibilizate și cucerite cu versuri incendiare, 
ușor naive, dar nu neapărat penibile. La rân-
du-le, doamnele căsătorite își alină trăirile 
sentimentale ascunse fredonând șansonete 
pe texte ale unor poeţi în vogă. Atenție, însă: 
nici unele, nici celelalte nu se lasă seduse de 
farmecul peiorativ al cântecelor de lume, ma-
nelelor sau folclorului de mahala care nu-și 
găsesc locul în lumea lor.

Se cuvine menţionat și un detaliu ce ţine 
de civilizaţia cotidiană. Despre întâlnirea Zi-
ţei cu fostul soţ, care debutează cu protocola-
rul „– Bonsoar-bonsoar”, am amintit. Tocmai 
naturaleţea salutului și patina obișnuinţei, 
percepute inclusiv în limbajul unui mitocan 
beţivist și revendicativ ar trebui să ne atragă 
însă atenţia. Nu întotdeauna când trântește 
câte un cuvânt ori o expresie în limbi străine 
Ziţa o face din fandoseală și cosmopolitism. 
În cartierul pe care ne încăpăţânăm să-l nu-
mim mahala, franţuzismele circulă spontan și 
neafectat, cu fervoarea începutului de epocă. 
Nu întâlnim neapărat spiciuri cu utilizarea 
impecabilă a lui si conditionnel, ci eșantioane 
din primele împrumuturi pătrunse în circu-
itul lingvistic curent: câte un cuvânt uzual, 
câte o sintagmă dezarticulată… Rezon, bon-
soir, levent, madamă, musiu, apropont, mer-
si, reverie, afront, mașer, asta mă-mportă pe 
mine, alevoa, de-un capriţ, de-un pamplezir, 
parol, amploiat, marmizon, și tu corespunzi 
la amoarea mea, pardon, per l’amour di Dieu, 
monșerul meu…                     

                            (va urma)
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Nicolae Constantin

Muzeul de la Hârșova a fost organizat 
de învăţătorul Vasile Cotovu, fiul lui Ioan 
Cotovu, întemeietorul școlii de stat din oraș, 
în primii ani ai secolului al XX-lea, în clă-
direa vechii școli. A reprezentat strădania 
dascălului, a copiilor și locuitorilor orașului, 
care au adunat de-a lungul timpului frag-
mente de inscripţii, vase și fragmente, mo-
nede, tablouri, roci, costume populare, toate 
reunite în cadrul muzeului. La 1 mai 1904, 
aflată într-un voiaj pe Dunăre, Familia Re-
gală a vizitat școala și cu acest prilej a avut 
loc și inaugurarea muzeului. La 1 august 
1911 ziarul  Dobrogea nouă nota că acesta 
se dezvoltă și tinde să devină treptat un bo-
gat muzău al întregei Dobroge. Repede atra-
ge atenţia specialiștilor. Aici găsește Vasile 
Pârvan fragmentul din piatra de fundare a 
castrului împreună cu alte inscripţii pe care 
le publică, iar geologul I. Simionescu, pre-
ședinte al Academiei Române semnalează, 
tot în muzeu, o valoroasă colecţie de roci. 
În anii primului război mondial muzeul este 
distrus în  cea mai mare parte. În ianuarie 
1921 „Muzeul Regional Hârșova”, cum a fost 
cunoscut în documentele vremii, este mutat 
în locuinţa proprie a fondatorului dar ade-
vărata inaugurare se va face, după cum re-
iese din placa de marmură pusă cu această 
ocazie, la 29 mai 1926 în prezenţa Regelui 
Ferdinand și a Reginei Maria. Pragul său a 
fost trecut de personalităţi ale vieţii cultura-
le și politice românești interbelice. Continuă 
să fiinţeze și după pensionarea lui V. Cotovu 
în anul 1928. La moartea sa, în primii ani ai 
regimului comunist, soţia acestuia donează 
Muzeului din Constanţa restul exponatelor 
care au mai rămas. După anul 1975 acţiunea 
de redeschidere a muzeului a început. La 
Casa pionierilor s-a organizat în acest timp 
o vitrină arheologică și s-a creat un mare 
fond de material recuperat în cadrul activi-
tăţilor cu elevii din oraș și împrejurimi. aici. 
Din anul 1987, ca urmare a creșterii fondu-
lui de materiale adunate si pentru că în oraș 
s-au desfășurat ample cercetări arheologice 
pe locul unde urma să se construiască În-
treprinderea de sârme și Cabluri, cu rezul-
tate spectaculoase, cu sprijinul autorităților 
locale, s-a organizat „Expoziţia arheologică 
a orașului”, înzestrată, în 1990, cu vitrine 
corespunzătoare prin bunăvoinţa Muzeului 
de Istorie a României București, care desfă-
șura ample lucrări de cercetare la Hârșova. 
În anul 1993 directorul muzeului constăn-
ţean, Adrian Rădulescu, a oferit un post de 
muzeograf la Hârșova și a pus astfel ,,piatra 
de temelie” pentru cea de-a doua etapă a 
activității muzeistice aici. S-a solicitat o clă-
dire pentru mutarea expoziției și amenajarea 
unui muzeu în adevăratul sens al cuvântu-
lui. In aprilie 2000, Consiliul local pune la 
dispoziţia MINA Constanţa imobilul actu-
al, degrevat de toate sarcinile juridice, (mai 
puţin de cea proprietății, fiind un imobil 
naţionalizat) în scopul deschiderii muzeu-
lui. La data respectivă, Legea retrocedării 
imobilelor, excludea clădirile ocupate de 
instituţii de cultură să fie restituite foștilor 
proprietari. După ample lucrări de reparaţii 
și amenajări, desfășurate cu mari dificultăţi, 
de ordin financiar dar și de alta natură, clă-
direa a fost gata in anul 2005. S-a amenajat 
expoziția care ilustrează istoria localității 
in ultimele șapte milenii (din neolitic până 
la începutul epocii moderne). La începutul 
anului 2006 ne-am adresat Casei Regale cu 
rugămintea de a participa, în spiritul vechii 
tradiții, la redeschiderea muzeului. Drept 
urmare, la 23 aprilie 2006, Regele Mihai si 
Regina Ana au inaugurat Muzeul Carsium 
Hârșova. Corespondența cu Familia Regală 
face parte acum din fondul documentar al 
muzeului. Muzeul Carsium adăpostește ma-
teriale arheologice care au fost descoperite 
pe raza localității. Două situri sunt cel mai 
bine reprezentate: așezarea neolitica si ceta-
tea. Din așezarea neolitică sunt expuse piese 
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              detalii despre un proiect în derulare

de o valoare patrimonială excepțională care 
au făcut parte din expoziții internaționale în 
Franța, Elveția, Anglia, Scoția, Grecia, SUA, 
China. Atât vasele din ceramică, dar mai ales 
piesele din piatră și os/corn sunt deosebite. 
Din istoria comunităților care au trăit aici în 
antichitate și evul mediu reprezentative sunt 
piesele de epocă romană (vase de lux, am-
fore, obiecte din piatră, monede etc.). Deși 
muzeul nu se află într-un circuit cu agențiile 
de turism, nu este ocolit de turiști, mai ales 
cei străini, cei care vor să cunoască istoria 
Dobrogei. Aceștia găsesc informațiile nece-
sare pe internet. În această vară am primit 
vizitatori din Africa de Sud, SUA, Australia, 

proiect, va fi realizat un film cu prezentarea 
obiectivelor turistice și un ghid cu traseele 
turistice propuse. Nu este lipsit de interes 
faptul că partenerii bulgari au realizat un 
plan de marketing privind dezvoltarea tu-
rismului în zonă. Proiectul se adresează și 
specialiștilor de la Muzeul din Bobrici și 
MINA Constanța. Aceștia vor participa la 
o sesiune având ca tematică Istoria Dobro-
gei și a localităților implicate. Comunicările 
prezentate vor fi cuprinse într-un volum.

Produsele realizate în proiect se adre-
sează atât turiștilor cât mai ales agențiilor. 
Ghidul turistic aflat acum in faza de corectu-
ră, va fi publicat in limbile română, bulgară 

și engleză. Se propun aici mai multe trasee 
turistice cu pornire din cele două localități: 
Hârșova sau Krușari. Se preconizează tra-
see mai mici, de o zi, sau pe perioadă mai 
lungă. Evident, aici agențiile vor avea un rol 
important pentru că trebuie să identifice și 
să ofere toate facilitățile necesare unui scurt 
sejur. În alcătuirea itinerariilor turistice s-au 
luat în calcul toate oportunitățile oferite de 
moștenirea istorică, de mediul natural și de 
particularitățile locurilor. De exemplu, se 
pot organiza excursii cu tematică exclusiv 
istorică pe trasee devenite deja clasice (pe 
linia Dunării sau litoralul Mării Negre) cu 
vizitarea cetăților romane (Carsium-Capi-
dava-Tropaeum Traiani-Zaldapa-Callatis-
Tomis-Histria) sau cu tematică ecumenică 
(Manastirea Prodromita Harsova-Mănăs-
tirea Epictet și Astion Capidava-Mănăsti-
rea Dervent etc.). La nivelul localităților cu 
potențial turistic mare, ghidul prezintă adre-
sa, programul, taxa de vizitare și caracteris-
ticile de bază ale monumentelor istorice, de 
cult, muzeelor, caselor memoriale, monu-
mentelor naturale ce pot fi vizitate. Autorii 
s-au străduit să cuprindă aici o diversitate 
cât mai largă de locuri care pot fi vizitate, 
astfel încât regiunea să ofere și celor mai 
exigenți turiști posibilitatea petrecerii tim-
pului liber într-un mod educativ și atractiv.

Din punctul nostru de vedere, cea mai 
mare realizare a acestui proiect o reprezin-
tă restaurarea ansamblului Vasile Cotovu. 
Sunt două considerente care impun această 
abordare. Primul este că se valorifică una 
din cele mai reprezentative construcții vechi 
din localitate (unele au fost demolare chiar 
in ultimii douăzeci de ani!), i se dă o utilitate 
publică; cel de-al doilea constă în faptul ca 
aici se va muta muzeul din Hârșova. Prac-
tic, putem spune că după decenii întregi de 
... pribegie, muzeul de reîntoarce, în sfârșit 
acasă, acolo unde îi este locul.

Este ultima șansă ca muzeul din 
Hârșova să aibă un viitor cât de cât sigur. 
Imediat după deschiderea sa, în anul 2006, 
în actuala locație, clădirea a fost retroceda-
tă proprietarului, acum plătim chirie, dar 
nu se știe ce surpriză ne va oferi ziua de 
mâine. Multe se pot întâmpla și viața aces-
tei instituții atât de reprezentative nu nu-
mai pentru cultura și istoria locala, dar si 
a întregii Dobroge, se poate frânge în mod 
dramatic. Este de datoria noastră să lăsăm 
în urmă un lucru făcut cu temeinicie. Din 
aceste rațiuni a pornit, în bună măsură ac-
tualul proiect.

Organizarea spațiului are în vedere 
transformarea muzeului într-o instituție 
modernă. În interior va avea un lapidarium 
și vor fi expuse materialele arheologice des-
coperite la Hârșova și împrejurimi într-o lo-
gică firească. Acestea vor fi însoțite de hărți 
tematice, planșe explicative și ilustrații care 
să asigure buna înțelegere a fenomenelor is-
torice. Expoziția va cuprinde și o sala dedi-
cată istoriei pământului unde vor fi expuse 
materiale cu vechime de cca 300 milioane 
de ani. O sală de conferințe atât de necesară 
pentru a găzdui manifestării științifice lo-
cale dar și naționale va da muzeului o nouă 
dimensiune. Nu în ultimul rând aici se va 
realiza un depozit de materiale arheologice 
care va găzdui toate descoperirile realizate 
în așezarea neolitică și pe cetate în ultime-
le decenii. Nu în ultimul rând un laborator 
multifuncțional va oferi specialiștilor posi-
bilitatea să prelucreze materiale descoperite 
în șantierele arheologice de la Hârșova. Cam 
așa este proiectat viitorul muzeu. Lucrurile 
au început bine, constructorul este în faza 
organizării de șantier, toată lumea este entu-
ziasmată și așteaptă cu nerăbdare rezultatul 
final.

Școala veche la început de secol XX

Școala înainte de începerea lucrărilor de restaurare

Moldova, Italia, Turcia, Polonia, Franța. Toți 
au fost încântați de ce au văzut și ne-au lăsat 
cuvinte de laudă în Cartea de Onoare. Pro-
iectul de restaurare a ansamblului Cotovu 
(vechea școală va deveni sediul Muzeului 
Carsium) aplicat de Primăria Hârșova în 
cadrul unui proiect pe axa CBC România-
Bulgaria va marca debutul unei noi etape în 
muzeografia dobrogeană.

În cazul de față, proiectul care se deru-
lează între Hârșova și Krușari a pornit de la 
necesitatea stringentă a fiecărei comunități 
de a valorifica o bogată moștenire cultural-
istorică, și de a o transforma într-o alternati-
vă la dezvoltarea durabilă. Pe teritoriul celor 
două localități se găsesc obiective istorice de 
valoare excepțională și monumente ale na-
turii care prin valorificare pot contribui, așa 
cum se întâmplă în țările cu tradiție în tu-
rismul cultural-istoric din sud-estul Europei 
(Grecia sau Turcia, spre exemplu) nu numai 
la dezvoltarea lor, dar chiar și a regiunii, în 
ansamblu. La Krușari există una din cele mai 
mari fortificații romano-bizantine (Zaldapa) 

precum si Valea Uscată, o zonă calcaroasă cu 
peșteri și așezăminte de cult săpate în stâncă. 
Zestrea cultural-istorică a Hârșovei se com-
pune dintr-o așezare neolitică cu un strat de 
cultură de cca 13 m înălțime, una din cele 
mai mari din acest punct de vedere din Eu-
ropa, și o succesiune de fortificații care se 
întind pe aproape două milenii, din epoca 
romană timpurie până la începutul epocii 
moderne, cunoscută generic sub denumirea 
de ,,cetatea de la Hârșova,, și un muzeu a că-
rei viață este legată de iluștrii Regi ai Româ-
niei. A fost inaugurat de Carol I, redeschis 
după Primul Război Mondial de Ferdinand, 
redeschis după aproape o jumătate de secol 
de Regele Mihai. Ambele comunități utili-
zează fondurile europene pentru a valorifica 
cât mai bine, în limita posibilităților curente, 
acest imens potențial. Proiectul are în deru-
lare, o serie de activități destinate mai mul-
tor categorii sociale, dar cu precădere tineri-
lor. De exemplu, vor fi organizate tabere de 
arheologie la Zaldapa și Carsium, expediții 
cicloturistice pe traseele consacrate in acest 

CULTURA
ISTORIEI
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Critic și istoric literar. Membru al Uniunii Scriitorilor din România și din Republica Moldova. Conferențiar universitar la Catedra de 
literatură română și universală (USARB).
Debut editorial: Urme pe nisip (volum de eseuri), 2005.
Cărți publicate: Cunoaștere și autenticitate (drama cunoașterii și tentaţia autenticităţii în literatura românească interbelică, studiu mo-
nografic, ed. ArtPress& Augusta, Timișoara, 2008; Literatura pentru copii (analize literare, note biobibliografice, bibliografie critică și 
sugestii pentru lectură), ed. Integritas, Chișinău, 2009; Dicţionar bibliografic de literatură pentru copii, ed. Integritas, Chișinău, 2011; 
Dialogues francophones (în colaborare), Tipografia din Bălţi SRL, 2012; Declinul istoric al Basarabiei și Bucovinei în mărturii și imagini 
(publicistică), în colaborare, ed. PIM, Iași, 2014; Mihail Sadoveanu, „fiul țărăncii” din Verșeni (eseuri) (în colaborare), Tipografia „Bala-
cron”, Chișinău, 2015; Kafka sau Alegoria omului modern (în colaborare), studiu critic, ed. PIM, Iași, 2016; Lecturi în oglindă: literatura 
pentru copii în studii critice (cronici și studii critice), ed. Prut, Chișinău, 2016; Imaginea Iașilor în presa interbelică ieșeană (antologie 
literară), ed. Junimea, Iași, 2016; Orașul Iași în evocări literare: de la Costache Negruzzi la Geo Bogza (antologie literară), ed. Muzeelor 
Literare, Iași, 2016; O sută de voci lirice în Iașii centenari (antologie literară), ed. Junimea, 2018; Chișinău: evocări interbelice (antologie 
literară), ed. Eikon, 2019; Unirea din 1918 în presa din regiunea Moldovei (antologie de presă), prefață de Nicolae Enciu, ed. Asachiana, 
Iași, 2019 etc.
Reviste: cca 250 de studii de istorie și critică literară, poetică, cronici literare în reviste de specialitate din ţară și din străinătate: Philolo-
gica Jassyensia, Litere,Convorbiri literare,Expres cultural, International Journal of  Communication Research, Spații culturale, Europa 
(Novi-Sad), Dialogica, Limbaj și context, Metaliteratura, Dunărea de Jos, Revista Română, Limba română etc.
Premii şi diplome obţinute: Premiul Colocviului „Gr.Vieru”, Uniunea Scriitorilor din Moldova (2013); Premiul Ministerului Educaţiei al 
Republicii Moldova (2010); Premiul Consiliului Uniunii Scriitorilor din Moldova (2009); Premiul revistei Dunărea de Jos (2009); Pre-
miul Didactica obţinut în cadrul Salonului Internaţional de Carte Românească, Iași (2008); Diploma de Excelenţă în cadrul Festivalului 
Naţional de Poezie „N. Labiș”, ediţia XL, Suceava (2008) etc.
Cca 60 de referinţe critice (Al. Călinescu, Dan Mănucă, A.D. Rachieru, N. Busuioc, Vasile Romanciuc, Margareta Curtescu, Emilian 
Marcu, Aliona Grati, Valeria Manta Tăicuţu ș.a.).

Poet al interiorității, jonglând deopo-
trivă de inspirat cu ludicul, ironia, comicul, 
dar cultivând și reflexivul profund, în cheie 
postmodernistă (Întoarcerea zeilor, 1992; Ion 
și alte revoluţii, 1996; Noaptea când soclurile 
își recrutează noile glorii, 1998; Tristețea reci-
tă din Rilke, 2000; Citirea zidului, volum an-
tologic, 2013; Mici insomnii pentru Europa, 
2013; Nebunul cu o singură fereastră, 2017), 
publicist cu certe resurse polemice, protes-
tând împotriva lucrurilor care nu se grăbesc 
să se schimbe (Revolta clonelor, 2013), scri-
itor pentru copii (Cifrele în spectacol, 2005; 
Reportaje în culori, 2008; Pisicul informatici-
an, 2013), Nicolae Spătaru își face debutul și 
în proză, în anul 2015, cu un volum de nuve-
le, Îngerașul purta fustă mini, găzduit de edi-
tura ieșeană, Junimea, care a beneficiat și de o 
reeditare în 2016, la aceeași editură. 

Autorul a rămas consecvent, încredințân-  
du-și noul volum, Omul izgonit de ceasuri, 
aceleiași umbrele junimiste, în anul 2019. 
Mai mult, cartea a apărut sub venerabilul ge-
neric al Junimii la 50 de ani, în condițiile în 
care Editura Junimea și-a celebrat admirabila 
vârstă de jumătate de veac. Omul izgonit de 
ceasuri a apărut în una din ceva mai recen-
tele colecții ale editurii Junimea, dar care a 
reușit să se prezinte extrem de convingător, 
adunând titluri reușite în ultima vreme. E 
vorba de cocheta colecție junimistă „Ficțiune 
și infanterie”, în cadrul căreia au mai apărut și 
alte titluri fascinante, între care, Lumina în-
depărtată a fluviului, o mitologie a Ostrovu-
lui, cartea facerii Câmpiei Dunării de Ovidiu 
Dunăreanu, Biserica fantomă de Ana Blan-
diana, Lebede toxice de Cornelia Ștefănescu, 
dar și multe altele.

„Escortat” de reflecțiile nuanțate ale doi 
exegeți demni de luat în calcul, Constantin 
Dram și Lucia Cuciureanu,volumul Omul 
izgonit de ceasuri adună un mănunchi de 

Diana Vrabie

CRONICĂ
LITERARĂ

7 nuvele, Dans albastru, Jurnalul cu file 
albe, Cimitirul „Descoperă nemurirea”, 
Apusul unei biciclete, Ce tip mișto am fost, 
Dispariția,găzduite de un titlu sugestiv, Omul 
izgonit de ceasuri, care constituie, totodată, și 
titlul uneia din cele mai reușite nuvele din vo-
lum. Nicolae Spătaru are vocația unor titluri 
pitorești,unele oximoronice și cu atât mai 
expresive și surprinzătoare. De pildă, în ca-
zul nuvelei Dans albastru, titlu sună aparent 
idilic, inducându-ne, în principiu, în eroare, 
întrucât ceea ce se anunța a fi o efuziune ro-
mantică se dovedește a fi dansul albastru al 
bancnotelor, de care se lasă sedus Vlad, pri-
etenul protagonistului, prins în mrejele unui 
mediu pragmatic procustian, pe care Dan 
Ploaie, poetul incurabil,  îl detestă: „Când 
am revenit la masa noastră, Vlad stătea înfipt 
pe un scaun și părea total absorbit de dansul 
albastru al bancnotelor. Și acea unduire de 
bancnote părea că nu are nici început și nici 
sfârșit. Vlad le urmărea tâmp cu privirea și se 
bucura ca un copil”.

