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EDITORIAL

De la slov` la liter` sau de la scrisoare la Internet

Se împlinesc în acest an 500 de ani de când 
Neacșu Lupu de la Dlugopole (numele slav 

al orașului Câmpulung) scria judelui Brașovului, 
Johannes Benkner, iar acest moment a rămas în 
istorie ca fiind cea mai veche mărturie scrisă în 
limba română cunoscută în țara noastră. 

S-a scurs jumătate de mileniu şi gândul ne 
poartă la învățăturile grecești care analizau 
curgerea lumii şi a timpului divizat într-un 
segment fizic, cantitativ (CHRONOS) şi unul 
calitativ, împlinitor și folositor (KAIROS). 
Numai printr-o astfel de interpretare putem 
descifra și descompune intersecțiile de timp și 
fapte ce au trecut de la scrierea acestui document 
până în zilele noastre.

CHRONOS ne separă cu mai bine de 500 de 
măsuri de timp de data la care această scrisoare 
a fost redactată și transmisă. Scrisoarea, acum o 
bucată de hârtie îngălbenită de trecerea timpului, 
stă chezășie unor relații de încredere între 
locuitorii de o parte și de alta a arcului carpatic 
din două provincii cu conduceri statale diferite.

Menirea noastră este de a măsura cu CHRONOS 
și de a împlini prin KAIROS, astfel încât să avem 
un timp folositor multifațetat. Despre expeditorul 
epistolei, Neacșu de la Dlugopole, se crede că 
făcea negoț cu mărfuri turcești și muntenești 
în Transilvania. Însă destinatarul, Johannes 
Benkner, era judele/primarul Brașovului încă din 
1511, dar și după primirea scrisorii de la Neacșu 
din Câmpulung. Benkner cunoștea limba română 
și încuraja scrisul în limba română, astfel în 1559 
îl sprijină pe diaconul Coresi la tipărirea Întrebării 
creștinești, care nu era decât o traducere în 
limba română a catehismului luteran. Împăratul 
despre care informează scrisoarea nu poate fi 
decât Mahomed al II-lea, iar momentul la care 
se face referire este data de 29 - 30 iunie 1521, 
atunci când sultanul a ordonat ieșirea armatelor 
imperiale din Sofia. Iar Basarab este Neagoe 
Basarab, care a urcat pe tronul Țării Românești 
în 1512 și avea să moară la mai puțin de trei luni 
de la expedierea scrisorii. 

Facem referire la un document strict secret, 
deoarece prin acesta era înștiințat judele 
Brașovului despre iminenta invazie a turcilor în 
țările române. Cum s-a întâmplat ca după 500 
de ani de scriere în limba slavonă în cancelariile 
domneşti şi în biserică să se producă marea 
trecere la scrierea în limba română? Este deosebit 
şi faptul că, din punct de vedere lingvistic, din 
202 cuvinte folosite în scrisoare, numai 12 nu au 
origine latină, ceea ce dovedește latinitatea limbii 
române vorbite în secolul al XVI-lea. Gramatica 
corectă și stilul elevat de redactare, de asemenea, 
sunt elemente care impresionează.

Scrisoarea a fost descoperită de către Friedrich 
Stenner în anul 1894, în arhivele Brașovului, 
regăsită și valorificată după anul 1900 de către 
Nicolae Iorga. Un document atât de important nu 
poate fi accesat de oricine, deşi interesul pe care 
îl trezeşte este foarte mare. Doar o copie digitală 
ar rezolva această situaţie. Bitul, cantitatea, adică 
acel CRONOS de care vorbeam, atunci când a 
apărut, acum 25 de ani, a făcut posibilă regăsirea 
formei digitale a preţiosului document în mii de 
copii, transliterări, articole din presa tipărită ori 
digitală, înregistrări video etc., totul putând fi 
stocat în web, un KAIROS al vremurilor moderne. 
Astfel slovelor chirilice li s-a identificat, prin 
intermediul aplicaţiilor software, corespondentul 
în alfabetul latin, s-au asociat textului imagini sau 
date suplimentare despre lucrare sau conţinut, 
cu alte cuvinte, prin multiplicare informația 
este prezervată, devine mult mai accesibilă, se 
transformă în cunoaștere şi capătă plus valoare.

Slovă, cuvânt, scrisoare, bit, Internet, web, 
studiu, biblioteci, arhive - toate acestea se află 
undeva între CHRONOS și KAIROS, între timp 
scurs și valoarea  pe care timpul o conferă. Dar 
cel mai important este că din toate acestea, prin 
cultură, prin cunoaștere, omenirea se înnobilează 
şi se îmbogăţeşte, iar toate aceste intervale de 
timp, concatenate, se transformă într-un mod 
minunat devenind cunoaştere, adică GNOSOS.