Chir dacă moșește de ceva vreme la un 
roman, publicând fragmente în diverse re-
viste literare, Nicolae Spătaru este un scriitor 
cumpănit care se apropie cu maximă respon-
sabilitate de roman, tatonându-i cu precauție 
virtuțile și exersându-și vocația în materie 
de nuvele. Și volumul Îngerașul purta fustă 
mini, și Omul izgonit de ceasuri reprezintă 
anticamerele romanului alimentat din nervul 
prozei scurte. E de apreciat această fascinație 
repercutantă și frică ontologică în fața timpu-
lui (nuvela Omul izgonit de ceasuri), edifica-
toare, în acest sens, în care personajul Vasilii  
Braga este izgonit din propria cază de cea-
surile care, grăbindu-se, îi grăbesc și ritmul 
biologic. La fel, autorul se joacă inspirat cu 
disparițiile aproape mistice (Dispariția) sau 
cu intervertirile (Dans albastru). Vom desco-
peri și în acest volum, și în cel anterior, aceeași 

persiflare a mentalului colectiv sovietic, 
aceeași sondare a detaliului sugestiv și a 
contrastelor, același talent în conturarea 
faunei umane (una extrem de pitorească 
ne propune autorul în nuvela Cimitirul 
„Descoperă nemurirea”), aceeași coche-
tare cu ludicul, oniricul, același ambalaj 
umoristic și până și aceeași fascinație 
pentru culoarea albastră.

Pe parcursul a 150 de pagini autorul 
ne propune diverse secvențe narative cu 
întâmplări dintr-o realitate familiară (lu-
mea studenților, a intelectualilor, a scrii-
torilor, a funcționarilor mai mari și mai 
mici, a oamenilor de afaceri), cu oameni 
verosimili și situații așijderea. De pildă, 
în prima nuvelă, Dans albastru asistăm 
la contradicția dintre două universuri, 
cea a scriitorilor, retrași pe funcții mo-
deste în muzee, pe salarii și mai modeste 
și cea a oamenilor de afaceri, cu simone 
blonde, mercedesuri, restaurante luxoa-
se, bodygarzi, orchestre, sancționată de 
narator pentru perspectiva cinică asupra 
vieții și lipsa unor valori elementare.

Cea de-a două nuvelă, Jurnalul cu file albe 
e o rescriere și o reajustare a nuvelei Jurnalul 
lui Dan din volumul Îngerașul purta fustă 
mini, în care trama epică ținea de istoria jur-
nalului lui Dan, prietenul naratorului, mort 
în niște circumstanțe halucinante și de la care 
îi rămâne un jurnal, pe care nu îl întoarce fa-
miliei și care, practic, îl condiționează să de-
vină scriitor, pentru a împlini rostul jurnalu-
lui. Întors dintr-o deplasare, naratorul găsește 
însă paginile jurnalului albe. Și aici urmează 
partea admirabilă a opțiunii autorului pentru 
finalurile oarecum deschise, în tot cazul inter-
pretabile. Astfel, o versiune ar fi că naratorul 
continua destinul lui Dan, iar în momentul 
când se realizează ca scriitor, paginile de jur-
nal se șterg, devenind albe, îndeplinindu-și,  
astfel, misiunea. Altă versiune ar ține de clau-
za intimității pe care și-o revendică jurnalul, 
ca specie a literaturii intime, care atunci când 
este violentat, își cere dreptul de a se anula, a 
se șterge, e un soi de autoprotejare a proprii-
lor clauze. Autorul își invită, în fapt, cititorul 
să completeze scenariul propus spre lectură, 
după bunul plac, pasta psihologică a epicu-
lui, după propriile așteptări. Este o invitație 
la călătoria hermeneutică în teritoriile actului 
scriptural și aici se conține una din calitățile 
prozei lui Nicolae Spătaru.

În nuvela Jurnalul cu file albe, din pre-
zentul volum, autorul, în urma ipostazierii în 
cititor al propriei proze se gândește să ofere 
un alt scenariu finalului. Și-l oferă. Și este 
unul și mai reușit decât în nuvela anterioa-
ră. După moartea prietenului său, într-o se-
rie de circumstanțe declanșate de profesorul 
Parjă, naratorul acceptă compromisul de a nu 
divulga acele circumstanțe, pentru prețul de 
a fi lansat în lumea literară. Și aici urmează 
partea antrenantă  a tramei: după ani de glo-
rie, lansări, premii, burse de creație, naratorul 
își amintește de jurnal, dar în momentul în 
care îl deschide, descoperă filele albe: „Un 
fior rece mi-a fulgerat în mii de fragmente 
trupul. Toate paginile jurnalului erau albe, 
erau șterse, erau transparente”. Jurnalul îl 
răzbună pe Dan, excluzându-l din spațiul lor 
intim pentru compromisul făcut, pentru ui-
tare, pentru nereturnarea jurnalului familiei, 
pentru violentarea intimității etc. Apogeul 
este atins în momentul în care, în urma mus-
trărilor de conștiință, protagonistul se deci-
de să-l întoarcă familiei și în mâinile mamei 
acesta se completează în chip miraculos cu 
toate conținuturile la care naratorul nu a avut 
acces: „Și tanti Felicia a întors caietul spre 
mine. M-am cutremurat: însemnările lui Dan 
erau la locul lor”. Și de parcă nu era suficient, 
în casa părintească al lui Dan îl descoperă pe 
același malefic profesor Parjă, care are acum 
grijă de mama lui Dan. Autorul nu ne divul-
gă adevăratele raționamente care l-au adus 
pe acesta în casa victimei sale: sentimentul 
culpabilității sau, dimpotrivă, perpetuarea 
maleficului. 

Cimitirul „Descoperă nemurirea” e con-
cepută în alt registru, unul ludico-ironico-

parodic, în care naratorul, cochetând cu o 
demiurgie disimulată ne scoate în evidență 
istoria de șef al echipei de paznici al Cimi-
tirului „Descoperă nemurirea” a lui Tudose 
Friptu, fiu de Erou al US, căzut în cap din-
tr-un cireș,  în copilărie și căruia șefia i se 
urcă la capul confuz, la maturitate. Situațiile 
imprevizibile care răsar la tot pasul mențin 
suspansul și denotă o mână sigură în gesti-
onarea tensiunii epice. Rămâne admirabilă, 
totodată, această conjugare a registrului grav 
cu cel ludic, la limita unui fantastic ponderat. 
Fără a neglija datele unei realități imediate, 
Nicolae Spătaru nu se individualizează doar 
prin capacitatea de reflectare a realului în cele 
mai subtile nuanțe ale sale, ci mai ales prin 
abilitatea cu care știe să conjuge relația dintre 
universul concret și ficțiune.

În ceea ce ține de perspectivele narati-
ve, autorul pledează, în numele credibilității 
pentru narațiunea la persoana I, dar care este 
diluată imediat de vocea demiurgică a unui 
narator descurcăreț care, aprioric, le știe pe 
toate și te invită și pe tine să-i accepți demer-
sul, așa cum putem observa în nuvelele Cimi-
tirul „Descoperă nemurirea”, Apusul unei bi-
ciclete: „Dar să începem cu începutul. Tudose 
Friptu a fost de când s-a născut și până când 
a devenit șef al echipei de paznici, un individ 
mărunțel, insignifiant. Atât de mic, încât și pe 
mine, acum când încerc să vă povestesc câte 
ceva despre această primă perioadă a vieții 
sale, adică până la avansare, mă cuprind plic-
tiseala și lehamitea”.

Autorul nu-și propune, prin urmare, să 
forțeze tehnicile narative la modă, urmărind 
efecte spectaculoase ce țin de ingineria tex-
tuală alambicată, menită să epateze cu orice 
preț. Narațiunile curg nepretențios, agreabil, 
uneori contrapunctic, alteori încrucișat, îm-
brăcate într-o sintaxă accesibilă, promptă, 
care conferă o anumită spontaneitate și un 
cert dinamism istorisirilor, așa cum poate fi 
surprins inclusiv în nuvela Ce tip mișto am 
fost ... în care personajul-narator își face un 
rechizitoriu pe cât de dur, pe atât de haios: 
„Și-atunci am continuat, la fel de necruțător: 
ai compus tu vreo sonată care să fie inclusă în 
patrimoniul cultural universal? Tăcere. Sau 
cel puțin național? Tăcere. Vreun șlagăr care 
să fie pe buzele tuturora tăcere. Ai descoperit 
vreun element chimic nou pentru tabelul lui 
Mendeleev? etc.” 

Opțiunea pentru genul prozei scurte e 
inspirată în cazul lui Nicolae Spătaru pentru 
că îi dă măsura talentului. Tușe concentrare, 
insinuante, percutante, cu efect imediat, cu 
rescrieri și reajustări ale unor spații și perso-
naje de odinioară,  o apologie a derizoriului, 
care înghite destine umane, opțiunea pentru 
finalul deschis, umorul elegant, bine stăpânit 
și autentic infuzat, realismul sugestiv redat, 
glisarea inspirată între ironie și persiflare, 
empatie și cinism, talentul deosebit în con-
turarea faunei uman reprezintă câteva din 
calitățile acestui volum.
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Poetă, traducătoare, creatoare de modă.
Lana (Lana-Valeria Dumitru) s-a năs-

cut pe data de 09 iulie 1988 în București. 
Și-a petrecut copilăria în ambianța orien-
tal-occidentală și în efervescența culturală 
din Skopje, Ohrid și Struga (Macedonia de 
Nord). A absolvit (limba engleză) Liceul 
,,Școala Centrală”, Bucureşti și Faculta-
tea de Desing Vestimentar, Universitatea 
Naţională de Arte, Bucureşti, 2010. A ur-
mat masteratul la Universitatea Naţională 
de Arte, Bucureşti şi la Academia de Arte 
(Modă), Roma, Italia (2013). În perioa-
da 2013-2014 a fost invitat special pentru 

Ce bine că ochii tăi nu sunt albaştri! 
Aş avea impresia că te uiţi la mine de sus, 
Te-aş confunda cu cerul. 
Ce bine că ochii tăi nu sunt verzi! 
Aş crede că te uiţi la mine doar uneori, 
Te-aş confunda cu iarba. 
Ce bine că ochii tăi nu sunt negri! 
Aş crede că te uiţi la mine pe furiş,
Te-aş confunda cu noaptea! 
Ce bine că ochii tăi sunt căprui! 
Aşa cred că eşti pământ. 
Te uiţi la mine de jos 
Și eşti la picioarele mele. 
                                                     2001 

  Lana
  Valeria
 Dumitru

Pereți

Mă încolţeşte sufletul 
Din toate părţile trupului. 
Încerc să-mi închid supărarea 
Odată cu ochii. 
Gândurile 
Mă dau de toţi pereţii din mine. 

Ochii

Când te văd 
Îţi recunosc numai ochii 
Doar ei nu se schimbă, 
Vădindu-ţi acelaşi suflet. 
Ai îmbătrânit frumos, 
Frumos te-am uitat. 

Numai ochii 
Mai recunosc ochii. 

Triptic de Dragoste

Mă uit la tine pe furiş. 
Încerc să-ţi fur un trandafir. 
Zâmbetul tău e trandafirul. 

Boboc, 
Floare, 
Până se scutură. 

30.09.2000 

Aş vrea ca dragostea ta 
Să fie fatală. 
Aş vrea ca sărutul tău 
Să fie mortal. 
Aş vrea ca doar eu 
Să fiu nemuritoare. 

01.08.2000

3. Nemuritoare2. Un zâmbet1. Ce bine  

practica doctorală al celebrei  Companii 
de Modă Mary Katransu din Londra. Și-a 
susținut doctoratul în design/ fashion la 
Universitatea Naţională de Arte, Bucureşti 
(iulie 2015). În perioada 2015-2018 a reali-
zat mai multe stagii de lucru și prezentări 
personale de modă la Londra, Buenos Ai-
res, Montevideo și Sao Paolo. Lucrări ale 
sale se află în colecțiile de artă ale unor mu-
zee din Suedia, România și Anglia. Revistele 
de specialitate i-au acordat o atenție deose-
bită, iar posturile de televiziune i-au dedicat 
o serie de interviuri, prezentări și filme. Din 
anul 2019 trăiește la Lisabona. Ca scriitoare 
și creatoare de modă semnează: Lana.

A debutat în ianuarie 1998 cu volumul 
de versuri Verimosalb. În același an a fost 
invitată la Festivalul Naţional „Tudor Ar-
ghezi” (Târgu Jiu) în urma obţinerii Pre-
miului Societăţii Române de Radio Oltenia, 
Premiului Editurii Spicon și Premiului zia-
rului „Gorjeanul”. A participat la: Festiva-
lul Naţional al Tinerilor Poeţi, ediţiile I și 
II (1998 și 1989); Festivalul Internaţional 
„Nopţile de Poezie de la Curtea de Argeș”, 
ediţiile I - XXIII  (1997-2015); Salonul In-
ternaţional de Carte pentru Copii și Tineret 
(1999, Serbia) (Marele Premiu pentru volu-
mul Verimosalb); Festivalul Internaţional 
al Tinerilor Creatori (2000, Izmir, Turcia) 
(Premiul Pentru Arte); Festivalul Târgul In-
ternaţional al Poeţilor (2000, Budva, Mun-
tenegru); Concursul Naţional „Autori: Co-
piii” (2000, Premiul Uniunii Scriitorilor din 
România, Filiala Iași); Concursul Naţional 
„Ion Creangă” (2001, Iași; Premiul Teatrului 
„Luceafărul”); Festivalul Internaţional de 
Poezie de la Smederevo (2001, Serbia); Ta-
băra Naţională de Creaţie (2001, Arbănaș; 
Premiul de Excelenţă pe ţară); Cenaclul „Ju-
nior” al Uniunii Scriitorilor din România 

(Premiul Uniunii Scriitorilor și al Ministe-
rului Învăţământului și Cercetării, pentru 
volumul de versuri O impresie a frumuseţii, 
2003, București).

În anul 2004, Casa Editorială „Naji Naa-
man” (Beirut, Liban) i-a acordat Premiul 
Literar „Naji Naaman”; în anul 2008 i s-a 
decernat Premiul de Poezie al Festivalului 
Tinerilor Scriitori din Balcani, organizat 
de Academia Europeană  „Lira lui Orfeu” 
(Bulgaria).

A publicat următoarele volume de tra-
duceri: Liubomir Gruevski, De Profundis, 
(versuri), Editura Academiei Internaționale 
Orient-Occident, București, 2013; Mihail 
Rengiov, Paznicul de vise și alte poves-
tiri fantastice (proză), Editura Academiei 
Internaționale Orient-Occident, București, 
2013; Bojana Apostolova, A toată iubi-
rea, Editura Academiei Internaționale 
Orient-Occident, București, 2013;  Luz 
Mary Giraldo, Vremea păsărilor (versuri), 
Editura Academiei Internaționale Ori-
ent-Occident, București, 2015; Mary-Jane 
Newton, Mica pasăre de paradă, (versuri), 
Editura Academiei Internaționale Orient-
Occident, București, 2016; Stanka Boneva, 
Mansarde celeste (versuri), Editura Aca-
demiei Internaționale Orient-Occident, 
București, 2017; Mihail Rengiov, Kiimet și 
alte povestiri fantastice, Editura Academiei 
Internaționale Orient-Occident, București; 
Winston Morales Chavarro, Lampara ci-
frada * Lumină cifrată, Editura Academiei 
Internaționale Orient-Occident, București, 
2018; Ivan Segarra Bez, Poemas a tibia voz 
* Poeme cu glas cald, Editura Academiei 
Internaționale Orient-Occident, București, 
2018; Lali Tsipi Michaeli, Casa de nebuni (în 
colab. cu Carolina Ilica), Editura Academi-
ei Internaționale Orient-Occident; Norah 

Zapata-Prill, Capricho humano * Capriciu 
omenesc, Editura Academiei Internaționale 
Orient-Occident, București, 2019.

Lana a participat la: Festivalul Interna-
ţional de Poezie de la Budva (Muntenegru, 
2000); Festivalul Internaţional „Serile de 
Poezie de la Struga”, R. Macedonia, (2008, 
2009; 2012); Festivalul Tinerilor Scriitori 
din Balcani, Sofia, Bulgaria (2008); Festiva-
lul Internaţional de Literatură de la Izmir, 
Turcia 2010), Festivalul Internaţional de 
Poezie de la Istanbul, Turcia (2013), Festi-
valul Mondial de Poezie de la Rodermark, 
Germania (2016) etc.  

Ca designer și-a exprimat manifestul ei 
artistic în creații despre care s-a scris elo-
gios pe diferite bloguri, în reviste de speci-
alitate și ziare de prestigiu de pe tot globul, 
Rochia Facebook (inclusă de influentul site 
TrendHunter.com în 2012 Top Trends), Ro-
chia Etno și Rochia din Cristale Swarowski 
(prezentare la Șanghai, Londra, Hong Kong 
și București), fiind trei dintre ele mai cunos-
cute lucrări. Lana este primul designer ro-
mân care a colaborat oficial cu Puma, având 
propriul design pe jachetele acesteia. Porto-
foliul ei conține 8 colecții distincte, pe care 
ea le descrie ca păreri purtabile.

Lana a obținut aprecierea juriilor mai 
multor concursuri de design naționale și 
internaționale: Puma Creativity Award 
(2012); Young Creative  Chevrolet Award-
Romania (2012; 2013); Premiul Forbes 
pentru cel mai bun tânăr designer român 
(2015) etc. 

A fost inclusă în Top Forbes 30 sub 30 
(Top 30 under 30) și în 10 Români care fac 
mândră România (2015). 

Incidență
Ruxandra Papa
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CEARTA
„Cuvânt-glonte, împușcătură, spurcată iubire de sine. Dar moartea, moartea...” Iată ce am găsit, pe când eram viu, pe 

când aveam cincizeci de ani, însemnat pe un petic de hârtie îngălbenită, printre paginile unei cărţi din biblioteca mea. Cine 
o fi scris acele cuvinte, când și cum au ajuns ele printre paginile cărţii, nu am aflat și nu am priceput. Cele scrise i le-am citit 
(sau el singur le-a citit) vecinului meu, profesor de literatură, pensionar, care, pe atunci pe când și el mai era încă viu, avea 
aceeași vârstă ca și mine.

Pe dată, după citirea acelor cuvinte, vecinul a tresărit, s-a înroșit la faţă și, încântat, a rostit:
- Dar aceasta e o poezie; poate că una dintre cele mai frumoase poezii pe care le-am citit vreodată.
- Nu! m-am împotrivit eu. Acesta e începutul unei scurte povestiri scrise de o mână îndrăzneaţă, cu gândul de a fi con-

tinuată și îmbogăţită.
- Dar asta e poezie! rosti și mai înflăcărat vecinul meu. Păi, tu nu vezi că aici nimic nu poate fi schimbat, nimic nu mai 

e de îndepărtat sau de adăugat? În aceasta și sălășluiește desăvârșita poezie. Într-o povestire, rânduiala cuvintelor este mai 
lineră, iar posibilitatea de a interveni este mai mare. Aici, taina și cuvântul plin de miez ne arată, neîndoielnic, că e vorba de 
poezie. Po-e-zie! Pricepi tu?

- E povestire; începutul unei povestiri, m-am încontrat eu cu vecinul, profesorul de literatură, pensionar, care trăia în 
același bloc cu mine, numai că la o altă scară.

- E poezie! repetă pentru a treia oară, cu totul aprins, vecinul meu, în timp ce pe chip i se ivi o strălucire de foc înteţit, 
iar în ochi i-am deslușit un punct roșu ca gura unei ţevi de revolver. 

- Proză e! i-am trântit-o eu, cu nu mai puţină exaltare, chiar dacă îmi dau seama că nu trebuia s-o spun cu atâta duritate.
Din pricina vorbelor noastre explozive se zguduiau temeliile clădirii în care trăiam și eu și vecinul.
Atunci, într-o clipă de tăcere, mi se păru că vecinul zări în ochii mei un tăciune aprins ca o gură de revolver îndreptată 

spre el. Vecinul se sumeţi, se ridică, un munte de om și, ca o fiară asmuţită, răcni:
- Po-e-zi-e și, punct!
- Povestire și, punct! m-am înfoiat și eu răcnind.
În tăcerea care a urmat, am auzit cum afară fulgera și tuna. Se zguduiră din nou temeliile. Vreo zece inși din bloc dădură 

buzna pe scări, spre ieșire, ca la cutremur. Apoi, totul asurzi. În surzenia aceea, ceva detună fulgerând. 
Vecinul își descărcă primul revolverul lui. Grăuntele-cuvânt: Poezie, mă lovi în frunte, între ochi. În cădere am reușit și 

eu să trag cu acel cuvânt-grăunte de revolver: Po-ves-ti-re. Cuvântul-grăunte îl nimeri pe vecin drept în inimă. El căzu mort; 
mort ședeam întins și eu.

Vechea hârtie dintre pagini de carte, cu vechea însemnare: Cuvânt-glonte, împușcătură, spurcată iubire de sine, iar 
moartea, moartea... rămase în spaţiul dintre noi.   

Acum, când vă spun toate acestea, el, cel mort, și eu, cel mort, într-un ungher mort al cerului, stăm de vorbă pe îndelete 
dacă iubirea de sine sau cuvintele au fost pricina morţii noastre care ne-a cuibărit în acest mort ungher.

Magia povestirii rămâne s-o tălmăciţi dumneavoastră, luând aminte ca nu cumva  să vă lovească blestemăţia cuvintelor, 
grele precum gloanţele revolverului din gura ţevii inimii.

   Vant, Imagine
      (Taina)

Puternicul,
Groaznicul Vânt ameninţă:

Am să-ţi frâng
Imaginea lumii.
Am să-ţi dau Ochiul de-a dura
Pe fără cărarea din veac.
O să te suflu Departe,
Departe
De unde întoarcere nu-i.Atelier

De acolo-ncepe totul - uda pensulă din mână:
Legănare-apoi de grâne pe-arătura din ţărână.

Cântecul azur deasupra şi aripa cea nebună
În smintirile de-amestec de albeaţă şi furtună.

De acolo-ncepe totul. Încotro o iei deodată?
Încotro îţi este graba, calule, coamă bogată?

Încotro au s-o pornească aste bulgăreşti căscioare,
În acest amurg bulgar, la ăst ceas de înturnare?

Zeu şi om în adorare... Pensula-ntre deşte pale
Precum degetele mamei, adunate-n închinare.

Dragă Singurătate
A acestei întâlniri.
Cum trece viața
Într-o secundă?
Iubirea nu râde - plânge -.
Eşti singuru-mi sprijin   
În acestă pustie.

Dragă Singurătate -
Dragă însoțitoare - a atâtor vieți.
Dacă ai şti ce port înlăuntru
Un cufăr cu moarte speranțe, 
Un carusel de melancolii şi de lacrimi,
Un brâu - de prieteni buni -,
Dar tu, dintre toți, eşti cea mai bună 
Tu nu pleci din acest port niciodată.

  Scrisoare de dragoste
El s-a întors frânt 
De parcă ar fi venit de la capătul lumii 
Sau ar fi cutreierat marea imensă. 
Aripi căzute şi ochii închişi 
Nu mai poate zbura. 

Porumbelul mesager n-a mai adus veşti. 
Cineva a rupt scrisoarea de dragoste 
Scrisă pe spatele aripilor sale. 
Cineva caută printre penele lui 
Măcar 
Un cuvânt rănit. 

Traduceri de Lana Valeria Dumitru
MIHAIL RENGIOV (Macedonia de Nord)

  LIUBOMIR   GRUEVSKI  
                            (Macedonia de Nord)

BOJANA   APOSTOLOVA
                                         (Bulgaria)

LUZ  MARY  GIRALDO
                              (Columbia)

                                                       IVAN  SEGARRA-BAEZ
                                                                               (Porto Rico)Singuratate

,

Cum cântam ieri
După deşertul acestei lumi!
Tu, râdeai şi plângeai -
Iar apoi - de visul meu te legai.
Eu, un nebun visător
Cu toate misterele tale.

Dragă Singurătate
A acestei întâlniri
Ce tristă-i iubirea
Când nu o găseşti.
Atâta-nnotare, alergare şi chin
Când iubirea nu e aici -
              în visul meu -.

Câteodată i-am vorbit despre tine
Și de existența ta
Dar iubirea a râs
Iar apoi a plecat -
Cu îndoiala
Visului meu.

Dragă Singurătate -
Dulcea mea companie - 
Noaptea, în sfârşit, a venit
Pentru a te putea revedea
Pentru a te putea revedea.

Iar eu îl tot rog:
Poţi cumva şi mai departe de-acolo?

Și-i râd în faţă neputinciosului.
Fiindcă în mine există
Imaginea ta adânc pironită.

Iar vântu-i afară.
Și singur
E vântul. 

Dragă Singurătate a acestei întâlniri
Mă aştept ca în jocul iubirii,
Tu să mă iubeşti - pe vecie  -.

Amintirea de mâine
Ruxandra Papa

Sinteză
Ruxandra Papa

,
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 .... mareşalul Curţei Regale, Culcer, 
comandantul Corpului 5 de Armată, Basarabescu, 
comandantul brigăzei de artilerie, Pretorian, 
comandantul brigăzei de cavalerie, Berlescu, 
comandantul jandarmeriei rurale, generalul în 
retragere Gigurtu, senator dr. A. Pilescu, deputat 
T. Cănănău, C. Rădulescu, directorul prefecturei, 
Panaitescu, directorul Siguranţei Generale a 
Statului, inspectorul de poliţie Popp, inginerul 
arhitect Niculcea, arhitect Ştefănescu, d-nii 
Sadoveanu şi Bărcănescu, iar în partea rezervată 
doamnelor, am remarcat pe d-nele Kadri-Bey, 
general Berlescu, Irimescu.

La ora 12 şi un sfert sosesc într-o trăsură 
deschisă Excelenţele lor d-nii Mamut Esad Efendi, 
ministrul Cadastrului din Turcia şi reprezentantul 
M. S. Sultanului Mohamed al V-lea, Seffa-Bey, 
ministrul Turciei la Bucureşti şi Esad Bey, consilier 
de legaţie, care sunt primiţi de prefectul Irimescu, 
primarul Solacolu şi conduşi în interiorul moscheei 
în sunetele imnului otoman, cântat de Regimentul 
34 Constanţa”. Alți participanți: doamnele de 
onoare Bengescu, Poenaru, mareșalul Curții – 
generalul Mavrocordat și 
aghiotantul regal – colonelul 
Baranga, „cari iau loc pe 
lângă tronul improvizat din 
Giamie.

În acest timp se aud 
semnalele sergenţilor de 
oraş, care anunţă sosirea 
Suveranului. Nu trec nici 
2 minute şi trăsura regală 
apare în capul străzeĭ. În 
timp ce muzica militară şi 
elevii Seminarului Musulman 
intonează imnul regal, 
cortegiul regal înaintează 
în mijlocul ovaţiilor ce nu 
se sfârşesc şi se opreşte 
înaintea intrărei în moschee.

Aici M.M.L.L. Regele şi 
Regina sunt întâmpinaţi de 
Kadri-Bey, consul general 
otoman, care îi conduce până 
în interiorul geamiei şi după 
ce prezintă Suveranului pe 
trimisul Sultanului şi pe ceilalţi 
demnitari, Suveranii iau loc în 
partea stângă a moscheei, 
fiind înconjuraţi de demnitarii 
Curţei şi ai Palatului. M. Sa 
Regina, conform obiceiului 
musulman, poartă voal.

Imediat după sosirea 
Suveranilor s’a început 
oficierea serviciului divin.

Predicatorul Ali Sadedin 
Efendi, împreună cu muezinii 
Hasan Efendi şi Hafus Gemal 
Efendi au înălţat rugi fierbinţi 
Creatorului, să binecuvinteze 
şi să aibă sub paza sa acest 
sfânt lăcaş.

O impresie profundă a 
produs asupra Suveranilor 
şi a asistenţei, ruga rostită 
de numitul predicator în 
sănătatea M.M.L.L. Regelui 
şi Reginei şi a familiei Regale 
şi pentru prosperitatea 
poporului român, la care 
întreaga asistenţă turcă, ca o manifestaţie a 
sentimentului lor faţă de dinastie şi poporul 
român, a răspuns prin urări nesfârşite.

După terminarea slujbei religioase, Ex. 
Sa Mamut Esad Efendi, ministrul cadastrului şi 
reprezentantul Sultanului, a rostit în limba turcă 
şi franceză următoarea cuvântare ce o dau în 
rezumat:

Sire/ Însărcinarea ce mi-a dat M.S. Sultanul 
de a-l reprezenta la această solemnitate, este 
o mare onoare pentru mine. Înalta bunăvoinţă 
a M. Voastre de a prezida această solemnitate 
constitue o alinare sufletească atât pentru 
Augustul Meu Suveran, cât şi pentru populaţia 
musulmană; căci, de unde pretutindeni se dărâmă 
moschei, aici în ţara M. Voastre se ridică noui 
locaşurĭ sfinte pentru noi. Continuând zice: fericiţi 
sunt turcii care pot trăi sub egida M. Voastre. 

Sunt interpretul Islamismului şi în numele 
lui depun la picioarele M. Voastre urările cele mai 
respectuoase ca să trăiţi încă mulţi ani şi fericiţi, 
cu întreaga dinastie, pentru binele şi prosperitatea 
acestei frumoase ţări.

Excelenţa Sa Sefa-Bey, ministrul Turciei, 
mulţumeşte M. Sale pentru dovada de dragoste 
ce o dă asistând la solemnitatea inaugurărei 

CULTURA
ISTORIEI

de Doina Păuleanu

 G e a m i a
  

     R e g a l ă

acestei moschei. Spune că M. Sa Sultanul a 
binevoit ca prin reprezentantul său să exprime 
M. Sale Regelui, înaltele sale mulţumiri pentru 
protecţia şi solicitudinea ce a arătat întotdeauna 
populaţiei musulmane din Dobrogea.

M. Sa Regele, răspunzând, a mulţumit şi 
totodată a rugat pe dl. ministru al Cadastrului ca 
ducându-se la Constantinopol, să asigure pe M. 
Sa Sultanul de amiciţia ce M. Sa Regele nutreşte 
pentru el, precum şi simpatia ce o are pentru 
naţiunea musulmană.

Doreşte Imperiului Musulman prosperitate.
D. Hafus Rifat, muftiul judeţului, mulţumeşte 

de asemenea Suveranilor pentru solicitudinea ce 
au arătat populaţiei musulmane şi i-a asigurat de 
devotamentul neţărmurit ce turcii din Dobrogea 
conservă Dinastiei şi Ţărei Româneşti. 

M.S. Regele răspunde că se simte fericit 
că ia pentru prima oară parte la solemnitatea 
inaugurărei unei moschei şi va lua sub înalta sa 
protecţie populaţia musulmană şi va da mijloacele 
necesare pentru întreţinerea moscheei şi a 
personalului ei [...].

În acest timp dl. Kadri-Bey, consul general 
otoman de aici, predă Suveranilor un prea frumos 
şi scump covor de Persia, de culoare roză, dar 
dat de M. Sa Sultanul Mohamed al V-lea, M. S. 
Regelui, pentru care Suveranul, vădit mişcat de 
această delicată atenţie, roagă pe dl. ministru 
turc al Cadastrului să exprime Sultanului înalta sa 
mulţumire [...].

Cu ocazia inaugurărei acestei moschei, 
comunitatea musulmană a tăiat mai mulţi berbeci 
cari, după ritul mahomedan, au fost aduşi jertfă, 
iar carnea lor s’a împărţit la populaţia săracă.

Solemnitatea a decurs în cea mai perfectă 
ordine [...]”. 

Şi ziarul Minerva transmite prin 
corespondentul său, aspecte de la această 
ceremonie; selectăm doar datele pe care acest 
reportaj le oferă în plus sau le prezintă în mod 
diferit: „Inaugurarea fiind anunţată conform ritului 
mahomedan pentru orele 12 din zi, atât Piaţa 
Independenţei cât şi împrejurimile moscheei erau 
ticsite de un numeros public. Minaretul moscheei, 
precum şi intrarea principală erau împodobite cu 
steaguri tricolore [...]. 

Pe deoparte şi dealta a moscheei era 
înşirată o companie de jandarmi rurali [...]. 

Interiorul lăcașului de cult era ocupat jumătate 
de către fruntaşii musulmani din judeţele Tulcea 
şi Constanţa, iar cealaltă parte era ocupată de 
oficialitate şi persoanele marcante din oraş [...]. Tot 
aici mai erau aşezate şi fotoliurile regale, alături 
de care stăteau ofiţerii superiori ai garnizoanei.

În apartamentul din moschee rezervat 
cadânelor, luase loc femeile musulmane din 
localitate în frunte cu d-na Cadri bey. Asistau 
deasemeni un mare număr de doamne române 
între cari d-na general Berlescu, d-na I. 
Panaitescu, d-na maior Constantinescu etc.

În faţa fotoliilor regale erau d-nii Cadri bey, 
consulul otoman şi d. Levensohn, cancelarul 
consulatului turc. Se găseau apoi îngenuchiaţi 
pentru începerea serviciului religios Afuz – Rifat, 
muftiul judeţului Constanţa, Ibraim Cadâr, cadiul 
judeţului, Mehmet Hakie, muftiul judeţului Tulcea 
şi Sail Mazan, cadiul din Tulcea [...].

Imediat după sosirea M. M. L. L. Regale, 
s-a început serviciul religios al inaugurărei 
moscheei care a fost oficiat de hatipul Ali Sadedin, 
răspunsurile fiind date de muezinii Hafuz Gemal 

Efendi şi Hagi Hasan Efendi. Cel din urmă a 
cântat rugăciunea dela turela minaretului în 
faţa cetăţenilor din faţa moscheei şi din Piaţa 
Independenţei. Serviciul religios a luat sfârşit pe 
la orele 1 după prânz [...]”.

A doua zi, Regele a revenit, relatează ziarului 
Universul: „Deşi M. Sa a prezidat eri inaugurarea 
acestei moschei, totuşi eri neputând-o inspecta în 
mod amănunţit, şi-a anunţat pentru azi vizita pe 
care a făcut-o la ora 6 jum. d. a.”. Regele Carol 
I „s’a întreţinut cu d-l primar Solacolu, care a 
explicat Majestăţii Sale planul nouilor alinieri ce 
se vor face pentru a se deschide o frumoasă 
piaţetă în jurul moscheei, precum şi a nouei străzi 
ce se deschide conform planului de aliniere în 
faţa întrărei principale, care stradă permite ca 
faţada întreagă a moscheei să fie văzută din 
Piaţa Independenţei” (acest deziderat a primit 
aprobarea imediată a regelui).

Sultanul a decorat, prin trimisul său Cadry 
Bey, consul general în localitate, pe Mircea 
Solacolu, primarul orașului, cu Ordinul Osmanie 
în grad de ofiţer, pe arhitectul Ștefănescu și pe 
inginerul Niculcea, cu Ordinul Medjidie în grad de 
comandor.

„Primăria oraşului a oferit aseară oaspeţilor 
turci o masă la hotel Carol. Astă seară au fost 
invitaţi la masă la Palatul Regal, pe lângă alte 
persoane, dnii Cadri Bey, consul general otoman, 
Mamut Esad Efendi, ministrul Cadastrului, Seffa 
Bey, ministrul plenipotenţiar turc la Bucureşti, 
hatipul Ali Sadedin şi cei doi muezini”. 

La 30 iulie 1913, muftiul Hafiz Rifat 
recomandă ministrului Cultelor, personalul 
selectat pentru a ocupa posturile deja aprobate „la 
Moscheia Catedrală Regală din orașul Constanța” 
(documente nepublicate până acum): 

1. Hafăz Kemaledin ca hatip și imam; născut 
la Constantinopol la 16 mai 1875, supus otoman, 
este diplomat al Facultății de teologie din același 
oraș; „diploma sa este legalizată de șeful superior 
religios – Șeihul Islean – și sancționată prin două 
decrete imperiale, recunoscându-i-se că e apt 
pentru vrednicia de hatip și imam. D-sa a făcut 
practică timp de 5 ani în această direcțiune la 
Catedrala Imperială și pe lângă toate acestea 
posedă solide cunoștințe de muzică ecleziastică. 

2. Hafăz Mustafa Feizi pentru postul de 
muezin; născut în 1878 la 
Constantinopol, absolvent al 
Seminarului Superior din același 
oraș, supus otoman, „posedă 
două diplome de capacitate din 
partea Șeihului Islamului”; este 
„înzestrat cu darul unui glas 
armonios și în calitate de muezin 
rangul I a funcționat timp de 21 
de ani la moscheea-catedrală din 
insula Principe. 

Amândoiu acești ecelezia-
stici atrag admirațiunea 
și un adânc sentiment de 
pietate tuturor închinătorilor și 
vizitatorilor acestui măreț templu 
dumnezeiesc.

Salariile inițiale aprobate de 
însuși D-nul Ministru Ad-Interim 
Take Ionescu” sunt de 250 lei 
lunar – hatipul; 200 lei lunar – 
imamul; 150 – lei lunar muezinul. 

Caium-ul (îngrijitor, Rifat Muedin, 
fost muezin la vechea geamie 
Sultan Mamut, pentru început) – 
100 lei/ lună. 

La întrebările formulate de 
muftiul judeţului Constanţa în ziua 
de 24 ianuarie 1928, hatipul marii 
moschei prezintă câteva date 
referitoare la unele edificii de cult 
de pe teritoriul municipiului, cu 
date puțin cunoscute:

„I. Giamia Regală Regele 
Carol I. 

Geamia aceasta a fost 
fondată în anul 1913 (terminată, n. 
n.) de către Marele Rege Carol I, 
pe locul unde mai înainte se găsea 
vechia giamie Sultan Mahmud, 
care fusese ridicată pe timpul 
dominaţiunei turceşti de către 
sultanul Mahmud II.

Este o clădire monumentală 
construită în stil arab şi este cea 
mai frumoasă dintre geamiile din 
întreaga Dobrogea. Interiorul este 
acoperit peste tot cu covoare de 
mare valoare, cari nu se văd la alte 

geamii. Mai posedă şi două bucăţi mari, aproape 
de câte un metru pătrat, din acoperământul cel 
sfânt cu care se acoperă locaşul sfânt «Chiabe» 
dela Mekka. Acoperământul acesta este lucrat 
numai în mătase neagră şi cu inscripţiuni pe el şi 
se reînnoieşte în fiecare an.

A fost reparată în anul 1925, însă numai 
parţial, adică s’au făcut numai reparaţiunile 
absolut necesare pentru a împiedica ruinarea cu 
care era ameninţată. În prezent, cu toate că se 
găseşte într-o stare mai bunişoară, totuşi, fără 
întârziere, este nevoie de o reparaţiune generală 
pentru a o scăpa cu totul de ruinare [...]”. 

Astăzi geamia regală Carol I se află în 
stare adecvată de conservare, deși deschiderea 
către piața Ovidiu, preconizată încă din 1911, 
nu s-a putut înfăptui. O adresă a Baș Muftiului 
către primarul Constanței din 30 mai 1941 reia 
problema cu argumente peremptorii: „Moscheea 
Regele Carol I din Constanța, clădită ca un semn 
de dragoste pentru pașnica și loiala populație 
musulmană din România, de Marele Rege al cărui 
nume îl poartă, este una dintre cele mai frumoase 
podoabe edilice care fac cinste Municipiului”.
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Poeme de 

N I C O L A E 

PANAITE

De după gratiile
şi funiile văzduhului,
de pe pământ
şi de sub pământ
a venit poemul
până sub pereţii locuinţei 
mele;
greu mai intră în casă;
uneori i-am dat la o parte
şi acoperişul…

Când mă aştept cel mai 
puţin,
se furişează pe sub obloane,
şi, după ce îmi face scrum 
aşternutul
iar din tavan cad picături de 
apă,
se aşează tocmai în locul 
capului.
Dictatura aceasta a lui
este ca o mântuitoare po-
vară.

De la o vreme,
îl văd tot mai des
în locul geamurilor
astâmpărându-şi foamea
cu mâna mea scriitoare.

O iarnă întreagă
am săpat un mormânt singu-
rătăţii
pe funii de amurg,
încet, parcă să nu se trezească,
i-au dat drumul înăuntru.

Coroanele, grele ca un pian,
au înverzit de-atâtea ploi.
De atunci,
în fiecare noapte,
aud pe cineva
apăsând pe clanţă.

Cuvântul mă apără de
năvălirea apelor negre;
Cuvântul mă apără
de pământul
înălţat până sub geamuri.

Sunt dimineţi
când văd pe geam
un cerc de mărimea unui 
aşternut
în care se mişcă
pe toate părţile,
de sar scântei,
cineva semănând
cu a mea singurătate
şi aducând a om;

atunci când îmi vorbeşte,
fereastra devine fierbinte
iar el se îndreaptă spre mine
ca o arşiţă
tot dogorind tavanul.

A început să dea lăstari
o pământie vreme,
până pe sub pereţii
care greu mai stau în picioare
şi printre care anevoios
am dus înăuntru un pian
ca o sfâşiere.