Dragoș NEAGU
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POEZIE 

Paradox 

Trupurile morţilor sfidează logica.
Le priveşti, nimic nu e schimbat,
aceleaşi chipuri, aceleaşi măsuri la haine
ne-aşteaptă cuminţi, în costumele lor din 
tinereţe,
tot acelea cu care au iubit sau au nuntit,
doar pantofii nu-i mai încap din când în când,
li s-au umflat picioarele de-atâta drum neostoit.
Și totuşi trupurile lor sunt mult mai grele acum,
parcă nu mai sunt ei, frumoşii, zvelţii,
parcă au plumb în vene şi în pleoape
şi trec cu ochii-nchişi pe lângă noi,
statui purtate cu răbdare
de umerii-ndoiţi ai celor tineri, 
rămaşi să tragă linie, să pună în cântar, 
cât ai visat în van, cât ai lăsat în urmă,
cât ai hrănit cu sânge fiecare clipă,
doar zâmbetele sunt adânci
ca niște fântâni fără cumpene.
Dar de ce-atârnăm aşa de greu, Doamne?
Unde e sufletul, invizibilul, inefabilul?
El e oare aşa de greu
sau carnea asta luată la bucată? 
Atât ne cântăresc păcatele din vintre?
De ce nu te înalţi mai repede, frate?
Să mă ridice şi pe mine de pe masa asta rece
pe care m-au uitat aseară nişte doctori grăbiţi
să plece la munte, că e weekend şi la morgă,
ce mama mă-sii…

Joc

E o ruletă rusească.
Ce nu mă răneşte acum
mă ucide mai târziu.
Și în clipa aceea,
toate spaimele mele şi carnea mea laşă 
vor căpăta un miros fetid,
pentru că aici este infernul, fraţilor,
aici ne vedem exact aşa cum suntem,
în clipa aceea clară ca o oglindă,
când ne privim fără milă,

Născută la Brăila, Camelia Ion-Radu 
a absolvit Liceul Nicolae Bălcescu 

în 1993 și Facultatea de Litere a Universității 
Dunărea de Jos din Galați, în 1997, ulterior 
obținând și diploma de master în studiul 
literaturii la aceeași instituție. A fost jurnalist 
la Monitorul de Brăila, azi Obiectiv Vocea 
Brăilei, profesor de limba română și muzeograf 
la Muzeul Brăilei Carol I. Începând cu anul 
2006, devine copywriter la Societatea Română de 
Televiziune, iar în 2008 este admisă la examenul 
de intrare în Corpul Diplomatic și Consular al 
României. În prezent, are gradul diplomatic de 
ministru-consilier și este ambasadorul României 
în R. Peru, Bolivia și Ecuador. În 2020, a primit 
Ordinul Meritul Diplomatic în Grad de Cavaler, 
acordat de Președintele României pentru 
contribuția adusă la exercitarea cu succes de 
către țara noastră a mandatului de Președinte al 
Consiliului Uniunii Europene, în anul 2019.
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când răspunsurile vin ca o sabie
şi ne lasă trupurile văduve de suflete, 
aici ne exilăm,
prea târziu înţelepţi, 
nu plecăm nicăieri, nu ne înălţăm, 
nu mai cumpăraţi nemurirea, mântuirea,
pentru că eu știu acum,
stau cu el faţă în faţă,
tâmplă lângă tâmplă,
ne ascultăm, ne privim,
ne pândim orice mişcare,
iar el, mereu categoric, îmi refuză orice-ntârziere,
acest ultim glonte cu număr necunoscut
şi nu pot nici măcar să-mi iau rămas-bun.

Atavism

Locuiesc cu chirie în cuvânt.
Deşi ştiu că nu voi sta prea mult pe aici,
că umplu pasager pereţii alfabetici,
îmi place să mă văd prin el, să mă aud, 
să mă izbesc de sunete,
colind zilnic de la A la Z
şi las câte un semn în urma mea, 
să nu mă rătăcesc,
să mă regăsesc între sensurile încrucişate,
deşi ştiu că folosesc aceleaşi chei dintotdeauna,
acum puţin ştirbite de rotitul în gol,
(oare câţi rămân zilnic în afara cuvintelor?)
şi pentru că încep să mă simt ca acasă -
e singurul loc în care mă-nţeleg bine cu vecinii - 
aş vrea să schimb ceva, să mi-l fac geamăn,
să schimb culorile sau să scrijelesc tencuiala 
până la albul primului chiriaş,
trebuie să las şi eu un semn de carte, 
nu-i aşa?

Paradox

Sublim faliment matematic:
Să mă scad din nimic,
Dar să fiu tot mai mult.

Doar afară din cerc
E posibilă raza.

Amiază

Să fim lunatici, iubite, 
în după-amiaza asta furată,
cu miros de iarbă nărăvaşă 
ca o iapă îndrăgostită,
şi zece nuanţe de verde 
care aşteaptă, bătând din aripi, 
pictorii, şevaletele şi celelalte culori
să ne convoace la întâlnirea cu eterul, 
să fim ingraţi, să uităm decalogul 
acestei lumi muribunde,
unire nesfârşită de căprui, de pal, 
de castane coapte în coamă, 
să fim lunatici, iubite,
să ne lăsăm marginile dincolo de vreme,
pentru că azi…
azi nu putem fi ai pământului.

Camelia ION-RADU
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Născută la 15 noiembrie 1971, Petruța 
Niță este licenţiată în sociologie și locu-

iește în orașul Buzău.
Își desfășoară activitatea literară ca membru 

al Cenaclului literar AntePortas din Buzău, fiind 
și membru corespondent al Cenaclului literar 
Glykon din Constanța.
                        

1. umbra 
* 
omul grăbit își plimbă umbra 
prin existența albastră a tăcerilor 
se contopesc în liniște 
din os devine sediment 
din piatră pom 
până ce din nou își crește umbră 
cu pui de om. 
aș vrea să știu cum și unde e locul 
unde pietrele-și fac acoperiș 
din cadența pașilor 
...la prima ieșire virați un sentiment la stânga 
două blocuri pe dreapta 
la a doua ieșire... zădărnicia punctului 
Reconfigurați traseul! 
...la prima ieșire virați un sentiment la... 
de ce să mai întreb 
între timp copacul se înalță 
rămâne piatra 

                  

                

2. măturând uitarea 
*
am strecurat anii sub cerul plumbuit 
mi-au lăsat numai parfumul de muşcate 
la-ncheieturi de lacrimi  
umerii mi s-au prelins până-n căuşul palmelor 
m-am învelit cu abur de pâine  
coaptă în cuptorul din mijlocul bătăturii 
lipit cu lut şi balegă 
Doamne, cum mirosea pâinea scăldată-n must    
                                                        dulce-acrișor! 
cum e călăvia din noaptea de priveghi 
când mortul stă la poveşti sub boabe de ceară 
am poruncit anilor să-şi frângă aripile 
să pot rescrie o eglogă a amintirilor  
strângând mirarea într-o oglindă 
Doamne, cât zbucium ne dăruiește golgota 
când măturăm așteptarea 
uitând!

3. Dorința
*
Încremenim în zbor din zi spre noapte 
Şi te privesc când îți alung umbrirea, 
Tu rătăceşti spre sâni goliți de lapte, 
Eu mă zidesc în chinuri cu iubirea 

Cu mâna ta cuprinzi în palmă vina, 
A dorului, născut din întâmplare, 
Un foc ce arde seducând lumina 
Din inimi dezrobite spre visare... 

Îți prinzi în palme un adânc suspin 
Şi-mi zvârcoleşti ființa sub cămașă 
Te-nvălui cu dantelă şi satin 
Şi mă dorești o veșnică mireasă 

Aievea simt parfumul tău de mosc 
Ce-mi tulbură şi gândul şi ființa,  
Sub gura ta, ca într-o zi de post, 
Păcatul se cunună cu dorința.
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4. vis îngheţat
*
tu nu auzi strigătele din mintea mea 
dar îţi spun că eşti tu la capătul ecoului lor 
locul în care mâna ta nu mai scrie poeme
se teme de venele mele albastre 
din care curg dimineţi
 
tu nu auzi ropotul cernelii ce se varsă
peste foi triste
amestecând slove cu durerea mea 
semne peste sângele meu
minunat şi dureros 
tu nu auzi cicatricile mele chicotind
pretinzi că ţi-e greu
să-mi suporţi frisoanele de argint 
de sub pleoape
 
tu nu-mi auzi oasele cum cerşesc durerile
unei îmbrăţişări 
scrâşnind măsele de minte
dar îţi spun că eşti tu culoarea albă
dintr-un tablou în care te-am desenat 
orbecăind lumina
 
tu nu-mi auzi lacrima cum îngheaţă
dar mă încălzeşti când mi-e frig
şi mă ascund în mine

5. atâta fericire tristă 
* 
de la fereastra unui zgârâie-nor imaginar 
privesc în jos la oraşul adormit 
ascult clinchete de lumini 
ca la deschiderea deodată a milioane de irişi 
e atâta fericire tristă..... 
oare ce este lumea fără tine în ea? 
imagineză-ţi o casă cu multiple încăperi 
fiecare cameră este o cuşcă 
patru pereţi care au format odată bucuriile comune 
râsul şi zborurile narative 
ah, da şi plânsul 
e... o simplă filozofie 
fiecare cuşcă este umplută cu dor 
amestec de umbre silenţioase cu respiraţii 
                                           înlocuite de rugăciuni 
ca după 50+ 

fiecare cameră este o sală de oglinzi 
în care imaginile bântuie cu reflecţii strâmbe 
în ele se află câte-o biserică având pereţii goi 
stranele ocupate de buruieni şi dumnezei necunoscuţi 
tot în fiecare este săpat şi un mormânt 
dar eu refuz să cred că unul ar putea fi cândva  
                                                              locul meu 
aşa că mai bine părăsesc fereastra 
nu sunt singură aici 
vântul ascultă mărturisirea mea 
cu răbdarea unui melc 

6. Botezul Luminii din ziua femeii
(triptic)
*
știi, tată
azi a fost o zi frumoasă.
ne-am plimbat cuvintele între noi 
cum că primăverile noastre sunt pline de flori și 
                                                            alea, alea... 
știi tu, chestii pe care i le spuneai mamei
ca să-ți îmbunezi absențele
ocupat mereu cu strânsul pâinii
în timp ce ea-și număra fetele
și bucățelele din oala cu ciorbă...
de parcă primăverile ei ar fi existat vreodată...
.
tată, azi am avut reuniune de familie; virtuală. 
acum, nici nu se mai poate altfel:
- una are durerile inimii tale
(de când îi tăiai numele în cuțite strigând-o dintre  
                                                       zidurile morții)
- alta își odihnește mai des picioarele
(vezi, dacă nu te asculta atunci când strivea colțul 
                                ierbii prin ploaie, desculță!?)
- una îți împletește mucenicii an de an
(ea ți-i face mai buni ca oricare, iar la colivă tot 
                                                          ea-i expertă)
- alta încă îți calcă acea cămașă 
(pentru întâlnirea hristică)
numai eu mai călătoresc stelele peste umbra  
                                                             cuvântului
ăsta doare cel mai mult,Tată!
fiindcă ne izbește nemurirea-ți până-n măduva sângelui.
dar cred că știi asta,
altfel n-ai fi plecat așa departe
să-i aduci mamei (încă) un furou 
cu dantelă multă, multă... c-așa-ți plăcea ție;
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poate (încă) o vază
de parcă nu te-ai fi priceput la tâmplărie,
ci la meșteșugul sticlei
în fiecare cameră erau cel puțin două curcubeie,
iar dacă spărgeam vreuna
sesizam doar ce culoare a dispărut, nu și modelul
oricum, la număr nu lipsea niciuna
.
știi, tată
încă o văd pe mama cum își umbla femeia
ca o amazoană dantelată
fecioară cu prunci
despletită de viață...
să știi că e la fel de frumoasă
mai ales de când i-am încrețit pielea
fiindcă ne-am purtat pruncii în pântecul ei;
azi te-a așteptat lângă candelă
ți-a pus și câteva mere
“să stai și tu cu Maica Domnului la masă
sub un bob de Lumină”
nu știu dacă-ți amintești, 
dar azi sunt 33...
Isus te ține de mână în ziua botezului