Uneori, prind câte un cuvânt
din bulboanele de deasupra 
capului,
de prin fierturi şi trunchiuri,
îl învelesc cu trupul,
făcându-i respiraţie gură la 
gură,
apoi, aşa, dintr-o dată,
pleacă de lângă mine,
singur, în lume,
ca fiul risipitor…

În locul ferestrei Versete (3)

Ca fiul risipitor

se apropie o formă de vorbire
un început de respirare
voi fi la vorbitor
odată cu aerul veşnic

,O singura iesire,

 

de o parte eu
şi de cealaltă căderea
ca un nour de flăcări
prin care trec mâna
să te ating
devenind zori care tremură între noi

doar o singură ieşire
ne înţelegem care este primul
în odihna unor certuri
şi-n privelişti de spade
date în floare

prin ruinele salvate
vedem pacea lăuntrică
a unor linişti în suspine

Amalgam
Ruxandra Papa

Telenos 2 
Ruxandra Papa
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   Poeme de 

 Nicoleta 
 Dabija

de-ar avea sufletul
de-ar avea sufletul
elanul trupului în extaz
dumnezeu n-ar şovăi să existe

Nicoleta Dabija

poate
poate mă voi ruşina mâine
de splendoarea fericirii mele

azi, furtuna din trup
rostogolită din coasta ta verde
nu crede în viitor

Şapte miliarde de fiinţe umane. Nu 
pot să-mi închipui cifra aceasta fără ca 
egocentrismul să nu se cutremure şi 
să îndure pierderi de vanităţi, orgolii, 
mândrii, aroganţe, înfumurări, elitisme. 
Simpla idee a câte alte vanităţi se etalea-
ză pe pământ, a câte personalităţi sunt 
convinse că sunt unice şi ireductibile, 
a câte mândrii luptă pentru supremaţie 
în spaţii mici, a câte orgolii se manifestă 
numai într-un orăşel de provincie, fără 
măcar conştiinţa că mai departe de gra-
niţele lui n-a mai rămas nimic din ele, 
simpla idee mă face să mă jenez de ba-
lonările periodice ale eului propriu. Nu 
mai pot înainta pe stradă cu atitudinea 
omului esenţial lumii, care duce „pe 
umeri” povara umanităţii, fără de min-
tea căruia universul ar sta în loc, şi nu 
mă pot abţine să nu zâmbesc înţelegător 
când văd o atitudine similară. Cât valo-
rează unicitatea mea pusă față în față cu 
şapte miliarde de fiinţe asemenea? Cât 
de special pot fi ca să mă diferenţiez în 
mod real de toată puzderia de oameni?

Trăim în amăgire, ne iubim şi ne pre-
ţuim nemăsurat, ne credem necesari 
celor pe care-i iubim, societăţii, lumii. 
Câtă zădărnicie! Dacă fiinţa umană ar 
fi mai lucidă şi nu ar abandona atât de 
repede perspectiva întregului (chiar de 
îi este mult mai comod să o uite, să se 
iluzioneze), poate ar pricepe şi ce puţin 
este sau cine este fără vanităţile pe care 
le cultivă de bunăvoie. Răul s-ar chirci, 
ar exista mai puţine jocuri de putere 
dacă omul s-ar vedea pe sine mai lipsit 
de importanță, dacă nu ar crede că de el 
depind lupta şi rostul adevărat al lumii. 
Într-un pariu pascalian, nu s-ar pier-
de nimic renunţând la orgolii, însă s-ar 
câştiga enorm. Fiinţa umană s-ar câştiga 
chiar pe sine însăşi.

Apoi, conştientizarea neînsem-nătății 
proprii te va îndemna să trăieşti mai în-
ţelept. Grija de sufletul şi trupul tău nu e 
îndepărtată prin renunţarea la aroganţă, 
ba dimpotrivă aş spune, capeţi o per-
spectivă corectă asupra ei, grija ta deve-
nind răspunsul la darul pe care Dumne-
zeu ţi l-a făcut. Înveţi să nu-ţi mai ceri 
lucruri care nu stau în puterea ta, să te 
porţi cu tine aşa cum se cuvine, înveţi să 
fii bun şi cu alţii, să te eliberezi de frus-
trări, de micisme, să te iei întocmai şi să 
te protejezi.

Şi ca să scriu mai uşor şi mai adevă-
rat, voi trece la persoana întâi singular. 
Singurul om, în fond, de care mi-e im-
posibil să scap sunt eu însămi. Pe mine 
numai nu mă pot lăsa deoparte, pe mine 
numai nu mă pot abandona. Orice de-
cizie, oricât de radicală sau de absurdă, 
nu va putea rupe legătura cu mine, nici 
sufletească, nici trupească. De când am 
înţeles lucrurile acestea, mă pedepsesc 
mai puţin, dar mă străduiesc mai mult 
să hrănesc în mine atitudinile potrivite. 
Căci nu vreau să sufăr în urma gesturilor 
şi faptelor mele greşite, otrăvite de sen-
timente negative, nici să mă urăsc din 
pricina răului pe care l-aş aduce în lume.

Zilnic, îmi fac timp să-mi pun o între-
bare. Cât de departe a ajuns trupul meu 
pe drumul spre moarte? Izolarea mea as-
cunde o frică de comunicare? Atâta sin-
gurătate nu mă va duce, în cele din urmă, 
la pierderea laturii luminoase, benefice 
şi nu-i voi descoperi solitudinii într-o zi 

de două ori
de două ori vârsta lui iisus,
de două ori răstignit
pe crucea
patului tău de sihastru
şi mă numeai
anaïs, maria magdalena
şi ceasul tău mare, neobosit:
nu mai e timp, nu mai e timp,
aiurea, spune-i tu că mai e
că nu există moarte mai mare
decât iubirea noastră,
aleluia.

a flower for my 
dreams
o să arăt fenomenal
dacă-mi scot inima
cu unghiile astea lungi şi mov
iar în locul ei voi pune
un înger de hârtie
o să fiu cool fără ochi
cu două bomboane perfect 
rotunde
învelite-n staniol
înghesuite acolo
şi sufletul mi-l vând
la taraba cu nimicuri din piața 
nicolina
sunt super tare
a flower for my dreams

Dă-ne, Doamne, luciditate, 
                                      să ne ajungă smerenia!

durerea, întunericul? Nu răspund nicio-
dată la ele în răspăr cu iubirea de sine. 
Iubirea de sine, da, ea nu-mi dă voie să 
mă condamn. Şi cine ştie dacă se va da 
la o parte când va fi de-a dreptul nevo-
ie?! Uitându-mă în jur, la câtă degradare 
însoţită de iubire de sine există, mă în-
doiesc şi de voinţa mea. Mai curând să 
mă apăr cum pot, dar susţinut, de reaua 
făptuire, să adun în mine binele şi să nu 
fie nevoie să mă condamn şi să nu pot...

„Cum e cu putinţă să fiu eu însămi?”, 
sau mai simplu, „cum e să fiu eu?”, sunt 

alte întrebări care nu-mi dau pace, însă 
îmi confirmă, iar şi iar, dragostea de 
mine însămi, una onestă, firească, a ce-
lui care se poartă pretutindeni pe sine 
cu sine, care nu poate scăpa nicicum de 
sine, care nu se poate identifica şi nici nu 
vrea să facă schimb de trup şi suflet. În-
trebările mă împrietenesc cu mine. Sunt 
fiinţa mie cea mai apropiată. Nimeni alt-
cineva nu mă cunoaşte cum mă cunosc 
eu, nu mă simte mai profund. Se cuvine 
deci să-mi port de grijă.

Îmi asum grija. Uneori, responsabili-
tatea aceasta reuşeşte să mă înduioşeze. 
În fond, trupul este neajutorat fără eul 
raţional, care îl priveşte din afară şi îl 
încurajează să trăiască. De la conştienti-
zarea că sunt necesar legată de trup, în-
tocmai cum sunt şi de minte, capacitatea 

mea de dedublare a devenit mai puter-
nică, eul obiectiv s-a trasat cu fermitate, 
chiar dacă blând. E blândeţea înţelegerii. 
Care adesea mă dojeneşte: „Vezi cum am 
grijă de tine? Vezi cum sunt mereu aici 
să te ajut şi să te sprijin când ţi-e greu, 
să-ţi reamintesc că trebuie să fii bucurie 
şi bunătate ca să înduri mai uşor toa-
te?” Răspund cu seninătate, o seninătate 
precum cea a copiilor, luminoasă, eului 
protector.

Câteodată, când sufletul cârteşte îm-
potriva lui însuşi şi a vieţii ce i-a fost 
dată, mă întorc, mental, la un unic expe-
riment. Mă întreb ce-ar fi să-mi schimb 
trupul şi gândirea cu altcineva. Apoi, îmi 
închipui că mă identific, pe rând, cu X, 

Y sau Z, adâncindu-mă, atât cât pot, în 
situaţia lor existenţială concretă. În mod 
bizar, cea mai mare şi mai la îndemână 
reţinere este de ordin fizic. Trupul nu 
poate să mintă şi pare mereu cu un pas 
înaintea gândirii când i se propune să 
facă schimb. Doar ideea că aş putea fi în-
drăgostită şi ar trebui să mă apropii fizic 
de un bărbat ori de o femeie anume, mă 
împiedică să înaintez în identificare, îmi 
dă un straniu sentiment de imposibilita-
te, de necunoscut respingător. Temerea 
aceasta mă sileşte să-mi revizuiesc ati-
tudinea faţă de mine însămi, să văd mai 
profund frumosul şi inocenţa din condi-
ţia mea, să mă leg mai trainic de mine, 
prin mine.

Revenind de unde am pornit, când ai 
priceput că eşti mic şi nefiresc fiind or-

golios, căci orgoliile îţi sunt numai ob-
stacole în evoluţia interioară, înveţi să fii 
autentic, să te preocupe mai puţin cele-
britatea, imaginea şi mai mult cine eşti 
şi ce ţi se întâmplă. Fără vanitate vei fi 
mai puţin absurd, fără mândrie mai pu-
ţin orb, iar acţiunile tale toate mai puţin 
dăruite zădărniciei. Virtuţile personale 
nu sunt trofee, ci un fond bun care rabdă 
educaţia. Sunt trepte pentru înţelegere. 
Faptele noastre nu sunt de ochii lumii, ci 
iarăşi trepte în călătoria sufletului. Să iei 
câte ceva din orice experienţă trăită, să 
te bucuri de darul întâlnirii cu oamenii, 
auzim asta des, dar chiar mi se pare a da 
seama astfel de adevărata misiune uma-
nă. Să crezi în tine ca în acea fiinţă venită 
pe lume cu un scop, unul nu de ea stabi-
lit, dar de care trebuie să se îngrijească şi 
să-l ducă la împlinire. Dă-ne, Doamne, 
luciditate, să ne ajungă smerenia!

Diplomat şi vuvuzele
Aurelian Broască

ANTOLOGIA
REVISTEI



15

MIROSLAV BIELIK
Miroslav Bielik, PaedDr., scriitor, poet, prozator, biblio-
graf, editor. Născut la 15 aprilie 1949 în localitatea Ostrý 
Grúň, în Slovacia. Studii de biblioteconomie, pedagogie şi 
economie. A funcţionat la Martin, în cadrul instituţiei Ma-
tica slovenská – bibliograf, director al Bibliotecii Naţionale 
Slovace, administrator al Maticei slovenská. Din anul 2011 
îndeplineşte funcţia de director al Institutului pentru Lite-
ratură al Maticei. În 2013 a fost ales, iar în 2017 reales pre-
şedintele Societăţii Scriitorilor Slovaci. Editor, redactor la 
mai multor publicaţii ştiinţifice şi literare, autor şi coautor 
de monografii, a publicat peste o sută de studii din dome-
niul culturii cărţii. Este realizator de proiecte internaţio-
nale (Marele Domn, Fluviul Dunărea), antologii Zborník 
z Medzinárodného literárneho festivalu k poézii o Dunaji 

s výberom textov zúčasnených autorov Bratislava 23.-26.6.2016 Dunajské elégie; Antológia 
poézie klasikov národných literatúr podunajských štátov Veľký pán Dunaj (2019); Básnici. 
Antológia poézie členov, prispievateľov a priaznivcov Spolku slovenských spisovateľov. Zos-
tavili Miroslav Bielik a Katarína Koláriková, 2018; Všetko je poézia. Antológia súčasnej 
maďarskej poézie v prekladoch do slovenčiny. Zostavili Kinga Eros a Miroslav Bielik, 2019 
ş. a. 
A publicat volumele de versuri: Čas je tichý posol mysle (Timpul e un mesager tăcut al gân-
dirii, 2003), Nepatrný pohyb po naklonenej rovine (Mişcare imperceptibilă pe plan înclinat, 
2005), Na konci jedného x-ročia (La finele unui x-secol, 2009); antologia Čas večne prítomný. 
Verše. (Timpul veşnic prezent. Versuri, 2019) ş.a. Un succes răsunător l-a înregistrat romanul 
Benátsky diptych (Skutočnosť, Neskutočnosti – Diptic veneţian: Realitatea, 2007, Irealităţi, 
2010), urmat de volumul de nuvele Kaleidoskopis: Záplava ne/skutočnosti – 2013). Tradus în 
mai multe limbi: Aj keby som nebol / I kada ne bih bio, 2012; Melancolie, Poeme, traducere 
de Dagmar Maria Anoca şi Lucian Alexiu, 2018; Mostovi u nepoznato / Mosty do neznáma, 
2019. Laureat al mai multor distincţii şi premii naționale şi internaționale. Cetăţean de onoare 
al oraşului Martin (2019).

CĂLĂTORUL NIETZSCHE 
Lieber Friedrich, denke nur denke

Es ist möglich, dass Du heute
„Menschen“ sehst, wie Haarman ist und 

Denke!

Dragă Friedrich, gândeşte, tu gândeşte 
doar,

poate, azi, vei vedea
„oameni“, cum sunt Haarman şi Denke!

Scoală-te din adâncul mormântului, 
dragă Nietzsche!

Scoală, vino să te uiţi la fiarele
blonde

pe care le-ai poleit cu strălucire roşiatică
şi le atribui frumuseţea divinei Hera

vorbind veacului tău
despre supraom... 

              Vladimír Roy, Lui Nietzsche

Se zice că nu trebuie să crezi în nicio idee
care nu s-a născut în aer liber
şi în timpul mişcării libere...
Filosofie peregrină
Iar eu umblu mereu în cerc
nu şi nu să-mi găsesc calea
din labirintul mergătorului Nietzsche
Degeaba citesc cartea Călătorul şi umbra sa?
Ce grăit-a Zarathustra?
A devenit pustnic, un singuratic, un hoinar
Trebuie doar să mergi, să gândeşti mergând,
să mergi gândind...
acolo unde drumurile, de asemenea, au de 
gând
Şi în cele din urmă, vrând sau nevrând,
apare perspectiva dorită
şi vibraţiile peisajului
Armonia a două prezenţe
Totul se repetă, se înnoieşte,
Am găsit calea Eterna reîntoarcere
Devin nemişcat cu faţa-n faţa peisajului,
peisajul şi mergătorul împreună în prezent,
infinita circulaţie a schimbării:
observând peisajul,
am fost mereu şi voi fi...

MERSUL 

Mersul,
mersul în spaţiu curbat
sau mersul pe funie
Încotro şi unde? Până când, până unde?
De ce, pentru ce? Pe cine să întrebi des-
pre drumul spre depărtare? 
Ce spui, poete ortac, Ján Ondruš?
Întrebătorule, rătăceşte-te
Aşa deci, mai întâi rătăceşte-te
şi pe urmă pune întrebări...
Doar că, fiind pe funie, ce mă fac?
Direcţia mi-e dată dinainte
Întreabă despre drum şi trage
troliul pe cursul îmbătrânirii
Cursul îmbătrânirii – spui
În el nu te poţi rătăci
Aşa, deci, trage troliul şi nu pune între-
bări,
ce aştepţi! 
Trage troliul fără ocolişuri
iar această mână
bătutul din buze şi clănțănitul din dinţi
Însă eu, frăţioare, mai bine umblu, merg 
mai departe,
deşi cu pas obosit
întrebătorule, rătăceşte cu troliul
pe drumuri şi prin hârtoape, caută o di-
recţie

Aleargă, fugi... 

INFANTERISTUL 
RIMBAUD

Iar pe cer foşneau stelele mele,
când am fost primit să înnoptez la câr-
ciuma Carul Mare

Sunt infanterist, nimic mai mult
Merg, mă îndrept necontenit spre soare 
de la şaptesprezece ani
Înainte! Numai mers, povară, pustiu 
Paris, Bruxelles, Marseille, Genova, 
Charleville-ul meu
Iar mai târziu din Aden la Harare, de 
multe ori
Am mers cu mâinile în buzunare, fiecare 
cu o gaură
acum doi ani tunica mea poate era tuni-
că,
sub cer, muză, mergea fidelul tău supus
şi al iubirii în visele mele – oh, o splen-
doare! 
Cincizeci de kilometri 
şi înapoi cu buzunarele pline cu versuri,
s-au adunat festiv
în cârciumioarele pentru repaus
Am mers, am mers, din nou la Paris spre 
Verlaine
Am tras corabia îmbătată prin ţinutul 
luminat
Şi pe urmă de două ori pe jos prin Saint-
Gothard
Viena, în jos prin Italia, pierzând direc-
ţia,
dar şi în sus în Suedia, Danemarca, Bre-
men
fiind casier la spectacole de circ 
Departe, departe în Cipru şi la Marea 
Roşie,
la Aden, cel pomenit mai sus şi la Hara-
ra,
zece ani părăsit în deşert,
la infinitul cules de cafea în infern şi în 
zloată
Şi în cele din urmă sunt dus cu targa pe 
vapor
în direcţia Marseille.
Hai de aici, adieu locurile astea, indife-
rent încotro
nu mor încă fără un picior,
voi aştepta, voi aştepta proteza de lemn
Sunt infanteristul Rimbaud
Repede, suntem aşteptaţi de …

PODURI SPRE 
NECUNOSCUT 

Am trecut pe poduri de tot felul
Pe jos, pe roate, cu trenul
Am mers peste râu pe un trunchi de copac
pe un pod arcuit precum curcubeul pe boltă
pe un pod suspendat către celălalt mal
Străvechile poduri de pe Nil,
cele din Anglia din Dartmoor şi Exmoor, 
la mile depărtare
de la mare la mare
Precum în acel basm
Peste prăpastie trece un pod înalt
care cu splendoarea-i înmiită
se întindea deasupra apelor precum un cur-
cubeu pe cer
Pretutindeni podul se termină pe celălalt mal
Au fost, sunt şi vor fi poduri ale luptelor şi-ale 
gloriei
Pod de aur, de argint şi unul ruginit
Pod către Lună fie chiar înspre Marte
Doar unul rămâne necunoscut lumii
Podul spre neîntoarcere 

CU PRIMUL GER

Odată cu primul ger
vântul se târăşte
Coada cometei autumnale
e înfrigurată
Timpul,
acea furnică imensă,
se ascunde în odăile sale
Şi tace...

Născut la 02.02.1950 Timişoara. Poet, critic literar, eseist, tra-
ducător, editor. A absolvit Facultatea de Filologie, Secţia româ-
nă-franceză de la Universitatea din Timişoara (1974). Stagiu de 
perfecţionare la Universitatea  din Avignon-Marseille, ca bursier 
al Ministerului Învăţământului din Franţa. A c t i v i t a t e a: 
redactor la Editura Facla, Timişoara, referent literar la Filiala Ti-
mişoara a Uniunii Scriitorilor, redactor la revista „Orizont”, pre-
şedinte director general al Editurilor Hestia (fondată în 1991) şi 
Anthropos (fondată în 1995), editor al unor reviste academice 
şi de cultură. M e m b r u al Uniunii Scriitorilor din România. 
Membru al A.M.O.P.A.  

LUCIAN ALEXIU

Traducere şi prezentare de
Dagmar Mária Anoca

Lucian Alexiu

Muzeu din Roma
Aurelian Broască

           BĂTRÂNII

Gâştele cenuşii ciugulesc cerul,
Din cer cade lut,
Un lut reavăn

Nici fumul nu trece prin el

Până la genunchi în pământ
Ni se scurtează aripile.

TRADUCERI
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Un moft boieresc cu impact tragic 
asupra destinului ţărănesc. Și de la aceste 
pagini care urzesc conflictul și îi dau o 
oarecare coerenţă, romanul începe să se 
deschidă spre o lume nebănuită. Începe 
o poveste tragică, în Bărăgan, la Dunăre, 
în Dobrogea, la pământurile după care 
tânjesc dar la care nu ajung niciodată, cu 
răzbunări, povești de iubire, rătăciri, pe 
canavaua întunecată a celui de-Al Doilea 
Război Mondial și a primilor ani de după 
război.

În mod cert i-a plăcut lui Fănuș  
Neagu ideea lui Faulkner de a cartogra-
fia ficţiunile sale. Faulkner a 
desenat – cum la noi a mai 
făcut doar L. Rebreanu cu 
harta satului Pripas pentru 
romanul „Ion” – harta ţinu-
tului său imaginar, declarân-
du-se „unic proprietar și stă-
pân”, cu 2400 mile pătrate și 
cu 15611 locuitori.

Fixează pe hartă orașe, 
sălașe, râuri, dealuri, câmpii, 
pâlcuri de pădure, drumuri, 
cursul meandrat al unui 
mare fluviu, oricum, o lume 
în lume, căreia îi dă un nume 
simbolic: Yorknapatawpha, 
adică, în limba indigeni-
lor, „râu leneș care curge în 
câmpie”. Dar harta aceasta, 
privită chiar și la detaliu este izbitor de 
asemănătoare cu harta Bărăganului unde 
își dezvoltă energiile epice romanul lui 
Fănuș Neagu.