                    
7. mâini fecunde 
* 
când m-ai stins cu lacrimi 
am început să ard 
când mi-ai poruncit să cânt 
am ales tăcerea 
mi-ai spus rămâi şi am plecat 
mi-ai zis pleacă şi am venit 
apoi ne-am împreunat mâinile 
într-o cununie fără inel 
toate degetele ne-au rămas legate 
într-un sărut 
unul în altul au născut prunci 
cu ochi de lumânare 
au îmbrăcat lumea în cămăşi 
de ceară atemporală 
clepsidra traversa nisipuri aurii 
peste clipele de aşteptare 
când ne aprindeam cu apă 
ne stingeam în lumină 
doar mâinile 
numai mâinile noastre încă 
mai pot face copii 

8. libertăți clandestine 
* 
dimineața mă îmbrățișează pioasă 
descopăr că am visat că mi-am pierdut libertatea 
în brațele tale 
port iluziile din noaptea în care ne-am iubit 
şi mi-ai îmbrățișat coapsele îngânând apusul 
am uimit ecourile cu şoaptele noastre 
dar nu erai al meu și nu vei fi niciodată 
respir şi simt ușurare când îmi simt picioarele 
cum ar vrea să alerge spre lumina altei dimineți 
după încă o noapte în care vom trăi 
ca-n lumi clandestine 
libertatea celuilalt 

                             
9. Taina
*
Dacă-ntâmplarea va răsări-ntre stele
Sub fusta iernii clipele se-ngroape
Din adâncimi, şi-n cerul de sub pleoape
Pe coapsa mea vor răsări castele...

În taina visului o lacrimă ascunsă
Un dor nebun de lume nenăscut 
Sub așteptări din zborul nevăzut
Îngenunchea-voi inima-mi pătrunsă.

Sub aripa luminii dintr-un vis uitat
Cu degete de rouă pe arcuite coaste
Iluzia uitării din firea firii noastre
Va fi cuprinsul dintr-un tot, iertat.

10. ceva... 
* 
suntem arderi din fiecare altă iubire 
liniile noastre sunt paralele 
se deplasează întotdeauna împreună 
nu știm dacă ne vom întâlni în cele din urmă 
ne ştim însă toate secretele 
adevărurile noastre conţin minciuni 
ce strălucesc în întuneric 
liniştea ni s-a umplut cu anxietăți 
amplasate într-un fel de pasiune 
şi ardem... singuri 
peste malul uitării 
răsăritul ne este un veşnic apus 
privim spre cer din locuri opuse 
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(fiecare de pe linia sa paralelă) 
diamante mici ne strălucesc în priviri 
când încercăm să ne şoptim 
că ne-a rămas totuşi 
ceva... 

11. al şaselea simț 
* 
pielea mea îmbracă azi femeia 
în care s-au încrustat amprente 
vulnerabile şi solitare 
ştiu că te-ar atrage fiecare aluniță 
de peste oasele îmbrăcate în albul nuntirii 
c-ai vrea să le urmezi traseul cu gura 
te gândești că-n mângâierea ta 
misterioasa şi silențioasa dragoste 
mi-ar stăpâni voința 
ar amâna doar cu un veac 
brazdele care se nasc în oglindă 
atunci ai afla că toate drumurile 
călătorite în palmele noastre 
sunt mâinile viitorului 
şi-ntr-un ultim gest de abandon 
vei învăța s-o iubeşti 
Pe care o iubesc eu? 
pe aceea de pe tălpile mele 
numai ea cântă cel mai frumos 
când trece peste iarba sub rouă 

12. absenţe
*
îmi place de tine aici
e ca şi cum ai fi plecat 
îndepărtarea ta până dincolo de orizont 
umple umil cadranul orologiului meu
de singurătate 
cu minutarul te-ai agățat de râsul meu
eu de chemările tale cu secundarul
cum, care secundar?
acela care nu se îndreaptă niciodată
spre ora 00:00
ar trebui să fii fericit 
că nu trăieşti insomniile miezului de noapte
ochii tăi îşi ţin numai triumful zilelor
doar aşa... privind către miezul de zi
în care eu îmi spânzur 
toate aşteptările nocturne

în patul umplut cu mai puțin 
parfumul tău
decât durerea simţită în coapsele mele
înfometate de acuplarea promisă 
ai ucis toate sinapsele
cu vocea şi si-la-be-le apatice 
reiterând numai că... mai au de așteptat
până vei pleca din nou
aici
dincoace de orologiul meu fără secundar
recunosc
la ora când Chronos îşi bea cafeaua
eu fac dragoste cu toate absenţele tale
ca şi cum
ca şi când
norii de deasupra insomniilor
se coboară la mine încet... imperceptibil... 
apoi mă trezesc arzând
în otrava de silabe 
poate că ar trebui să fim doar prieteni ... 
mda, poate...

13. Cel care sunt
*
Port soarele cu mine.
Vezi tu... lumina aceea care orbește întunecarea
Ea e! E ea, afurisita de lumină care nu-mi dă pace!
Și mă naște și mă desenează și mă înflorește...
Mă înrobește să mă curg...
Până dincolo de el. De el, care a plămădit lumina.
Afurisita de lumină! Ea mă înrobește, mă 
                                           strânge ca o chingă...
de peste veacuri ucigașă.
Da, și voi veniți să priviți străluminarea mea
Ca pe un artefact, o piesă de muzeu...
Hm, lucru rar, dar buuun...
Și vechi.
Și...
Ah, da, am uitat să spun că:
eu port soarele în mine!
Vezi tu... acela care dă fără să ia
Cel care primește numai când este purtat
spre sine
Care-s eu. Carele ești!
Iubire.
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14. ținutul de zăpadă 
*
privesc în copilăria mea ca-ntr-o poveste 
unde tata era împăratul ținutului de zăpadă 
văd pârtiile de jur împrejurul casei 
(nu care cumva fetițele sale să-și prindă 
                     picioarele de păpuși pe sub nămeți) 
somnul cel mai dulce din diminețile de vacanță 
când ne trezea sub fiorul unui uriaș țurțure 
desprins de la streașină 
în casă respiram mirosul de gutui, coji de 
                   portocale și mere coapte pe teracotă; 
cana emailată, întotdeauna roșie cu buline albe 
adăpostea cafeaua din năut sau vinul cu scorțișoară 
o văd pe mama împletind cozonacii cu nucă și rahat 
pe noi cum îi furam bucățele ce-și meritau gustul certei
cum că n-ar avea de-ajuns... 
ordinea impusă de pernele ascuțite spre tavan 
cearceaful și cuvertura în patru ițe perfect întinse 
                                                                        peste pat 
(că doar se-apropie Crăciunul și e păcat să 
                       deranjăm locul de odihnă peste zi) 
printre dinții de ger 
de la bătrânul nostru pick-up spre difuzorul de la 
                                                                    colțul casei 
ascultam cu vecinii de pe ultimele viniluri 
trubadurii ce-și cântau dragostea, 
întrerupți doar de glasurile purității 
„ne dați ori nu ne dați?...” 
în lumea aceea ne-a rămas desăvârșirea și 
- Doamne, numai Tu!

15. contur  
* 
închid ochii să-ţi pot urmări corpul  
pe vârful degetelor mele 
o hartă peste care îmi trec venele de care îți prind inima 
te fac parte din mine 
mai mult decât îmi sunt 
mai mult decât mă am şi mă dau şi te am şi te iau 
îți urmăresc toate liniile din palme 
ca o gitană care îşi vede norocul după chip şi 
                                                             asemănare  
de sânge  
eşti cântecul de leagăn din oasele mele  
unde soarele atârnă cu cerul sprijinit de umerii mei 
nu-i aşa că te cauți şi tu în mine?

16. respirând Lumină 
* 
nu ştiu să mă dezbrac de tine 
nici să cobor din acest trup 
care doreşte să rămână 
îmbrățișat până la moarte... 
acum nu mai suntem doi 
sângele tău curge prin venele mele 
pielea mea s-a dizolvat în oasele tale 
respirăm împreună 
oricât încerc să mă dezbrac de trupul tău 
nu pot 
carnea ta a prins rădăcini în mine 
şi-mi e atât de bine aşa... 
nu fugi, vei târî şi trupul meu în fuga ta absurdă 
nu te ascunde 
ochiul meu clipeşte în ochiul tău 
ne-am devenit Lumină

17. O viaţă-i moartea
* 
Doar un văzduh aievea ni-i dat să-l tot pătrundem 
Chiar până înspre toamne sau nici nu ştim spre unde... 
De când răsare viața la sâni dospiți în lapte 
Purtăm doar amintire amăgitoarei şoapte... 
 
O moarte este viața ce încă n-am trăit-o 
Tot moarte este-aceea pe care n-am murit-o, 
O clipă-i rătăcirea ce-a fost un nor de stea 
Şi stea este chiar cerul neinventat cândva... 
 
Doar din tăceri abisul mai naşte înc-o noapte 
Şi din otravă omul renaşte printr-o moarte... 
Ne-am inventat o moarte când nu ştiam murirea 
Şi ne-am născut în viață, cu-o viață ni-e pieirea!

18. Analiză  
*
00:30 am
nu dorm 
mă holbez aiurea la tavan 
încercând să-mi amintesc
ultima dată când am simţit 
acest gol... 
...pe atunci, mi se părea casa
cât un stomac în care 
se strângeau toate durerile 
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1:00 am
...n-am adormit încă 
fluturii din stomac 
sunt pe moarte acum 
s-au rotit o dată în jurul meu
apoi cu mândrie
s-au lăsat otrăviţi
de arsenicul zilei de ieri
când am sunat goarna
efemeridelor... 
 
1:30 am
aproape am adormit 
întrebându-mă printre genele
disecate de gând
pentru cât timp voi mai arde
jumătăţi de ceasuri stafii 
călărind somnambule
pe noapte 

19. psalmul mâinilor 
*
oare să-mi fie iubirea 
templul din uterul universului
pe care-l împodobeşti cu flori de mirt?
peste coapse îngenunchiate 
sufletul tău abia şoptit mi-ar respira
cu îngeri peste umeri
.
să-ţi fie oare trupul meu
scutecul care sărută soarele?
de ţi-ai aşeza mănuşa visului 
peste sânii cuibăriţi în psalmul mâinilor
mi-ai cunoaşte libertatea pielii 
cu care te măsor în inimă
.
oare să-ţi fie sărutul 
ambrozia ce-mi curge prin sânge
şi-n albul osului şi-n albul ochiului?
te-ai aşeza sub umbra tristei sălcii
privind spre fluviul în care curg
dimineţile mele
.
să-mi fii tu oare... să-ţi mai fiu
aburul pâinii din târziu?