La începutul anilor 1960 Bărăga-
nul era, literar vorbind, încă un pământ 
„netocmit”. Încă nu se impusese decât 
fragmentar și ocazional o literatură a 
acestui spaţiu. Bărăganul părea mai ales 
un spaţiu al golului decât al plinului, mai 
mult un spaţiu de traversat decât de lo-
cuit. Câteva încercări vagi de la începutul 
secolului trecut, ale lui C.S. Aldea, câte-
va romane istratiene, traduse din limba 
franceză – „Moș Anghel”, „Haiducii”, 

„Țaţa Minca” evocau mai mult un spaţiu 
al violenţei, al înfruntării Legii cu Fără-
delegea.

Dintre marile spaţii literare româ-
nești Bărăganul este ultimul care pri-
mește statutul de „literar” în urmă cu o 
jumătate de veac, prin câteva din poves-
tirile lui Vasile Voiculescu, prin povesti-
rile și romanul „Cartea milionarului” de 
Ștefan Bănulescu, prin romanele lui C. 
Țoiu și mai ales prin întreaga operă a lui 
Fănuș Neagu.

De-abia acum putem spune că li-
teratura română are și un caracter su-

dic (N. Balotă) ca toate marile literaturi 
europene, ceea ce ar trebui să însemne 
altceva decât dimensiunea balcanică pe 
care o fluturăm atât de des și atât de mult.

Și mai e ceva ceea ce noi conside-
răm fundamental: pitorescul oriental sau 
dramatismul social din operele anteri-
oare care evocă Bărăganul primesc un 
sens mai adânc, care-l validează estetic: 
Bărăganul devine un spaţiu literar tra-
gic, prin povestirea „Iarna bărbaţilor” de 
Ștefan Bănulescu, prin romanul „Zahei 
orbul” de Vasile Voiculescu, prin nuvele-
le „Acasă” și „În stepă”, dar mai ales prin 
„Îngerul a strigat”. Romanul evocă desti-

nul tragic al familiei Mohreanu: mama, 
înecată în Dunăre, tatăl împușcat absurd, 
nevinovat, fiul, Ion, împușcat într-o co-
lonie penitenciară, în 1954, bănuit de 
trădare.

Finalul romanului „Îngerul a stri-
gat”, judecarea și condamnarea lui Ion 
Mohreanu seamănă izbitor cu începutul 
romanului „Conacul”, cu judecarea și 
condamnarea lui Mink Snopes. Se impu-
ne ideea că accesul la tragic l-au avut L. 
Rebreanu, M. Preda și Fănuș Neagu nu-
mai când pătrund spiritul rasei ţărănești 
ca simbol al vechimii.

Că Fănuș Neagu, în romanele ul-
terioare, părăsește această vâna epică și 
preferă pitorescul vrăjilor, orgiilor și al 
chimiilor verbale în palatul său lingvistic, 
oricum, foarte rafinat, este o altă poveste. 
Nu s-a vorbit îndeajuns despre tehnica 
naraţiunii în „Îngerul a strigat”. Modelul 
este tot faulknerian. Cu excepţia unor 
pasaje de la începutul romanului, cu na-
rator obiectiv, fără să fie omniprezent și 
omnipotent, romanul se construiește 
pe confesiunile câtorva personaje: Ion 
Mohreanu, Che Andrei, Pavel Berechet 
și alţii. Eugen Fulga, învăţătorul, evident, 
alter ego al autorului, face anchetă, ascul-

tă pe rând povestea personajelor vrând 
să afle adevărul despre povestea încâlcită 
și tragică a lui Ion Mohreanu.

Modelul sadovenian din „Hanu 
Ancuţei”, preluat din „Decameronul”, de 
G. Boccaccio se metamorfozează specta-
culos în „Îngerul a strigat”. Acţiunea ro-
manului este dedusă din povestirile per-
sonajelor. Dar nu avem ca în Faulkner 
personaje care povestesc despre aceeași 
întâmplare la care au fost martori, dar 
văd nuanţat, din perspective diferite în-
tâmplarea. La romanul lui Fănuș Neagu 
povestirile se înnoadă, se continuă una 

pe alta, personajele reiau ca pe o ștafetă 
povestirea și o duc mai departe. Dispa-
re „rama” boccaccescă (mănăstirea) sau 
sadoveniană (banul). Dacă vrem să ac-
ceptăm un sens mai larg, „rama” devine 
Bărăganul, ca vatră a romanului.

Avem de-a face cu spargerea oglin-
zii auctoriale – nu spunea Stendhal că 
romanul este o oglindă? – și re-facerea 
romanului din aceste cioburi-mărturii 
despre om prins în capcanele viclene ale 
istoriei tragice.

Viorel Coman

FĂNUŞ NEAGU – O ÎNTÂLNIRE CU FAULKNER     (II)

ESEU



17

     Cinematografe din 
                         Constanța veche

Constanţa a fost unul din primele orașe 
din România în care s-a introdus cinemato-
graful, invenţia ce avea să revoluţioneze atât 
tehnica spectacolul artistic cât și lumea di-
vertismentului, de la începutul secolului XX. 
Aceasta se datora desigur și faptului că orașul 
devenise la acea vreme destinaţia privilegiată  
pentru vacanţele protipendadei bucureștene. 

Primele reprezentaţii au avut loc în gră-
dinile de vară ale unor restaurante și în săli 
improvizate, din scânduri și carton, ele con-
stituind o atracţie deosebită pentru publicul 
obișnuit doar cu prezenţa “vie” a artiștilor 
de varietăţi. În arhivele primăriei Constanţa 
se păstrează o cerere semnată de Emil Roz-
navski, înregistrată la 10 septembrie 1905, ce 
documentează începuturile acestei activităţi 
la Constanţa. Cităm din ea, respectând grafia 
autorului: “Subsemnatul director și proprie-
tar al Bioscopului Electric (Cinematograf) 
sosind în acest oraș și voind a instala una ba-
racă acoperită cu pânză, pe locul ce aparţine 
C.F.R., strada Carol, în faţa Cercului Militar, 
în care voi da representaţiuni orale de cine-
matograf cu proiecţiune electrică conformân-
du-mă întocmai regulamentelor comunale 
și poliţienești, supunându-mă totodată și la 
plata taxelor legale către Stat și Comună. Vă 
rog cu onoare Domnule Primar să binevoiţi a 
face a mi se elibera cuvenita autorisaţiune…”. 

La 29 decembrie 1905, se înregistra ce-
rerea prin care Maurus Bonkó dorea să obţi-
nă aprobarea pentru susţinerea a două repre-
zentaţii de cinematograf și violină, în salonul 
Hotelului “Carol I”.

Iluminatul electric al orașului fusese 
realizat de firma “Ganz”, din Budapesta, care, 
la 6 aprilie 1910 a predat lucrările efectuate 
după planul inginerului șef N. Vasilescu-Kar-
pen (profesor la Școala de poduri și șosele), 
către Primăria Constanţei, ca beneficiar al 
lucrării. Instalaţia electrică funcţiona deja 
de doi ani, însă acum se încheia perioada de 
garanţie și trecea în administrarea efectivă 
a primăriei. Dar cinematografele din oraș 
constituiau o problemă pentru această reţea 
electrică, după cum vedem din documentele 
de arhivă. În vara anului 1910, se constata că 
uzina electrică nu făcea faţă necesarului de 
curent electric; în afara iluminatului public 
de pe străzile principale ale orașului, curentul 
se folosea la punerea în mișcare a utilajelor de 
la diverse întreprinderi, precum brutăria me-
canică a lui Eftimie Radu, de pe strada Carol, 
sau cea a fraţilor Rizescu, din strada Ștefan 
cel Mare, a aparatelor de cinematograf  de la 
Berăria Regal a lui Gheorghiu, a celor condu-
se de Dumitrescu & Cosac, Mitică Georgescu 
sau Filip Hagiopol. Lipsa transformatoarelor 
necesare ducea la variaţii mari ale tensiunii, 
astfel că ing. Polizu solicita un nou motor la 
uzina pe care o conducea: 

“Pentru motivul că actualmente avem 
un consum în oraș care trece peste puterile 
mașinilor noastre și că la acest consum se mai 
adaugă și cinematograful fără transformator 
al Dlui Cantaragiu, care influenţează foarte 
prost asupra bunului mers al mașinilor noas-
tre, din cauză că consumă colosal de mult, vă 
rog să binevoiţi a dispune să se oprească acest 
cinematograf până la punerea în funcţiune a 
noului agregat din uzină.”

Presa locală anunţa pentru data de 3 de-
cembrie 1912 deschiderea unui nou cinema-
tograf “în spaţioasa sală Elpis, anume ame-
najată în acest scop”, “cu cele mai frumoase 
filme, aduse de la cele mai renumite case din 
străinătate. Direcţiunea acestui cinematograf 
nu a cruţat nimic făcând sacrificii enorme, 
obţinând pentru orașul Constanţa cele mai 
extraordinare filme ce nu s-au mai văzut până 
acuma”. Astfel peste două zile urma proiecţia 
“marelui fim naţional Războiul Independen-
ţei”. Spectacole de cinematograf aveau loc și la 

noul cazinou al Constanţei, după cum aflăm 
din presa locală, ce anunţa pentru miercuri 
27 aprilie 1916, de la ore 9 seara, prezentarea 
filmului “Onoarea numelui”.

Condiţiile precare în care se desfășurau 
spectacolele duceau de multe ori la apariţia 
unor incidente, așa cum vedem dintr-un ra-
port pe care poliţaiul orașului îl adresa pri-
marului Constanţei, în luna august a anului 
1912: “La ora 8 p.m. a ars aparatul de cine-
matograf al d-lui Mitică Georgescu din stra-
da Ovidiu nr. 6, care era instalat într-o cabină 
de scânduri, de lângă gardul dinspre stradă. 
Focul a luat naștere pe când demonstratorul 
Driva voia a face probă cu aparatul, nefiind 
încă publicul adunat în grădină, uitând clapa 
de la lampă deschisă și dând drumul curentu-
lui electric, lumina bătând direct în film, s-a 
aprins și neputând fi înlăturat numaidecât, 
a luat foc și cabina, care a ars în întregime. 
Aparatul era asigurat la societatea Generala, 
pe suma de 4500 lei. Paguba aproximativă 
este de lei 500. Demonstratorul Driva, al că-
rui prenume nu se știe, la declanșarea incen-
diului, a dispărut de frică și din cercetările 
făcute până în prezent, nu s-a putut găsi spre 
a fi ascultat. In urma constatărilor facute s-a 
dovedit că focul a provenit din cauza insta-
laţiei defectuoase și vechi. Vă rugăm și chiar 
e necesar a hotărî condiţiunile acestor con-
strucţiuni și a fi revizuite cele existente spre 
a se preveni nenorociri în caz de eventuale 
incendii.”

În aceeași vreme a luat foc și amena-
jarea de la cinema “Apollo”, iar ziarul estival 
“Sirena” simţea nevoia să arate meritele celor 
ce interveniseră rapid: “în vedere că nimenea 
n-a relevat cazul, că numai graţie curagiului 
d-lor Leon Darlis artist la Casinoul Comunal 
local și a unui funcţionar din menţionatul 
Casino, Victor Ionescu, focul de la cinemato-
graful Apollo, n-a luat o intensitate mai mare, 
căci dânșii au fost cei care au avut prezenţa 
de spirit de au desfăcut gardul de scânduri și 
l-au aruncat departe de la locul incendiului, 
căci fără această faptă, focul s-ar fi întins și la 
locuinţele de alăturea”.

Interesându-se la prefectura poliţiei 
locale, primarul afla că nu exista nicio regle-
mentare în această privinţă, astfel că inter-
venea la primăria Bucureștiului, de unde la 
începutul lunii septembrie același an, obţinea 
o copie a ordonanţei acesteia, relativă la func-
ţionarea sălilor de spectacole. La 15 ianuarie 
1913 apărea Ordonanţa referitoare la sălile de 
spectacol, semnată de primarul Mircea Solaco-
lu Troian, care prin articolele nr. 7 – 17 regle-
menta funcţionarea cinematografelor din oraș. 
Spre deosebire de modelul ce se aplica în capi-
tală, această ordonanţă cuprindea următoarea 
prevedere:”Fiecare local va plăti lunar primări-
ei o sumă echivalentă cu leafa lunară pentru 1 
sau 2 pompieri astfel cum se va găsi cu cale de 
serviciul tehnic al Comunei, ţinându-se seama 
de importanţa și poziţia localului.”

Dincolo însă de problemele legate de 
siguranţa sălilor de spectacole, de evaziunea 
fiscală a proprietarilor sau de igiena sălilor, 
apar și cele legate de conţinutul filmelor rula-
te, care de multe ori încălca morala societăţii 
acelei epoci. Primarul se implica și în acest 
domeniu, așa cum vedem din adresa pe care 
o trimisese la 1 mai 1914, către antreprenorul 
cinematografului Venus: “Vi se atrage serios 
atenţiunea asupra faptului să nu mai faceţi 
<sic!> pentru reprezentaţiunile de cinemato-
graf de filme în care crimele și cruzimile cele 
mai revoltătoare se ţin lanţ, după cum a fost 
filmul de ieri “Hanul blestemat”, contrariu 
vom lua măsurile legale contra Dvs.”

Problemele de acest gen apăreau și în 
privinţa spectacolelor ce însoţeau proiecţiile 
de filme; între acte, în timp ce se schimbau 
rolele de film, pe scenă se “produceau” diverși 

artiști de cabaret, ce dansau, susţineau cuple-
te, căntau. În urma verificărilor efectuate, pri-
măria intervenea printr-o nouă ordonanţă, în 
octombrie 1927, prin care hotăra: “Cu înce-
pere de la 28 octombrie 1927, se înfiinţează 
cenzura acestor producţiuni, spre a fi cerceta-
te din punct de vedere moral și a se opri cele 
imorale. Cenzurarea se va face de dl. consilier 
delegat S. Huhulescu, în fiecare zi, în localul 
Primăriei între orele 10-12 dimineaţa.”

Pentru a înţelege însă care era atmo-
sfera dintr-un cinematograf constănţean al 
anilor ’20 ai secolului trecut, să vedem cum o 
descria un ziarist local de atunci:

“Singura distracţie constănţeană a ră-
mas cinematograful; el e singurul refugiu 
al cătorva ore de recreaţie zilnică. Dar acele 
câteva ore în care ești furat pe lumea frumoa-
selor și educativelor gânduri ale marilor cu-
getători, devin tot mai greu de suportat dato-
rită viciului și nepăsării unui mare număr de 
spectatori. După ce că sălile sunt neaerisite cu 
zilele, pentru că și construcţia lor nu permite 
acest lucru, un fum gros de ţigară te lovește 
deîndată ce manivela aparatului se aude ple-
când în rotaţie. Zadarnică e sforţarea patro-
nului de a aduce cu sacrificii filme alese, căci 
spectatorii se ridică unul câte unul și pleacă 
înainte de terminarea actului al doilea. Nu 
toată lumea poate suferi fumul de ţigară. (…) 
Dacă direcţiunile acestor localuri de specta-
cole nu-și pot impune dispoziţiunile lor de 
ordine, să intervină forţa publică care să eva-
cueze sălile de cei ce le transformă în camere 
de fumat ori de mâncat seminţe”. În martie 
1930 Consiliul de igiena și salubritate publică 
al municipiului Constanţa, emitea o decizie 
solicitând primarului să publice o ordonanţă 
prin care să interzică “cu desăvârșire fumatul” 
și mai ales, “să nu se mai admită intrarea cu 
câini in sălile de spectacol”.

Trecerea la filmul sonor a însemnat un 
pas uriaș în domeniul cinematografiei, iar 
constănţenii au avut privilegiul de a găzdui al 
doilea cinematograf pentru filmele cu sonor, 
din România, în anul 1930. Pentru a înţelege 
impactul acestui progres tehnic asupra publi-
cului de aici, vom reda în continuare dintr-un 
articol publicat în cotidianul local “Dacia”:

“Eram partizani aprigi ai filmului mut, 
din două motive: primul se sprijinea pe 
convingerea ce aveam în neputinţa de emo-
tivitate pe care ar fi putut-o provoca banda 
sincronizată cu dialoguri, într-o limbă ne-
cunoscută, iar al doilea rezida în credinţa 
noastră de tradiţionaliști intransigenţi în 
materie de artă, asupra rostului categoric al 
ecranului animat, ca artă mută”. Caracterul 
acesta eminent și strict definit, este o formu-
lă exclusivistă în artă, impusă de teama de 
ridiculizare. (...) Pentru că cinematograful, 
această distracţie de gust ieftin de până mai 
acum vreo 20-25 de ani, reușise să se afirme 
printre cele dintâi arte ale geniului uman prin 
mutismul său, prin înalta școală a mimicei pe 
care a ridicat-o impunând-o drept cel mai de 
seamă instrument actoricesc de expresiona-
re a gamei sentimentelor omenești; pentru 
toate aceste considerente deci, am presupus 
în sonorizarea artei mute o tentativă grosi-
eră de bagatelizare. A trebuit să vedem însă 
marea producţiune vorbitoare Cântăreţul ne-
bun, proiectată pe aparatele Western Electric 
achiziţionate din America prin mari sacrificii 
bănești de către cinematograful Regina Maria 
al d-lui Mihail Zapetis, spre a ne debarasa de 
toate aprehensiunile noastre și spre a constata 
că, într-adevăr, filmul vorbitor este una dintre 
cele mai eclatante cuceriri ale știinţei moder-
ne. Și după ce face o scurtă prezentare a fi-
mului, ziaristul ce semna Mihail Tomitanul, 
încheia astfel:  “Direcţiunea cinematografului 
Regina Maria care s-a încumetat să angajeze 
în noile instalaţiuni tehnice câteva milioane 

de lei, spre a oferi ţărei pe cel de-al doilea 
cinematograf vorbitor – primul e Trianon 
din București – merită  toate laudele și re-
cunoștinţa constănţenilor. Atât putem spune 
despre niște oameni care au sfidat greutăţile 
timpului, spre a ne face orașul părtaș la ulti-
mele creaţiuni, din sfera evoluţiei gigantești a 
civilizaţiunei”.

Spre a ne face o idee privind specta-
colele ce se desfășurau pe atunci, cităm pro-
gramul ce apărea în ziarul “Dobrogea”, din 2 
februarie 1931: 

“Cinema Tranulis: “Un mic aconto asu-
pra fericirei”, cu Dina Gralla. În fiecare zi, la 
ora 6 și 9 seara, Compania de comedii, sub 
direcţia d-lui Roland de Jassi.

Cinema Regal: “Spectrul verde”, sonor 
complet, vorbit în limba franceză.

Cinema Majestic: “Rivalii oceanului” 
(Aripi albe), cu William Boyd și Elinor Fair.    
În pauze trupa de revistă M. Bruno.

Cinema Regina Maria: “Goana după 
milioane”, sonor, cu Luciano Albertini.

Cinema Capitol: “În Ghearele Geloziei”, 
cu Fritz Kortner, Paul Ricter etc. În progra-
mul viitor: “Ecaterina Teodoroiu”.

Cinema Odeon: “Cavalerul Roșu”, cu 
Rod la Roque și Lilian Rich.”

Tot în presa vremii, dar în ziarul “Da-
cia”, citim un articol despre “Pericolul cine-
matografelor constănţene”, din care aflăm că, : 
“exceptând sălile teatrelor-cinema “Liga Cul-
turală – Tranulis” (apoi “Fantasio”) și “Regi-
na Maria” (azi desfiinţat, era pe str. Ștefan cel 
Mare, azi magazin), toate celelalte pe lângă că 
sunt certate cu higiena și estetica, dar consti-
tuie și un permanent pericol pentru public în 
caz de incendiu, dat fiind că nu posedă porţi 
de ieșire laterale. Ele au câte o singură ieșire, 
iar dacă s-ar întâmpla un cât de mic accident, 
urmat de panică, mulţimea spectatorilor ar 
năvăli spre micile portiţe, unde cu siguran-
ţă, cei ce ar căuta să se salveze s-ar strivi, 
baricadând cu trupurile lor drumul. Fereas-
că Dumnezeu de așa ceva, dar trebuie să ne 
gândim și la astfel de tragice posibilităţi și pe 
cât posibil să le prevenim. Știm că la primărie 
există întocmit un regulament de funcţionare 
a cinematografelor, a cărui aplicare probabil 
că a rămas de literă moartă, deoarece dacă i 
s-ar respecta clauzele, localurile care nu co-
respund cerinţelor ar trebui ori să sufere radi-
cale schimbări, ori să-și închidă porţile.”

Tonul critic din unele articole de pre-
să alternează însă cu altul moderat sau chiar 
de susţinere a cinematografelor constănţene, 
atunci când ele erau criticate injust. Așa se 
întâmpla în articolul din 27 noiembrie 1935, 
al aceluiași cotidian local: “Unele ziare din 
Capitală au relatat sub titluri senzaţionale, 
fraudele săvârșite la două cinematografe din 
Constanţa. E vorba de “Regal” și “Majestic”. 
Departe de a cuprinde un pic de adevăr, 
știrile au fost pe dea-ntregul  tendenţioase. 
Cinematograful “Regal” s-a deschis de câte-
va zile. Vopseaua nici nu a avut vreme să se 
usuce bine. Renovată complet, sala cinema-
tografului “Regal” întrece multe săli mari de 
spectacole din București. Fraude nu au avut 
loc. Ele se pot petrece în afluenţa neobișnuită 
de spectatori. Frauda nu se face cu un bilet 
sau două, ci cu zecile. Pentru acesta trebuie 
ca un cinematograf să fie înţesat de lume. 
Care cinematograf din Constanţa geme de 
spectatori? Reprezentanţii fiscului stau zilnic 
la ghișeele cinematografelor. Și atunci unde-i 
frauda?”

În luna aprilie a anului 1938, de la ci-
nematografele constănţene (“Vox”, Regina 
Maria”, “Regal”, “Tranulis”, “Majestic” și “Tri-
anon”) se încasau 171.951 lei reprezentând 
taxe locale și naţionale.

Cam așa stăteau lucrurile cu cinemato-
grafele constănţene, în prima jumătate a se-
colului trecut. După 1945 s-a încercat trece-
rea lor sub administrarea municipalităţii, iar 
în anul 1950 au fost naţionalizate. 

  dr. Constantin Cheramidoglu

CULTURA
ISTORIEI
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Dragă Doina,
Mi-a făcut bucurie scrisoarea ta și, împotriva 

obișnuinţelor mele, îţi răspund imediat. Cu această ocazie, 
îţi mulţumesc pentru sfaturile tale de natură etică.

Am auzit că n-o duci prea bine în Cluj, dar nu cred. 
Poate că Pișta a exagerat. Oricum, înflăcărarea ta din timpul 
anului la a pleca la redacţia clujeană era prea mare ca să 
poată fi desamăgită și hilarizată.

Eu lucrez la „Gazeta literară”, unde mă prezint din an în 
paști. În curând, voi pleca acasă, c’est à dire „în documentare”. 
Acolo, voi relua ocupaţia mea centrală din lunga vacanţă pe 
care mi-am făcut-o: călăria. Actual, mă prezint ca un jokeu 
desăvârșit.

Lucrez la un volum care, cred că, va ieși mult mai bun 
decât restul delirurilor mele semilirice de până acum. Între 
timp, sfidez muzele și dau periodicelor stanţe ridicole.

Am scris, întâia oară, o cronică laudativă la „Steaua”, 
care o să apară în „Viaţa românească” no. nu știu care, la 
„Revista revistelor”. Nu știu ce mi-a venit; cred că numerele 
3-4 din „Steaua” erau într-adevăr bune.

Îl salut cordial pe A. Rău. Aștept să-mi scrii la școală, 
până nu plec din București.

Îţi mulţumesc pt. invitaţia din Februar. Cred că am să 
trec prin Cluj mai repede.

Cu distinsă afecţiune,
Nicolae

30 august 1954

Dragă Doina,
Nu m-am dus acasă, după cum n-am mai trecut nici 

prin Cluj. Treburi redacţionale mă reţin în București până 
după Congresul Partidului.

Cu toate că am fost în București, n-am primit scrisoarea 
de care mi-a vorbit Ţic. S-o fi rătăcit sau cine știe ce s-a 
întâmplat cu ea. Dacă vrei să-mi scrii, scrie-mi pe adresa 
„Gazetei literare”.

Deocamdată mai stau la Școală, însă, cred că, în curând, 
am să mă mut într-o chilioară pe care am găsit-o. Este foarte 
mică (4 mp), dar este acceptabilă.

Te aștept să vii în București, așa cum mi-ai spus. Vizita 
mea la Cluj o las pe altă dată.

Despre viaţa mea cotidiană n-am prea multe de spus. 
Am program de la ora 5 după masă și dimineţile sunt liber. 
Ora târzie la care isprăvesc serviciul mă împiedică să fac 
obișnuitele orgii. Le-am mai rărit. Singura pasiune zilnică: 
cafeaua.

Mi-a plăcut poezia ta din „Steaua”. Te rog foarte mult 
să ne trimiţi o poezie pentru Congresul Partidului. Dacă 
accepţi, lucreaz-o cât mai mult și vezi să fie pe linie, pentru 
că cenzura este foarte atentă cu noi.

Încă odată, te aștept în Buc(urești).
Cu dragoste,

Nicolae Labiș
13 sept(embrie) 1954

Doina,
Mă văd obligat să renunţ la vizita mea, cerându-mi 

scuze că am angajat-o.
O indispoziţie acută mă pune în imposibilitatea de a 

avea întâlniri gingașe.
Cu regret și cu salutări,

al tău,
Nicolae Labiș

2 mai 1956, ora 11, str. Sevastopol, camera 13)

Dragă Doina,
Arunc în fugă câteva rânduri pentru tine, pe care le 

voi completa altă dată. Mă interesează ce planuri ţi-ai făcut 
pentru vară și cum te-ai aranjat în București.

Eu sunt puţin trist, dar foarte liniștit.
Dacă nu m-ai uitat deja,
                                scrie-mi.

Cu aceeași afecţiune,
Nicolae Labiș

Mălini, 30 iulie 1956
Dragă Doina,
Când ţi-am primit scrisoarea, credeam și eu că mă poţi invidia. Eram liniștit în tovărășia munţilor și cărţilor 

mele. Călătoream mult, luasem o mașină confortabilă a ziarului local, mă bucuram și mă indignam, pe rând, în 
condiţii vecine, totuși, cu seninătatea.

Dar sora mea cea mare a suferit un accident grav – un beţiv a aruncat-o dintr-un camion, pe când se întorcea 
dintr-o excursie. Umărul stâng îi este fracturat foarte rău și am o sumedenie de griji. Nu mă mai invidia deci. Vreo 
lună și jumătate voi sta lângă suferind, ceea ce, pe lângă altele, mă irită.

Scriu, totuși, destul de mult, citesc încă și mai mult. Uneori petrec destul de bine.
                                                Te rog să-mi scrii.
                                                                La revedere,
                                                                                Nicolae Labiș

(nedatată, cca.
iulie-august, 1956)

Dragă Nae,
Trebuie să-ţi spun că ești cam zgârcit când scrii. Poate numai când îmi scrii mie. Scrisoarea ta m-a 

găsit într-o stare sufletească destul de agreabilă. Mama e mult mai bine și sper să iasă din spital peste o 
săptămână, două. Îmi pare rău pentru Margareta. Te rog transmite-i din parte-mi salutări și însănătoșire 
grabnică. Eu nu mă pot bucura de munţi, în general nu mă bucur de nimic. Ar trebui să fiu la București, 
m-a chemat editura.

Lucrez cam greu – nu mai rezist decât până la 2-3 noaptea. Mă dor ochii și port ochelari. Am 
îmbătrânit, Nae dragă. Îmi pregătesc noul volum. În tot ce-am scris, de când sunt acasă, este ceva străin de 
poeziile mele. M-am înrăit și caut să ascund adevărul acesta care mă înspăimântă.

Când ne vom întâlni am să-ţi povestesc o întâmplare hazlie. Acum mă apuc de scris. Poţi să-mi scrii 
mai repede?

Te îmbrăţișez,
Doina.

(nedatată, cca.
1956, București)

Dragă Doina,
Am trecut pe la voi și nu te-am gă-

sit. Dacă vrei, numai dacă vrei, dă-mi un 
telefon la Gazetă până la ora 19.30. Vor-
bește cu Ţic, cred că o să stabilim ceva, 
mai ales în legătură cu Iașiul.

Dacă am fost cândva, zilele astea, 
nepoliticos, îmi cer iertare. Dacă ai fost 
tu, ceea ce e mai probabil, te iert, deși 
ezit.

Cu salutări, N(icolae) L(abiș)

(Pe verso-ul biletului: Doinei, Strict 
secret. Confidenţial)

(nedatată, cca.
1956, București)

Dragă Doina,
Am aflat prea târziu că trebuia să te 

caut aseară. Dacă, azi seara este ceva la 
Ed(itura) Tin(eretului), ne vedem acolo. 
Oricum, voi căuta să intru în legătură cu 
tine mai devreme.

N(icolae) Labiș

(Pe verso-ul biletului: Tov. Doina 
Sălăjan)

Corespondenţa poetului Nicolae Labiș (primită/expediată) 
se va îmbogăţi cu un set de opt scrisori aflate în sipetul plin 
de amintiri al dnei Doina-Cornelia Sălăjan, care, cu mare 
greutate și emoţii de nedescris, a decis de curând să le dea 
publicităţii pe cele primite, între anii 1954-1956, de la fostul 
său coleg și bun prieten de la Școala de Literatură și Critică 
Literară ,,Mihai Eminescu” din București de sub patronajul 
Uniunii Scriitorilor din R.P. Română (1952-1954).

Totodată, a hotărât ca originalele să le doneze Bibliotecii 
Academiei Române din București.

Textele epistolelor în discuţie conţin informaţii personale, 
atât cu caracter sentimental, cât și cu referinţe la preocupările 
literare ale poetului damnat.

Printre cele aparţinând lui Nicolae Labiș, două se referă 
la altele primite de la Doina Sălăjan, dintre care una a fost 
recuperată și publicată deja (nr. 6), iar o alta a lui N. L. a rămas 
printre manuscrisele sale/neexpediată, numerotată de noi (nr. 
10), pe când se afla într-o excursie în Deltă, împreună cu Geo 
Bogza, Lucian Pintilie ș. a. (oct. 1956).

Anexăm acestor rânduri epistolare și dedicaţia lui Nicolae 
Labiș către Doina Sălăjan, pe volumul său de versuri Primele 
iubiri (București, Editura Tineretului, 1956, 133 p.), din care 
se desprinde aceeași puternică afecţiune magnetică ce a existat 
între cei doi poeţi și care, prin aceste cuvinte, îi este dezvăluită 
intensitatea profunzimii…

Mircea Coloșenco

Corespondența
NICOLAE  LABIȘ -
DOINA SĂLĂJAN
(1954-1965)
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(nedatată, cca.
octombrie, 1956)

Prietena mea,
În deltă m-am gândit la tine foarte rar; rânduri-

le acestea mă vor reabilita oare? Iată, soarele apune și 
valurile foșnesc, s-a arătat colţul palid al lunii, l-am 
privit și mi-a[i] revenit în minte.

Vasul înaintează încet, vibrând ca o cutie de vi-
oară. Îl urmează, legat cu frânghii scârţâitoare, bărci 
pline cu pescari pe jumătate adormiţi. Ei cântă, ca 
prin somn, un cântec lung, al apelor, fiecare altfel, 
cum îl știe numai el, și glasurile se împletesc într-o 
armonie ciudată. Este parcă o fâlfâire de aripi, ori 
parcă muzica unor scântei sonore.

S-a întunecat, cântecele ostenesc, unul după al-
tul, numai o voce tenorală stăruie să se onduleze pe 
valuri și prin stuh. O adiere rece, primejdioasă, înfi-
oară sălciile negre, bănuit verzi. Dar stelele se odih-
nesc fermecător în apă, ca o plagă rară, mișcătoare, 
care s-ar zbate în adânc. Metempshiatică, luna se 
oglindește în apă acum cerc pur, acum în joc de igli-
ţă ce împletește un fir nevăzut, acum o protoplasmă 
neliniștită și luminoasă. Parcă vibrează și cerul, ivin-
du-și pe neașteptate din adânc noi ochi strălucitori.

Inima mea este plină de farmec. Palmele mi-s 
umede și reci, dinţii mi-s încleștaţi și tremur, cred că 
ochii mi-s foarte lărgiţi.

Mălini, 14 august 1956

Dragă Doina,
Cuvântul „zgârcit” e cam colţos, „sumar” ar fi mai 

potrivit și-mi caracterizează toată corespondenţa mea. 
Dar știi că am pentru tine o adevărată și inexplicabilă 
slăbiciune, așa că, de data asta, mă voi strădui să-mi 
calc datinile autoimpuse.

Descumpănirea provocată de accidentul surorii 
mele a trecut destul de repede; de altfel, este și comod 
să vezi o soră, capabilă să-ţi cerceteze căile inspirate 
de viciu, imobilizată acum în ghips, aducând la bust 
cu o statuie corpolentă. Cât despre cealaltă, cea mică, 
făptură adorabilă, ea se supără pe mine numai atunci 
când rămânem singuri acasă, când părinţii mei sunt 
plecaţi undeva și, mai exact, eu o las seara să aștepte 
prea mult în ceardacul casei încuiate. Într-un târziu, 
când apar, ea îmi arată cu resemnare mâinele și 
picioarele reci, tremură puţin de frig și mă mustră pe 
ocolite cu cele mai înduioșătoare eufemisme. Atunci, 
veritabile mustrări de conștiinţă prind să lucreze în 
sufletul meu mizerabil.

Altfel, duc o existenţă ciudat de nouă, de care nu 
mă voi despărţi definitiv niciodată. Croaziere scurte, 
turnee întâmplătoare asta da, dar îmi priește prea mult 
viaţa asta ca s-o mai las. N-am parte, aici, de liniște, 
ci de altceva mai de soi. Știi principiul acceleraţiilor 
nucleare: împrejurul metalului radioactiv se aplică 
un strat net de grafit, care, ca o oglindă, întoarce 
orice particulă transfugă, fără milă, în masa violentă 
și înfuriată, pregătind astfel consumări explosive de 
prim rang.

Aici, cerul, munţii, oamenii, totul reflectă ca sticla 
sau, mai bine, ca magica oglindă de grafit. Gândurile 
pe care le împrăștii firesc se întorc sentenţioase înapoi. 
Este în mine o vijelie încordată, care bucură și fălește 
sufletul meu.

M-am reîmprietenit cu toţi cunoscuţii din puștie și, 
când mă văd – ies destul de rar din bârlogul meu de 
urs – un roi de cumsecădeni mă trage spre cârciumă. 
Discuţiile sunt într-adevăr spirituale. Acești ţărani de 
munte, bine hrăniţi și bine munciţi, au nu numai bun-
simţ, ci mai ales intuiţie și o fantezie extraordinară. 

DEDICAŢIE PE VOLUMUL PRIMELE IUBIRI
                                Doinei Sălăjan,
                                                Cu dragoste,
                                                                Nicolae Labiş
                                                                                10 oct. 1956
Ca să urmeze întotdeauna vehementul îndemn pe care ea însăşi şi-l dădea:
                                „Aripă mică,
                                Ţi-i frică?...
                                …Aripă vitează,
                                Cutează!”
Și să ştie că simpatia mea o va înconjura oricând.

Se discută mult și slobod politică. Dacă o mână de 
contabili și referenţi m-au ales tacit arbitru al eleganţei, 
mă simt într-adevăr preţuit, fiind ales de ţărani arbitru 
al interpretării evenimentelor.

Dar aceasta este numai un condiment al ocupaţiilor 
mele, lângă celălalt, și distribuit mai rar, al escapadelor 
erotice prin livezile care noaptea oferă culcușuri 
rourate de nepreţuit. Știu câteva fete de ţăran, care 
în bloc sunt geloase pe servitoarele de la școală și pe 
funcţionare și pe învăţătoarele tinere, care sunt geloase 
în bloc pe fetele de ţăran etc.

Majoritatea timpului mi-l consum lângă Diderot, 
René Descartes, până la Baudelaire și Valery.

Este o bătrânică cumsecade și curioasă, care ajută 
treburilor casei. Câteodată, mă vede zâmbind deasupra 
unei cărţi și vrea neapărat să știe de ce a râs domnul. 
Altădată, m-a văzut că am închis trist o carte.

Era Le spleen de Paris al neîntrecutului Charles 
(Baudelaire, n. e.). Poema în proză XXVII, intitulată 
Une Mort héroïque, vorbeşte despre le bouffon Fancioulle: 
„Fancioulle était un admirable bouffon, et presque un 
des amis du Prince… Mais pour les personnes vouées 
par état au comique, les choses sérieuses ont de fatales 
attractions, et, bien qu’il puisse paraître bizarre que les 
idées de patrie et de liberté s’emparent despotiquement 
du cerveau d’un histrion, un jour Fancioulle entra dans 
une conspiration formée par quelques gentilshommes 
mécontents”.

Așa începe istoria. Amicul prinţului, admirabil 
actor, complotează cu vrăjmașii ordinei. Se găsesc 
binevoitori care descoperă nelegiuirea. Și prinţul 
rostește condamnarea la moarte. Dar oamenii cred 
în iertare, pentru că comportarea prinţului pare 
a o sugera: el invită pe condamnaţi la o serbare a 
curţii, unde, într-un spectacol de gală, va juca însuși 
vinovatul Fancioulle. Din partea prinţului, om atât de 
natural și voit excentric, se putea aștepta orice, până și 
virtutea, până și clemenţa, unde el ar fi putut opera să 
găsească plăceri inedite. Dar pentru cei care, ca mine, 
aveau putinţa să pătrundă mai mult în adâncurile 
acestui suflet curios și bolnav, era infinit mai posibil 
că prinţul voia să judece valoarea talentului scenic 
al omului condamnat la moarte. El voia să profite 

de ocazie pentru a face o experienţă psihologică de 
interes „capital” etc.

„«Enfin, le grand jour arrivé…»” și Fancioulle 
strălucește în rol. Întreaga sală își abandonează 
respiraţia, «ce bouffon aillait, venait, riait, pleurait, se 
convulsait, avec une indestructible auréole autour de la 
tête, auréole invisible pour tous», dar evidentă pentru 
mine într-un straniu amestec – razele Artei și gloria 
Martirului… Peniţa îmi tremură și lacrimile unei 
emoţii ce va dăinui în veci mi se așează pe ochi când 
încerc să vă descriu acea seară de neuitat”. Și așa mai 
departe, publicul atât de blazat și frivol este câștigat 
deliciei inefabilului.

Prinţul pălește, buzele-i se subţiază, strângându-i-
se din ce în ce mai mult, ochii i se luminează de un 
foc interior asemenea celui al invidiei și ranchiunului. 
Șoptește ceva la urechea unui paj pe care îl păstrase 
lângă sine. Acesta pleacă surâzând satisfăcut. După 
câteva minute, în timp ce sala se afla în culmea 
sublimului, o fluierătură ascuţită sparge urechile și 
inimile.

„Fancioulle, secoué, réveillé dans son rêve, ferma 
d’abord les yeux, puis les rouvrit preque aussitôt, 
démesurément agrandis, ouvrit ensuite la bouche 
comme pour respirer convulsivement, chancela un peu 
en avant, un peu en arrière, et puis tomba roide mort 
sur les planches.”

Domnii condamnaţi văzuseră ultima oară 
spectacolul. În aceeași noapte, au fost șterși din viaţă.

Bătrânica de care vorbisem a vrut neapărat să știe 
ce am citi. I-am făcut accesibilă povestea, alterând-o 
puţin.

– Da’ de ce a murit Fansiul?
– Era simţitor, doamnă, și nu suferea să fie stânjenit 

la treabă. A preferat să fugă în altă parte, în cer…
A rămas descumpănită, apoi a ieșit mânioasă, 

strângând pumnii:
– Ah, prinţii ăștia, mânânce-i cânii!
– Mie îmi place prinţul!, i-am strigat din urmă.
– Cum mai glumiţi!, mi-a replicat cu bun simţ.

La revedere, draga mea,
Nicolae Labiș

Trestie, trestie, pe cine ascunzi,
Vântul de seară pe cine-nfioară?
Horbota-ţi neagră și multă-nfășoară
Umerii albi și rotunzi.
Valuri, voi valuri, cui i-aţi șoptit
Șoapta adâncă, ascunsă și gravă?
V-aţi mai păstra oglindirea suavă
A chipului ei neclintit?

Mi-am amintit că trebuie să scriu o notă, un 
„cartuș” răspuns la un alt „cartuș” apărut sub sem-
nătura cuiva într-o gazetă.

Joc șah cu pescarul antrenor la lumina tulbure a 
lămpii, în cherhana. Trebuie să fie foarte târziu; dacă 
pescarii din jur n-ar vorbi între ei, cu glas scăzut, în-
tunericul ar sfârâi monoton în timpane…

Lan cu floarea soarelui 
Aurelian Broască
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Stoica Lascu

Ferestre spre mâine
Ruxandra Papa

ESEU

Am în față trei corăbioare de hârtie 
primite de la un căpitan de cursă lungă. 
Au străbătut, așa de hârtie cum sunt, mai 
toate mările lumii. Și au ajuns tefere la 
mal. Încărcate cu poezie. Căci asta este 
marfa pe care o purtat-o prin lume. Po-
ezia le-a purtat, de fapt, pe ele. Ea a în-
fruntat furtunile și i-a dat căpitanului cu-
rajul de a pleca, iarăși și iarăși, la drum.

Doldora de dragoste pentru cei de 
acasă. Pentru cea de acasă, mai precis. 
Căci Ovidiu Sorin Cupşa - așa se numește 
corăbierul - a luat întotdeauna în gân-

În spaţiul scrisului istoric din Ţară 
și dincolo de Prut – și ne referim aci doar 
la anii 2018-2019 – se regăsesc o multitu-
dine de „destine românești”, individuale 
ori colective, ce pot concura, prin exem-
plificarea și raportarea la unele dintre 
ele, la conturarea unui cadru general al 
spiritualităţii moderne a neamului nos-
tru, cu avatarurile și împlinirile sale, cu 
aspiraţii și deziderate.