20. cântec ţie
*
m-ai citit în secunda unei ploi de vară
nici nu ştiai de unde vin
sau unde plec după ce trec norii aceia rătăciţi
mi-ai arătat doar locul unde apa
călătoreşte spre apus
fără să-i fi ştiut sensul înainte
(nici nu ştiai dacă mai pot 
sau dacă ştiu că pot vedea şi răsăritul)
şi m-ai strigat ca pe un cântec
şi m-ai suflat ca pe un fulg...
 
ţi-am citit ploile în ochii copilului
când tăcerile îţi plângeau paşii de nenoroc
nici nu ştiam de unde vii
sau c-ai să pleci să nu-ţi mai văd umbrirea
ţi-am arătat doar soarele din palme
din vremea când o tânără copilă
te-a plămădit rostogolindu-şi soarta
pe roata infinitului
şi te-am cântat ca pe un imn
şi te-am sorbit ca pe un vin...
  
m-ai învăţat cum să decojesc zâmbete
din colţul gurii plictisite de amurg
te-am învăţat blândeţea unei lacrimi
prelinse pe obrazul dăltuit
(nici nu ştiam dacă mai vrei 
sau dacă ştii că poţi trăi iubirea)
eu te-am strigat ca pe un cântec
şi te-am suflat ca pe un fulg
tu m-ai cântat ca pe un imn
şi m-ai sorbit ca pe un vin...

   
21. iubind sunetul luminii de culoarea    
timpului pierdut 
* 
...iar eu încă mai îndrăznesc 
să iubesc sunetul luminii 
care naște întunericul 
să izbesc culoarea timpului pierdut 
într-un zid abandonat 
semnând capodopera cu mâna strânsă 
a unui mort 
. 
...iar tu nu vei mai ști nimic. 
îți vei aminti numai despre sărutul 
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care strălucește în mine 
umbrele îți vor zâmbi 
purtând secretul ce ne-a stârnit 
rătăcirea 
. 
Ei, și? vei întreba 
...iar eu voi îndrăzni să mă tot mir a neputință 
cu tristețea unui copil care cere 
doar pâine

22. bună dimineaţa, dragostea mea
*
mi s-a strecurat răsăritul în braţe
puţin câte puţin
privirea leneşă mi-a adăstat
în trandafirul galben 
de la fereastra de unde se deschide ploaia
în camera alăturată
chopin atinge pianul cu magia umbrei
pe stinghii de doruri mute şi surde
din grădina edenului
s-au amestecat toate literele 
ştiute doar de noi
acolo ţi-am respirat întâia oară substanța durerii
ochii tăi mă privesc până dincolo de mine
mărul cel roşu vrea să fie muşcat
aşteptând să pictez apusul
cu sevă din curcubeu
sunt femeia veşnic învinsă de iubire
de câte ori îmi spui 
bună dimineaţa, dragostea mea

     
23. un sărut concav într-o gară pustie
*
un sfârşit fără bun-rămas
evaporat în gara în care mi s-a dăltuit o lacrimă
în obrazul subţire
ai uitat cum se călătoreşte în trenuri lipsite de confort
doar eu îmi mai flutur eşarfa
spre locul în care m-ai aşteptat cu înfrigurare.
destinul meu era să plec
în locul unde nu mai locuieşte doiul
.
în trenul acesta neîncălzit 
nici măcar nu mai simt frigul 
pe care-l port în coloana ce mi s-a strâns ca-ntr-
                                                                un ghem

nu ştiu dacă firul ce-l compune
mai are vreun capăt
noiembrie şuieră ca-n iernile de altădată
asta-mi aminteşte că-n vremile de azi
nici zăpada nu mai ocupă un spaţiu
în propriul ei anotimp
.
peste podeaua unde ne alunecau paşii 
în primul nostru dans
mi-am uitat (dar poate nu întâmplător)
pantofii roşii de lac
aceia cu tocuri cât zilele de post
cât să-ţi ajung până la sărutul concav.
mă tot gândesc cum aş putea să-mi recuperez 
urmele
din uitările imprudente (oare?)
.
nu simt furtuna şi colapsul toamnei mele
dar am acum o piatră pe obraz

24. când mă gândesc la tine  
(și de-ar fi fost să nu fie aşa
m-am gândit să-ţi spun o minciună)
*
... că noi la un moment dat 
am fost două comete 
care se năpusteau prin spaţiul vast 
orbitele noastre tot încercau
să ne aducă împreună
ne-am luptat cu o atracţie irezistibilă
(știind prea bine că era inutil să luptăm) 
în distanța dintre ceea ce era
imposibil și improbabil 
ştiam că e dragoste 
dar am zburat prea aproape de soare 
aripile noastre au luat foc 
am ars
mai strălucitor decât soarele 
mai arzător decât iadul 
incendiile noastre individuale 
(prea luminoase pentru a se contopi)
ne-au despărțit 
totul a ars în urma noastră
stelele au căzut din stele
iar cerul s-a prăvălit peste potop
ne-am separat unul de altul 
și implacabil pentru totdeauna 
ne-am stins 
atât a durat eternitatea 
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25. răbdarea şi timpul sau...
*
luna plină din noaptea trecută
a lăsat lumină în camera goală
inimă tristă şi singură
- durere cu lacrimi de nori -
la miezul nopţii, mi-am spus, 
timpul, s-a dus...
când clopote băteau m-am întins în pat
am respirat odată cu dangătul de aramă
gândul avea torţe din tămâie
în povestea unui copil care chema la utrenie
toaca fină a zorilor
în uşa bisericii de peste deal
răbdarea e o poartă
din ce în ce mai subţiată de timp...