Iată, în anul Centenarului Marii 
Uniri din 1918, au apărut o multitudine 
de titluri, expres dedicate procesului is-
toric care a dus la împlinirea dezideratu-
lui făuririi unităţii naţional-statale a nea-
mului nostru – sau doar circumstanţiate 
și prilejuite de împlinirea „orei astrale” a 
românilor; și dintre care, ne vom referi 
la câteva. 

 
x

Gheorghe Sbârnă, Ioan Opriş  
(coord.), România în anul Marii Uniri 
1918. Culegere de studii, Editura Muze-
ul Literaturii Române [Seria Centenarul 
Marii Uniri], București, 2018 (532 pp.; 
il., h., facs.).

Dragoste de cursă lungă

durile sale o femeie. În gândurile inimii 
sale, mai corect spus. Femeia iubită. Asta 
i-a dat putere să facă scufundări în adân-
cul cuvintelor, dar mai cu seamă în adân-
cul propriului suflet, unde a găsit mereu 
chipul ei spunându-i că-l așteaptă. Și tot 
asta l-a făcut să se simtă dezlegat de toa-
te, ca-n poemul intitulat chiar așa, Dez-
legări, din cartea-corăbioară Flamingo:  
Mi-am dezlegat inima/ Și-am lăsat-o să 
bată./ Mi-am dezlegat cugetul/ Și l-am 
lăsat să zburde./ Mi-am dezlegat ochii/ Și 
i-am lăsat să vadă./ Mi-am dezlegat bu-
zele/ Și le-am lăsat să șoptească./ Mi-am 
dezlegat mâinile/ Și le-am lăsat să atin-
gă./ Mi-am dezlegat sufletul/Și l-am lăsat 
să trăiască.

E vorba de o dezlegare la libertate, 
în care e cuprinsă și dezlegarea la dragos-

te. În astfel de împrejurări, nu e de mira-
re că poetul-corăbier se dăruiește pe sine 
însuși femei iubite, ca în poemul urmă-
tor, din volumul Heruvimi peste Antile: 
În felul meu/ Nespus de omenesc/ Caut 
mereu/ Să-ți dăruiesc/ Ce știu mai bine./ 
Nu-s daruri -/  Vreau să știi -/  Sunt părți 
de mine.

Cum să-l crezi pe un astfel de om 
atunci când vorbește, într-un alt volum, 
Iluziile unui secol, despre moartea po-
etului: Mă simt neputincios și vinovat/ 
În fața mea și-a voastră a tuturor,/ Căci 
fără poezie, neîmpăcat/ Și inutil, mă duc 
acum să mor.

 Eu, unul, am descoperit pe puntea 
fiecăreia dintre cele trei corăbioare des-
tulă poezie. Așa că Ovidiu Sorin Cupșa 
n-are de ce să se gândească la moartea 

poetului care este. Asta se va întâmpla 
doar atunci când se va opri din dragoste 
și din scris, care, în cazul său, e tot un fel 
de dragoste, ce n-o completează pe pri-
ma, o întregește. Se întregesc, mai exact, 
reciproc. 

Ștefan Mitroi

Autori şi titluri ale unor 
„destine româneşti” din 
Ţară şi dincolo de Prut

(I)

Între tomurile prilejuite de marca-
rea Centanarului Marii Uniri, culegerea 
de faţă se distinge prin soliditatea și di-
versitatea studiilor încorporate. Așa cum 
se consemnează la începutul lucrării (p. 
2.), „Acest volum face parte dintr-o serie 
dedicată aniversării Centenarului Marii 
Uniri, desăvârșite la 1 Decembrie 1918. 
Seria apare sub conducerea știinţifică a 
Prof. univ. dr. Gheorghe Sbârnă. Iniţi-
atori și coordonatori editoriali: Milhai 
Milca și Eugen Uricaru. Volumele sunt 
publicate cu sprijinul Institutului Cul-
tural Român, Președinte Liliana Ţuroiu, 
Muzeului Naţional al Literaturii Româ-
ne, Director General Ioan Cristescu, CO-
PYRO – organism de gestiune colectivă 

a drepturilor de autor, Președinte Eugen 
Uricariu, Institutul «Eudoxiu Hurmu-
zachi» pentru românii de pretutindeni, 
Director general Nicolae Brânzea”. Este 
de spus că din seria respectivă au mai 
văzut lumina tiparului două volume, 
anume – Gheorghe Sbârnă, Ioan Opriș 
(coord.), România în anii premergători 
Marii Uniri 1916-1917. Culegere de stu-
dii (2017: 454 il.), respectiv Ioan Calafe-
teanu, Gheorghe Sbârnă (coord.), Tra-
tatele de pace ale României 1919-1920 
(2017: 604 pp.).

Cel la care facem referire în rându-
rile de faţă se constituie într-un bogat 
florilegiu documentar și testimonial, cei 
doi coordonatori – istorici (de baștină 
din Ardeal) cu autoritate recunoscută în 
ariile lor tematice de cercetare, prolifici 
mai ales în ultimele două decenii, dar și 
cu temeinice contribuţiuni în timpurile 
mai vechi – adunând o sumă de contri-
butori (nume reprezentative, Seniori ai 
Istoriografiei noastre de azi, dar și tineri, 
Cavaleri ai Musei Clio), semnatari a stu-
diilor de mai jos – Ioan Scurtu, 1918 – 
Victoria principiului naţionalităţilor în 
Europa (pp. 7-26); Ion Giurcă, Adrian 
Diaconu, Armata română în anul Marii 
Uniri – Operaţiuni militare în Basarabia 
(pp. 27-106); Vasile Popa, Situaţia poli-
tică și militară din România la sfârșitul 
anului 1917 și în prima parte a anului 
1918. Unirea Basarabiei cu Ţara Mamă 
(pp. 107-142); Corneliu-Mihail Lungu, 
Cadrul intern și extern al întregirii Ro-
mâniei în 1918 (pp. 143-148); Alin Spâ-
nu, Situaţia de securitate din Basarabia 
la începutul anului 1918, în amintirile 

generalilor Dumitru Macovescu și Ioan 
Popescu-Sanitaru (pp. 149-162); Mihai 
Dohot, Elemente clandestine, teroriști și 
revoluţionari bolșevici în imaginile foto-
grafice din preajma Marii Uniri în Basa-
rabia (pp. 163-180); Florin Gh. Gheţău, 
Guvernarea Alexandru Marghiloman 
(5/18 martie-24 octombrie/6 noiembrie 
1918) (pp. 181-205); Valentin Ciorbea, 
Dobrogea – anul 1918 (pp. 206-222); 
Stoica Lascu, Mărturii contemporane 
privind Dobrogea anului 1918 (pp. 223-
276); Vasile Păsăilă, Acte și acţiuni politi-
co-administrative înfăptuite de Consiliul 
Naţional Român din Cernăuţi și de Gu-
vernul Bucovinean în vederea Unirii Bu-
covinei cu România (pp. 277-299); Ghe-
orghe Sbârnă, Propaganda românească 
în străinătate în sprijinul Marii Uniri din 
1918 (pp. 300-317); Constantin Hlihor, 
O sută de ani de la Marea Unire a tutu-
ror românilor. Percepţia evenimentelor 
în memoria colectivă în patru imagini 
(pp. 318-337); Ioan Opriș, Reverberaţia 
reîntregirii și a deplinei uniri în rândul 
prizonierilor români din Rusia și Italia 
(pp. 338-353); Cristian Scăiceanu, Marea 
Unire din 1918 reflectată în filatelie (pp. 
354-368); Ioan Lăcătușu, Presa maghiară 
din actualele judeţe Covasna și Harghita 
despre Marea Unire de la 1 Decembrie 
1918 (pp. 369-390); Ovidiu Muntean, De 
la loialitatea dinastică la identitatea na-
ţională. Cazul ofiţerului maramureșean 
Artur Dan (pp. 391-414); Cristina Liana 
Pușcaș, Portrete ale Marii Uniri. Drumul 
bihorenilor la Marea Adunare Naţională 
de la Alba Iulia, din 1 Decembrie 1918 
(pp. 424-437); Constantin Băjenaru, Prin 
aclamaţie unanimă făgărășenii și brăne-
nii pecetluiesc și ei împlinirea idealului 
naţional (pp. 437-450); Emil Stoian, Par-
ticiparea Branului la Marea Unire (pp. 
451-482); Ioana Rustoiu, Notarii și rolul 
lor în timpul Marii Uniri (pp. 483-516 
[500-516: il.]); Doina Păuleanu, Marele 
Război în viaţa și creaţia lui Nicolae To-
nitza (pp. 517-528).

(va urma)
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               Motto: On and on the rain will say -
                             How fragile we are

e ziua în care plouă
în pământ mâini invizibile închid ferestrele prin interior
mușuroiul furnicilor devine buncăr pentru toţi evadaţii din ei înșiși

dincolo de marginea ploii se deschide concretul și viaţa are alt sens - 
îmi îngân făcându-mi curaj
dar pe apa căzută din cer nu se mai ivesc corăbii cu Noe în ele

cu ferestrele-nchise ascult ecoul pașilor morţii 
pe ape corăbierii par deja înecaţi și îngropaţi în 
propriile corăbii. apele se dezleagă de ţărmuri de 
pietre de ele însele
mă dezleg și eu
adulmec. nici pământul nu mai miroase a trupul 
meu el și-a închis toate capacele-n cuie

        evadez
într-o ţară de piatră mă fac mică alunecând ca pe 
tobogane și multiplicându-mă în baloanele apei 
devin transparentă. prin mine se pot vedea foarte 
ușor toţi oamenii care m-au locuit chiar și mota-
nul care mi-a tors în braţe tot timpul
sunt străveche constat sunt de la întemeierea lu-
mii și ţin în braţe nouă vieţi. nu sunt ale mele dar 
din când în când se mai deschid uși care dau în 
tunelurile lor și prin care alunec făcându-mă și 
mai mică
atunci capăt culoarea portocalei. simt cum crește 
lumina și mă aruncă din nou în mine în sinele 
din afara celor nouă vieţi pe care totuși le port ca 
pe niște certificate de naștere- surogat

viaţa nu se măsoară în zile din moment ce actele 
sale de identitate sunt false

E noaptea în care, în loc să dormi,
cu ochii închiși, vorbești cu Dumnezeu. Și acesta e cel mai firesc lucru cu pu-
tinţă.
Sub pleoape este direct El. Și tu îi spui: „Unde-ai fost, Doamne? Sunt moartă de 
patru nopţi, înfășurată în cârpe, în fâșii largi care mi-au intrat în suflet; nu mai 
am carne pe oase și mama mea nu mă poate recunoaște; sânii ei s-au umflat de 
lapte pentru alţi copii; gura mea nu se mai poate deschide, vorbesc direct prin 
suflet prin durerea ascuţită a oaselor, dar și ele se-nchid într-o vale a oaselor, 
cum sufletul într-un cimitir aerian ai sufletelor. Și vezi, Doamne, cum încep să 
vorbesc prin Tine, în loc să fie invers: în loc să fiu gura Ta, cuvântul Tău. În loc 
să mă locuiești, eu umblu prin Tine, ca și cum ai avea canale medulare, vase de 
sânge, patru cămări ale inimii, ochi și canale auditive, ca și cum aș putea să mă 
adăpostesc sub pielea cu care acoperi tot cerul.”
E noaptea te care, în loc să dormi, vorbești cu Dumnezeu și nu mai ai pleoape, 
ochi, gură și ești El cum ești în propriul sine.

păstrează buna rânduială în atelierul creatorului,
de emoție inima îi sparge pieptul.
Bucuria i se face ușă ce înăbușe zgomotul pașilor noștri
cu lanțuri la picioare, 
ne apropiem, 
cerem clemență.
Ar fi nemaipomenit dacă am putea reține 
măcar zâmbetul ei, 
hohotul de râs e sigilat într-un sertar uriaș ca o inimă, 
atingem rând pe rând degetul ei arătător -
îl duce la buze.
Pe lespezi de piatră îngenunchem cu fețe plânse la pândă,  
pornește timid spre coridorul cu ferestre puține,
la capăt
creatorul trosnește 
ca tunetul.

ca aripile îngerilor pe zidul bisericii,
mi-a fost dat asemenea unui copac
să răscumpăr 
clorofila sub piele,
ea strălucește cum becurile pe stâlpi. 
S-au descompus cărând timpul ca o traistă 
uriașă,
acum flutură la ferestre mari
stârnind lăstarii purtători de rod. 
Timpul ce mi-a sabotat încheieturile,
zadarnic se strecoară ca printr-o lupă aspră 
leagănându-și șoldurile destrăbălate, 
își va lua plata vocației pe măsura ciorapilor 
dansatoarei 
ce se  înalță la bară.

sunt leprosul fără vecini, fără casnici, fără 
prieteni, 
căptușit cu greața ca lâna rece pe piele 
o iau la sănătoasa.
Aud vocile coastelor mele
răstignite între ţipete fantomatice,
fiecare cuvânt se scaldă în alt întuneric
se varsă peste tot.
Răul se face mai rău
trec un cimitir îndoielnic, 
la poalele lui înnoptează o femeie, 
și-a rupt rochia parcurgându-mi 
neputințele:
are toate datele mele de glorie.

Daniela
Varvara

Eugen
Barz

din nou o zi oarecare

o noapte oarecare Cu o lumânare de seu în mână

Brațele mele iarăși 
odrăslesc 

Un deșert se așază alături

Cetățeni  de onoare şi idol
Aurelian Broască

TURNIR
POETIC
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Un titlu care ar putea stârni multora un 
semn de întrebare, așa cum, cu ani în urmă, 
mi-a stârnit și mie. Am avut pe această temă 
multe discuţii cu regretatul profesor Nicolae 
Scăunaș, care susţinea că la nr. 182, pe stra-
da Rahova, la momentul 1908, nu exista nici 
o casă (se baza pe faptul că la acel moment 
orașul era mult mai mic decât este astăzi), 
ceea ce ar însemna (greu de crezut, totuși) că 
în registrele de stare civilă s-ar fi produs un 
fals. Argumentul nu stă în picioare, deoarece 
verificând registrele de stare civilă am consta-
tat că numerotarea caselor pe strada Rahova 
trecea de 300.

În sprijinul puţinelor informaţii pe care 
le aveam, a venit un material publicat în “Ade-
vărul literar şi artistic” din 1 octombrie 2002, 
intitulat “Rebreanu – recurs în anulare” sub 
semnătura rebreanologului Nicolae Gheran. 
Cele consemnate în materialul respectiv mi-a 
confirmat că informaţiile pe care le deţineam 
erau adevărate.

Referindu-se la “procesele Rebrenilor”, 
Nicolae Gheran scrie că: “Oficial, procesele vi-
zau contestarea paternităţii Floricăi Rădulescu 
(între timp Rebreanu), născută la Călăraşi, în 
decembrie 1908…” (subl.ns.) și că: “Schimba-
rea actelor de identitate se va petrece abia în 
1912”.

Referitor la contestarea paternităţii, N. 
Gheran, bun cunoscător al problemei, scrie 
că un anume „Nicu Kanner, actor de second-
hand, apreciat ca atare în funcţie de preţul 
achiziţiei,... a declarat în faţa instanţei că, la 
începutul anului 1908, a jucat alături de Ştefa-
nia Rădulescu – zis şi Fanny -, în Transilvania, 
turneul fiind chipurile, întreprins de Zaharia 
Bârsan, amintindu-şi chiar idila tinerei sale 
colege, de 20 de ani, cu un chipeş ofiţer de 
honvezi”, care nu era altul decât Liviu Rebrea-
nu. Cu ocazia acelei idile ar fi fost concepută 
Florica Rădulescu, devenită mai târziu Puia 
Rebreanu, care va fi recunoscută în 1912 de 
Liviu Rebreanu, după căsătoria cu Ștefana I. 
Rădulescu.

Dar să vedem ce spun documentele. 
Mergând la registrul stării civile pentru năs-
cuţi, al orașului Călărași, pe anul 1908, aflăm 
că la 29 decembrie 1908 (stil vechi), ora 10 di-
mineaţa, s-a născut copilul Florica Ștefana I. 
Rădulescu (subl.ns.N.Ț.), în locuinţa mamei, 
de profesiune menajeră, situată în strada Ra-
hova nr. 182. Martori la declararea copilului, 
în ziua de 30 decembrie 1908, au fost func-
ţionarii Constantin Scărlătescu, Ioan Bărbu-
lescu și Andreescu Vasile, iar nașterea a fost 
înregistrată de Gheorghiu Gheorghe – ajutor 
de primar și ofiţer al stării civile. Din aceiași 
filă a registrului mai aflăm că: „Copilul înscris 
în actul de faţă a fost legitimat cf. art. 304 
din Codul civil prin căsătoria dl Vasiliu Liviu 
Rebreanu şi d-na Fani I. Rădulescu, născută 
I. Rădulescu, săvârşită în Bucureşti şi trecută 
în registrul de căsătorii la 19 ianuarie 1912”. 
Nașterea s-a produs chiar în anul când Liviu 
Rebreanu debuta cu schiţa “Codrea” (Glasul 
inimii) în revista „Luceafărul” de la Sibiu, 
condusă de O. Goga și O. Tăslăuanu.

De asemenea, mai aflăm că Florica Ră-
dulescu s-a căsătorit la 24 noiembrie 1931, în 
București, cu Radu Vasilescu și că și-a schim-
bat numele conform deciziei nr. 106.840/278 
din 19 decembrie 1961 a Direcţiei Generale 
a Miliţiei – Direcţia Evidenţa Populaţiei, din 
raionul V.I.Lenin, în cel de REBREANU VA-
SILESCU FLORICA. 

Cele scrise de Nicolae Gheran, unul din 
cei mai cunoscuţi biografi ai romancierului 
sunt confirmate și de alţi autori, deși nu pu-
ţini sunt cei care contestă paternitatea Puiei 
Rebreanu, susţinând că aceasta nu este fiica 
lui Liviu Rebreanu, ci a fost înfiată de acesta, 
fapt ce nu este consemnat în registrul de stare 
civilă. 

Pentru a elucida o parte din aspectele 
neclare ale acestei situaţii ar trebui în primul 
rând studiat „Jurnalul” Puiei Rebreanu și citi-
te cel puţin două din cărţile scrise de aceasta: 
„Zilele care au trecut” (1969) și „Pământul 
bătătorit de părintele meu” (1980), precum 
și cartea mamei sale: „Cu soţul meu” (1963). 

PUIA, FIICA ADOPTIVĂ A LUI LIVIU REBREANU                           S-A NĂSCUT LA CĂLĂRAȘI
 

 Liviu Rebreanu cu soția, Fanny și copilul, Puia. Foto: răsunetul.ro

Florica Vasilescu Rebreanu, speakeriță la radio. Foto: răsunetul.ro

Cum n-am reușit să fac acest lucru, am încer-
cat să aflu de la alţii câte ceva. 

Liviu Rebreanu, considerat ca fiind cel 
mai mare prozator al nostru, al românilor, s-a 
născut la 27 noiembrie 1885, în satul Târlișua, 
judeţul Bistriţa – Năsăud, fiind primul din cei 
14 copii ce vor veni pe lume în familia învă-
ţătorului Vasile Rebreanu și a Ludovicăi. Își 
face școala primară la Maieru, unde tatăl său 
profesa, apoi urmează gimnaziul și liceul la 
Năsăud și Bistriţa, în limbile română, germa-
nă și maghiară. A absolvit Școala Reală Supe-
rioară de Honvezi și apoi Academia militară 
„Ludoviceum” din Budapesta, la 1 septem-
brie 1906 fiind repartizat ca sublocotenent 
în regimentul 2 honvezi regali din Gyula, în 
sud-estul Ungariei. În ianuarie 1908, sub pre-
siunea unor încurcături bănești, este nevoit să 
demisioneze din armată, iar în toamna anului 
următor trece munţii și ajunge „cu 300 de lei 
în buzunar” la București unde „începe un ca-
pitol întunecat al vieţii mele, o epocă grea, de 
luptă dârză cu mizeria şi pasiunea de scriitor”.

În ianuarie 1910, guvernul de la Buda-
pesta cere autorităţilor românești extrădarea 
lui Liviu Rebreanu. La 15 februarie este arestat 
și depus la Văcărești, unde rămâne până la 6 
iulie când este extrădat și întemniţat la Gyula, 
de unde este eliberat la 16 august, Curtea Tri-
bunalului de Apel socotind că delictul a fost 
ispășit după cele șase luni de temniţă. Revine 
în Regat și în aprilie 1911 este numit secretar 
al Teatrului Naţional din Craiova, devenind 
un colaborator de bază al lui Emil Gârleanu, 
director al instituţiei. Aici, la Craiova, în luna 
iulie 1911 sosește și Ștefana (Fanny) Rădules-
cu, născută în anul 1888 la Pitești. Ca artistă, 
va debuta la 9 octombrie 1911, pe scena tea-
trului din localitate, în spectacolul cu piesa 
„Rapsozii” de Victor Eftimiu. 