26. alchimiile toamnei
*
pe caldarâmul unui vis 
culori din frunze pavate 
se amestecă într-un curcubeu întârziat 
păsări cu aripi frânte 
sub unghiul unui ţipăt dintr-un ultim rămas-bun 
zboară în colivii cu gratii din flori 
toamna asta are gust de puf de păpădie 
atingere de mătase peste chihlimbarul ochilor 
din cer se prăvălesc arome peste creştetul meu 
prin amintirile cu trandafiri de astă-vară
nu ştiu dacă toamna e atât de goală 
ori eu mă dezgolesc pe dinlăuntru
mă scutur de pene şi-mi amanetez bucuriile 
una câte una odată cu frunzele
dintr-un măr zemos un vierme
îmi salută melancolia 
copacii îşi spun rugăciunea 
într-un ritual cu frunze brumării 
alchimii dospite în străluciri efemere 
când mă dor toţi strugurii din vie
mustul stors din teascuri 
şi pâinea aburindă de acasă

27. Sens (triptic)
*
1. 
ascuns de după stânci 
nu mai avea niciun muşchi încordat 
privea şevaletul cu pânza goală 
voia să-şi treacă degetele 
peste chipul cu irizaţii 
ce i-ar arăta sensul
2. 
o privea cum urmărea 
cu un deget ca un pivot 
rânduri dintr-o carte 
în spatele ochelarilor 
cu reflexe verzui 
ţinea o ţigară în mâna stângă  
ca-ntre foi laminate 
scuipa inele de fum 
scuturând cenuşa la-ntâmplare 
uneori zâmbea 
posibil la unele glume citite 
în romanul acela 
poate de atâtea „isme” 
scrise de atâţia „escu” 
nişte cuie scrise pe alb 
cu peniţe de aur 
de parcă valoarea 
ar avea gust de metal 
din când în când 
îşi ridica privirea spre el 
(ocheade furate printre cuvinte mute) 
şi-i zâmbea 
chiar dacă era în faţa ei 
nu-l vedea 
era pictorul luminii
3. 
dintr-odată 
mâna i se mişca rapid 
imortaliza nuanţele divine 
ce i se derulau  
de dincolo de stânci 
câteva tuşe... ochii 
două busole gemene 
arătau nordul

Petruța NIȚĂ
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Născută pe 31 octombrie 1989 în Brăila, 
Georgiana-Laura Gheorghe a absolvit 

studii de masterat în domeniul Traducere și 
interpretariat cu predare în limba engleză din 
cadrul Universității Dunărea de Jos Galați și 
Facultatea de Litere din cadrul Universității Spiru 
Haret din București, secția Limbă și Literatură 
Engleză – Limbă și Literatură Franceză. 

A debutat cu volumul de versuri român-englez 
Ce este viața? publicat în 2019 la Editura Liric 
Graph, Făurei. 

Colaborează cu diverse reviste literare. De 
asemenea, poemele sale au apărut de-a lungul 
timpului în diferite antologii.

A participat la multe concursuri naționale și 
internaționale, unde a câștigat premii și distincții 
literare. 

Este membră a World Literature Academy 
sub egida Romanian Cultural Centre in London 
(Centrului Cultural Român din Londra) din 20 
octombrie 2020.

Motto: Poezia este muzica sufletului și, mai 
presus de toate, a sufletelor mari și sensibile. 

(Voltaire)
Un Îndemn

Respectă-ți părinții fără de care
Nu ai fi aici dacă nu era iubirea lor. 
Respectă-i pe bătrânii care sunt bucuroși
Să-ți dezvăluie trecutul istoric.
Respectă valorile adevărate care creează o țară,
Respectă-i pe oamenii care încearcă
Să scoată la suprafață adevărul ascuns 
Din spatele vălului de iluzii. 

De Ce Are Nevoie Lumea?

Morală pentru a-i ajuta pe oameni 
Să facă diferența dintre bine și rău,
Siguranță pentru ca copiii noștri să devină
Adulți creativi și independenți 
Care vor respecta natura, istoria, arta și cultura. 
Un set de valori adevărate care să reprezinte 
                                                      exemplele bune
Care vor inspira pe toată lumea să se facă auzită,
Să trăiască fiecare moment din viața lor
Fără să se lase manipulați de alții, 
Să se auto-descopere, să își descopere talentele 
Și să le dezvolte, să-și stabilească țeluri reale în viață
Și să le îndeplinească. 
Iubire sinceră care să distrugă ura, 
O reamintire despre greșelile din trecut
Pentru ca oamenii din zilele noastre să nu le 
repete în viitor. 
Bucurie pentru a ține tristețea la distanță,
O șansă pentru ca fiecare să câștige un salariu decent
Și adevărul să triumfe. 

Ridicați Cortina!

Cu volumele într-o mână,
Ridicați cortina cu cealaltă
Și pășiți în lumină lăsând trecutul în urmă. 
Stelele și luna vă vor aminti mereu 
De frumusețea nopții,
Chiar dacă norii le acoperă uneori. 
Cu fruntea sus, umerii trași în spate,
Fiți gata să mergeți înainte.
Sfânta Treime este îngerul vostru păzitor,
Viața este profesoara voastră,
Restul depinde de voi.