Deși se afla la Craiova, așa cum rezultă 
din registrul stării civile, la 19 ianuarie 1912, 
la București are loc căsătoria scriitorului cu 
artista Fanny Rădulescu, căsătorie care, așa 
cum am amintit, duce și la legitimarea, adi-
că recunoașterea copilului născut cu patru 
ani mai înainte la Călărași, copil pe care-l va 
alinta „...puişor, Puica mică, Zâna Zânelor, 
Floarea-Florilor. Să nu uiţi niciodată că ni-
meni nu te va mai iubi mai mult decât tatăl 
tău”. Dezangajarea soţiei, conform procesu-
lui-verbal din 25 aprilie 1912, îl determină să 
părăsească Craiova, la 1 mai același an și să 
se stabilească la București. Soţia este angajată 
la Teatrul Naţional din București, la interven-
ţia lui Ioan Alexandru Brătescu-Voinești, iar 
scriitorul va avea colaborări sporadice la ziare 
și reviste, fiind copleșiţi de greutăţi materiale.

Așa cum rezultă din registrul stării ci-
vile, la 24 noiembrie 1931(după alte surse, la 
25 sau 26 octombrie 1931), la București, Puia 
Florica Rebreanu s-a căsătorit cu subloco-
tenentul Radu Vasilescu – „un lord în toate 
privinţele” -, care renunță la cariera militară, 
devenind un vestit crainic sportiv la Radio 
România. Alături de soţul său a lucrat la ra-
dio, ca speakeriţă și Puia Rebreanu, care stu-
diase la Paris devenind jurnalistă. Slujba reli-
gioasă a avut loc la biserica Domniţa Bălașa, 
iar nașii au fost iluștrii: Iuliu Maniu care, nefi-
ind căsătorit, a cununat împreună cu văduva 
lui George Coșbuc, Elena.

Ca dar de nuntă, cei doi miri vor primi 
în 1934 un apartament situat la etajul doi în 
„Blocul profesorilor” construit în Cotroceni. 
Aici se va muta și Fanny Rebreanu după 
moartea scriitorului în anul 1944. Această 
casă a fost ulterior amenajată de Puia ca mu-
zeu și în anul 1992 donată statului, „pentru a 
păstra nealterată  memoria părinţilor ei”. Situ-
ată în bulevardul Dr. Gheorghe Marinescu, nr. 
19, peste drum de sediul Președinţiei, “Casa 
memorială Liviu Rebreanu – Fanny Liviu Re-
breanu”, inaugurată în anul 1995 (an în care a 

murit Puia Florica Rebreanu), este patronată 
de Muzeul Literaturii Române, colecţiile fiind 
îngrijite de muzeograful Corneliu Lupeș, care 
spune despre Rebreanu că „a fost un familist 
convins. Cu toate că, Puia era fiica sa aşa cum 
era şi a mea”. Conform aceluiași muzeograf  
„Familia sa din Ardeal nu îi va ierta niciodată 
faptul că s-a căsătorit cu Fanny care avea deja 
un copil. Înstrăinarea de familia sa a apăsat 
multă vreme pe umerii romancierului. Mărtu-
riile sale o confirmă: “Câteodată mă simt aşa 
de singur pe lume, încât mă curpinde o durere 
aproape fizică. Cu rudele mele de sânge nu am 
deloc relaţii, nici cu mama, nici cu fraţii. Moti-
vul e acelaşi: interesul material(...). Ce să mai 
spun de fratele meu mic care îmi scrie o misivă 
de şantaj direct – dacă nu îi trimit banii mă va 
înjura în publicitate.”

Iată cum descrie Octavian Sava în 
„Cronica română” din 3 octombrie 2008 casa 
memorială: „De cum intri în casă, întâlneşti 
chipul marelui scriitor, care te priveşte cu ochii 
săi senini din numeroase fotografii, schiţe în 
cărbune şi peniţă, caricaturi, multe semnate 
de nume prestigioase. Există în casă şi tablo-
uri, dar care nu ajung, ca valoare, la ceea ce 
ar fi strâns un adevărat colecţionar. În schimb 
predomină câteva poze ce-l înfăţişează chiar 
pe Rebreanu. Iată-l tânăr, surprins de Jean 
Steriadi, într-un tablou datat 1918. Penelul 
lui Lowendhal îl imortalizează pe bărbatul 
care avea părul alb „ca de oaie”, când împli-
nise abia 30 de ani. Steriadi mai semnează un 
ulei cu dedicaţie, lui Liviu Rebreanu. Traian 

Cornescu, un apreciat scenograf al Teatrului 
Naţional, îi realizează ultimul portret, atunci 
când scriitorul mai era în viaţă. Deosebit de 
impresionant este tabloul, în mărime naturală, 
pictat de Camil Ressu, după decesul scriitoru-
lui, având drept model o fotografie. Rebreanu 
este înfăţişat în uniforma de academician, căci 
în acele vremuri, ca şi diplomaţii, „nemurito-
rii” purtau uniforme brodate cu fireturi aurii. 
În ciuda acestei elegante uniforme, în discursul 
de recepţie în care ar fi trebuit, conform uzan-
ţei, să elogieze un înaintaş, el aduce „Laudă ţă-
ranului român”, pe care îl considera nu numai 
înaintaşul său, dar şi strămoşul majorităţii 
membrilor Academiei. (...) 

Tot lui Ressu i se datorează şi portretul, în 
mărime naturală, al unei tinere doamne. Este 
Puia, la vârsta de 21 de ani, „lumina ochilor, 
toiagul bătrâneţilor, bucuria vieţii...” lui Re-
breanu.(...) Dintre piesele mai importante de 
mobilier, privirile îţi sunt atrase de o frumoasă 
masă Biedermayer, aflată în living, un dar de 
nuntă oferit soţilor Rebreanu de către mitropo-
litul Nifon, care se înrudea cu Fanny. Tot aici, 
vitrina nu-l poate lăsa rece pe vizitator. În ea 
sunt adunate cadouri aduse din străinătate de 
scriitor, pentru Fanny şi Puia: păpuşi, evanta-
ie, mărgele, brăţări, bibelouri preţioase şi câte 
şi mai câte. Un alt dar de nuntă este garnitu-
ra din sufragerie în stil baroc, dăruită de astă 
dată de soţii Rebreanu, fiicei şi generelui lor.”                 

Unul dintre cei mai aprigi contesta-
tari ai paternităţii Puiei Rebreanu este Ilde-
rim Rebreanu (nepotul după fratele Tiberiu 
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al scriitorului), care susţine că Fanny „ar fi 
refuzat să aducă pe lume vreun fiu cu Liviu 
Rebreanu, de teamă ca fiica ei să nu treacă pe 
planul doi”. Tot el susţine că în anii cincizeci, 
„Fanny Rebreanu a făcut o donaţie Academiei 
Române ca să se pună bine cu comuniştii. Ma-
nuscrise, scrisori, tot. Însă ea nu citise cores-
pondenţa, iar în multe din scrisori erau lucruri 
care nu o puneau într-o lumină favorabilă, 
mai ales că Puia nu era fiica lui Liviu. Odată 
difuzate aceste informaţii, Fanny s-a inflamat 
şi a cerut corespondenţa înapoi. A primit arhi-
va, a triat tot şi a distrus ce nu-i convenea. A 
mâzgălit o mulţime dintre scrisorile lui Liviu şi 
din scrisorile familiei către Liviu, astfel că nu 
se mai înţelege mare lucru.”

Referitor la această poziţie, iată ce citim 
în „Capcanele rebrenologiei” din nr. 48/7 de-
cembrie 2007 al „României literare”: „Ilderim 
Rebreanu deţine de la tatăl său, Tiberiu, mul-
te mărturisiri scrise, date în vileag de-a lun-
gul timpului. Unele sunt mărturisiri abuzive, 
căci Tiberiu, născut în 1911, când Liviu avea 
26 de ani şi se afla la Craiova, n-avea cum să 

 
 

 

cunoască (decât din auzite 
şi cu unele răstălmăciri) 
amănunte despre copilăria 
fratelui său devenit celebru. 
Mărturisirile lui Tiberiu, 
aflat în permanentă dispu-
tă de moştenire cu Fanny, 
soţia scriitorului, apoi cu 
Puia, câtă vreme acestea 
au trăit, dar şi după ace-
ea, au creat cele mai multe 
derute de detaliu în legă-
tură cu biografia lui Liviu 
Rebreanu(...). Nu-i vorbă 
că şi Fanny a contribuit cu 
fanteziile ei la răspândirea 
ceţii peste anumite detalii 
neconvenabile, presărând, 
în confesiunile din volumul 
Cu soţul meu (1963), multe 
inadvertenţe. Puia Flori-
ca Rebreanu a intervenit, 
aducând, pe lângă pioşenia 
firească, alte aproximaţii şi 
lirism evocator în volumele 
Zilele care au plecat (1969) 
şi Pământul bătătorit de 
părintele meu (1980).”

De ce Ștefana I. 
Rădulescu a ales pentru 
nașterea fiicei sale Călă-
rașiul, fără a-și declina 

profesia, deși era piteșteancă, având acolo un 
frate, Ionel I. Rădulescu, care era avocat și 
fost prefect de Argeș, de ce Liviu Rebreanu, 
care a trecut în Regat în 1909, a recunoscut 
copilul acesteia după căsătoria din anul 1912, 
dacă copilul pe care el îl considera „cea mai 
desăvârşită operă a sufletului meu” și pe care 
l-a iubit nespus de mult a fost sau nu al său, 
sunt întrebări la care probabil niciodată nu se 
va afla răspunsul. 

Cum cei care ne-ar putea lămuri nu mai 
sunt în viaţă, singurele care pot da răspunsul 
sunt documentele, iar acestea glăsuiesc lim-
pede: Puia Rebreanu, autoare de cărţi și ma-
nuale, este fiica lui Liviu Rebreanu și s-a născut 
la Călărași.

Cel de-al doilea document, care-l leagă 
pe Liviu Rebreanu de Călărași, este o scri-
soare pe care a adresat-o lui Lazăr Belcin, 
în perioada când era Director General al 
Teatrelor și Operelor Române (1928-1929): 
„Domnului Lazăr Belcin – Călăraşi. Domnule, 
Cunoscând râvna Dvs, pentru dezvoltarea cul-
turii naționale şi a teatrului, cât şi interesul ce 

purtați sănătății 
morale a socie-
tății noastre, vă 
încunoştiințăm 
că v-am delegat 
reprezentant al 
Direcțiunii Ge-
nerale a Teatre-
lor Naționale, 
Operelor Româ-
ne şi Spectaco-
lelor în oraşul 
Călăraşi. În 
această calitate 
vă comunicăm 
instrucțiunile de 
mai jos pentru 
activitatea pe 
care veți binevoi 
s-o îndepliniți.

1) Vă 
rugăm să ne 
semnalați activi-
tatea agențiilor 
teatrale din 
oraşul Dvs. 
cu care veți 
lua contact în 

acest scop. Ne veți semnala în special pe acei 
neautorizați şi care practică această meserie 
clandestin. În special am dori să fim informați 
asupra seriozității cu care agențiile teatrale 
îşi îndeplinesc menirea. Ne veți semnala orice 
indiciu din care s-ar putea evidenția de pildă 
sabotarea de către unii reprezentanți ai aces-
tor agenții a adevăratelor manifestări de artă 
românească, fie din scopuri comerciale, fie 
din neînțelegerea atitudinii pe care trebuie s-o 
aibă, fie în sfârşit, pentru a favoriza alte între-
prinderi teatrale.

Semnalăm în această direcțiune 
observațiuni asupra afişajului, căci de multe 
ori prin afişaj întârziat sau defectuos se sabo-
tează unele reprezentațiuni.

În sfârşit, menționăm că fiecare agent 
teatral trebuie să posede autorizațiunea noas-
tră chiar numai pentru vânzarea biletelor.

2) Vă rugăm de asemenea să ne 
comunicați datele informative, impresii şi eco-
uri ce au lăsat în localitatea Dvs. atât turneele 
teatrale cât şi reprezentațiile locale. 

Vă mai rugăm să ne semnalați în timp 
util toate spectacolele anunțate atât locale cât 
şi turnee astfel ca să nu mai aibă loc nici o 
reprezentație neautorizată de noi. Vă rog să 
cunoaşteți că nici un fel de reprezenație de tea-
tru, fie ea dată de profesionişti, fie de diletanți, 
fie turneu, nu poate avea loc fără autorizația 
noastră care se dă pe bază de cerere şi de pre-
zentarea textului ce se va juca, artiştii urmând 
să fie autorizați fiecare în parte, de asemenea 
la cerere.

Turneele pornite de la centru au fiecare 
autorizație generală acordată pe țară. V-am 
ruga ca în urma fiecărei reprezentații să 
redactați un referat asupra acesteia, conținând 
constatările Dvs., eventuale extrase din pre-
sa locală şi orice informație care ați putea-o 
obține relativ la acea reprezentație, ca număr 
de spectatori, rețetă, etc.

3) Cu toate că n-am dori să împovărăm 
activitatea Dvs. dezinteresată, stăruim totuşi 
cel puțin pentru cazurile întâmplătoare, în 
care ați avea posibilitatea să fiți informați şi 
asupra problemei varieteurilor şi localurilor cu 
orchestră. Vă rugăm să luați cunoştință că nici 
un local nu poate avea orchestră sau program 
artistic fără să fie în mod prealabil autorizat 
de noi. Deasemeea artiştii de toate categoriile 
trebuie să posede o autorizațe personală. Ca-
zurile în care cunoaşteți că asemenea artişti 
sau patroni lucrează fără autorizație, ca şi ca-
zurile unor artişti sau artiste ce coboară prin 
purtările lor demnitatea artei, vă rugăm să ni 
le semnalați, pentru a putea dispune măsurile 
legale. În cazurile urgente, fie de constatarea 
lipsei autorizației, fie a constatării unor fap-
te nedemne, veți interveni pe lângă organele 
polițieneşti pentru constatarea lor pe cale de 
proces-verbal, Dvs. semnând drept martor.

4) Vă rugăm ca toate informațiile şi da-
tele cerute să ni le trimiteți pe cât posibil, peri-
odic prin rapoarte lunare.

5) În cazul în care ați binevoi să acceptați 
calitatea de reprezentant al nostru, ca o slabă 
compensație pentru cele ce veți face, pentru cul-
tura românească, vă vom elibera o legitmație 
specială care vă va servi la îndeplinirea celor 
de mai sus, dându-vă totodată dreptul de a 
ocupa ca reprezentant al nostru, două locuri 
la orice spectacol din oraşul Dvs. conform art. 
146 din legea teatrelor. 

Director General,      Liviu Rebreanu /ss/ 
indescifrabil”

Dacă Lazăr Belcin a acceptat propune-
rea lui Liviu Rebreanu, documentele care s-au 
păstrat de la acesta nu ne oferă informații su-
ficiente, neexistând acea legitimație de care se 
face vorbire și nici măcar un raport transmis 
către Direcția Generală a Teatrelor și Opere-
lor Române. Nici dacă Lazăr Belcin a răspuns 
scrisorii lui Liviu Rebreanu nu știm, deoarece 
nu s-a păstrat o copie a scrisorii de răspuns.

Totuși, Lazăr Belcin a fost foarte preo-
cupat de viața culturală a Călărașiului fiind 
implicat direct, fie prin funcțiile ocupate fie 
ca și membru al unor formațiuni teatrale sau 
corale.

                        Nicolae Țiripan

MUZEUL NATIONAL
AL AGRICULTURII

COLECȚIA APARATE 
DE FOTOGRAFIAT

Gheorghe Petre
Managerul Muzeului din 

Slobozia (Ialomița)

Folosit în vacanțe sau la evenimentele 
importante din viața cotidiană, aparatul 
de fotografiat a devenit un obiect indis-
pensabil existenţei noastre. Însă, a avut 
nevoie de o perioadă de mai bine de 200 
de ani, în care a fost marcat de nenumă-
rate progrese, pentru a deveni obiectul 
uzual de astăzi.

Așa-numita cameră, care răsturna 
imaginea reală prin confecţionarea unei 
găuri într-o cutie închisă, numită ulterior 
cameră obscură, a fost folosită încă din 
vremea lui Aristotel. Mai târziu, alchi-
miștii au descoperit că lumina înnegrește 
clorura de argint, iar ulterior, Leonardo 
da Vinci a demonstrat că pentru a pro-
iecta o imagine este nevoie de un mic 
orificiu prin care să treacă lumina, și, cu 
cât acesta este mai mic, cu atât imaginea 
devine mai clară. 

După anul 1820, este descoperit de 
către John Herschel, hiposulfitul de so-
dium, care ulterior va deveni „fixatorul” 
fotografiei. În anul 1829, fizicianul Joseph 
Niepce îmbina toate procedurile cunos-
cute până atunci, pentru a fixa o imagine 
pe o placă metalică cu depunere de halo-
genură de argint, reprezentând cel dintâi 
pas important în fotografie. De atunci 
datează cea mai veche fotografie, aceasta 
reprezentând imaginea curţii interioare 
văzute de la fereastra sa. Următorul pas 
important a fost făcut de George Eastman 
care reușește în anul 1884 să realizeze pri-
mul negativ flexibil, pe suport de nitro-
celuloză, cunoscut ca „roll-film”. Acesta 
permitea expuneri multiple și era mult 
mai practic decât negativul de sticlă. Ast-
fel, greutatea și volumul aparatului vor 
scădea foarte mult, permiţând o mane-
vrare mai ușoară a aparatului. Cu ajutorul 
unui chimist, George Eastman reușește în 
anul 1888 să scoată primul suport pentru 
fotografiere transparent numit Kodak, al 
cărui film permitea 100 de expuneri. 

Prima fotografie color a fost făcută 
de fizicianul James Maxwell în 1861, însă 
nu a avut succes foarte mare datorită de-
colorării. Pe 17 decembrie 1903 a apărut 
primul sistem color numit Autochrome 
Lumiere. Acesta era un sistem de foto-
grafie color transparent, care se făcea cu 
ajutorul a trei plăci fotografice alb/negru 
cu substanţe cromatice sensibile numai 
la culorile roșu, verde și albastru, apoi se 
suprapuneau, iar rezultatul era o fotogra-
fie color transparentă. în anul 1948 apare 
fotografia instantanee alb-negru, numită 
și polaroid, iar în 1962, după mai multe 
îmbunătăţiri făcute de Edwin Land, apare 
polaroidul color.

,
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Constanţa

Responsabilitatea pentru conţinutul fiecărui text 
îi aparţine, în exclusivitate, autorului. 

(Tomisul Cultural)

Marcela Lăpuște

  ceva mai real decât neantul
poate că totuși există
ceva mai real decât neantul domnule Beckett
iubirea unei femei ce nu mai este
(moartea nu ne-a despărţit, nici uitarea)
și de care deodată ţi se face dor, la modul că
ai pleca de pe pământ,

ai pleca de pe pământ
dar încă nu e timpul. 

destul să spui
poate-n curând am să-ţi văd faţa iubito
cum de-atâtea ori am privit moartea în faţă
sau mă rog, din profil
în zilele cu dum-dum ale revoltei
flanând pe străzi
în speranţa că am să te regăsesc,
da, am să te regăsesc
undeva departe în seara de după moarte
lângă un foc mic de vreascuri, lângă izvor

absolut ferită de oameni,
absolut ferită de fiare,
numai cu licărul stelelor deasupra şi în mişcări
cu graţia goliciunii originare.

       lumina, încet
e vremea un cristal să ai în minte,
o absenţă plină de lacrimi.
unica răsucire în somn –
a inimilor prea vioaie.

marea printre ramuri albăstrind arsura
unei voci din afara danturilor
și lumină, atât  
cât ai aprinde un pai pe ape.

ba nu:
marea printre ramuri răzuind arsura
unei voci din afara danturilor
și lumină, atât
cât ai aprinde un pai pe ape 
cu pașii tăi egali, Doamne
cu pașii tăi egali, Doamne.

încet, 
vino către mine 
cu setea dublei șenile
seara la bufet.

căci păhăruţul n-a existat.

  leaganul pisicii.                        o cantilena 

fiicelor Ana Maria și Anca

seara de la o vreme
când întunericul se lasă
convieţuiesc liniștit
în absenţa ta, cu imaginea ta
evanescentă dar luminoasă.

(gol,
de bună seamă,
al pisicii leagăn de scamă
scârţâie-n casă:
nu-ţi fie teamă)

nimic nu ne lipsește, nimic
nu se mai poate întâmpla 
moartea nu ne-a despărţit nici uitarea –
pari cu atât mai frumoasă.

doar marea și
instinctul de-a ne strânge în braţe
ne mai tulbură uneori
când cade înserarea
când întunericul se lasă
dar brusc se face dimineaţă
și dispari în lumina din zori.

(galeș,
la o adică,
al pisicii leagăn de sticlă
sare în ţăndări:
nu-ţi fie frică)

  a spus nu patului
și 
calcă 
atât 
de 
ușor

de parcă a spus nu morţii

de parcă moartea ar fi peste mare
și nu aici
în camera asta de 3/4
cu flori de stepă pe masă

moartea 
cu ochii săi violeţi
lăsându-și pe umărul meu greutatea
de verde papagal bătrânicios,
făcându-și pe umărul meu veacul și găinaţii
înainte de-a trece marea 

  dacă un verde papagal bătrânicios
cu ochii săi violeţi
este 
în 
stare 
să 
treacă marea.

 Poeme de
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