Georgiana L. GHEORGHE
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Alexandru Cazacu s-a născut în oraşul 
Olteniţa din judeţul Călăraşi. A studiat 

la Facultatea de Finanțe-Bănci şi Facultatea 
de Electrotehnicǎ din Bucureşti, a fost Bursier 
TEMPUS - 6 luni (1998) în Franţa la Université 
Science et Technologie din Lille, s-a documentat 
și a desfășurat stagii în Anglia, Franţa, Italia, 
Belgia, Elveţia, Ungaria, Germania.

A debutat în anul 1995, în ziarul Tineretul 
Liber cu o poezie (prezentare Tudor Opriş).

A publicat de-a lungul timpului în diferite 
reviste literare, de asemenea a colaborat cu 
posturile Radio România Cultural, Radio 
România Actualități, Radio Shalom.

A publicat volumele de versuri: Paralele 
Îmbrățișate (1995), Tâlhari sau profeți (2001), 
Duminica în Est (2017), Mesaje pentru Iulia 
(2019), O cameră single (2020).

Județ al  singurătăților
 
Pe scaunele de recuzită ale teatrului municipal  
se întâmplă un județ al singurătăților 
Revoluții materiale şi spirituale 
stau compromise de atâtea amânări 
cum mecanismul unui vechi ceasornic de mâini 
                                                               sălbatice
Învingătorii capătă obiceiul învinşilor

Fericirea a fugit din cinematografe 
în jobene şi pălării și păpuşi matrioşka
Lângă uşile de fier înalte 
împodobite cu guri de leu ce strâng inele
ghilotina serii va cădea tăioasă 
şi nici un rege Ludovic nu este pe aproape
Promisiunile toamnei se învârt pe toate fețele 
precum monezile la jocul de rişcă 
Heralzii abulici ai veacului  
au răspunsuri convingătoare
şi te poţi ascunde în iluzii
ca într-un paraclis

Un Bateau Lavoir

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

Undeva vreodată 
 

O femeie frumoasă şi sentimentul de vinovăție 
într-o amiază de primăvară 
când lumina copleşeşte trupurile 
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explicațiile sunt de prisos 
neconvingătoare 
și trec pe lângă noi 
asemeni planurilor unor anarhişti de cafenea 
Mirosul pielii tinere 
se odihnește învins de parfumul oriental 
Ţigara fumată calm refuză să se termine 
când mă agăţ cu privirea de oja crăpată pe 
                                                unghia arătătorului 
ce desenează castele de aer 
iar miercurea trece cu încetinitorul 
purtată pe braţe ca un buchet de crizanteme albe 
primit la sfârşitul concertului din Debussy 
într-un oraş mic dintr-o Europă uitată 
Ecoul cuvintelor în camera mobilată minimalist 
devine complice şi te întrebi 
dacă se mai poate pleca de aici undeva vreodată 
 

Alibi credibil

Direcția necunoscută în care se îndreaptă ziua 
despre care au vorbit sibile zugrăvite 
pe zidurile unei biserici 
când frumuseţea oboseşte şi totul pluteşte încet
ca o banchiză cu pinguini ce se strâng unul lângă altul
şi este ora când nu ar trebui 
să laşi pe nimeni singur cu propriile sale gânduri 
 
În şarete de mătase trec toate amintirile
Este prea târziu pentru a mai da erate 
Zornăitul unor chei se aude ca o muzică
sosită dintr-o cazarmă cu îngeri
şi inele de monarhi lucesc în seară
precum braţul nemilos al ruletei 
Ne vom construi fiecare cel mai credibil alibi
în lumina unui astru care stă în față 
şi care nu apune niciodată 
 
 
Câteodată 
 
Amiaza vine câteodată într-o uniformă ponosită 
                                                             de colonel
trecând podul arcuit deasupra apei ce se tulbură 
şi ne întreabă dacă avem să-i dăm o țigară 

lângă mica uzină de catifea 
pentru case de modă și revoluții
când iubirea aceasta a noastră pentru noi 
şi pentru toate cele din jur 
stă întinsă cu sufletul deschis 
la care trecătorii se uită precum asistenta
din Lecția de anatomie a doctorului Tulp  
Pe străzi briza amiezii împrăştie 
aurul dintr-un câmp de păpădii 
iar ziua de ieri agită batiste 
ne face semne încurajatoare 
din lojile unei academii 
de la masa cu formă variabilă 
a unor cavaleri 
unde vinul se preface podgorie în pahare 
şi se rupe din dezamăgiri 
ca dintr-o pâine caldă 
 
 
Un slow din anii trecuți 
 
Ca și cum s-ar vedea dureros de clar totul 
cu o lanternă de infinită precizie 
cum noi înşine am devenit complicii
acestui început de seară buimacă ce-şi trimite 
şiroaiele ploii peste tăblăria acoperişului  
lumina umedă în ferestrele mari ale sălii de 
                                                      lungă aşteptare 
Obiectele devin cutii de rezonanță pentru alte 
                                                      urmări posibile 
Primăvara irumpe neîndurătoare 
odată cu revolta tuberculilor îngropați în câmpul 
                                                   de război şi pace 
al unei conflagratii care nu a început încă 
Cine nu este iubit în taină acela poate că nu există 
îşi şoptesc dansând un slow din anii trecuți 
îndrăgostiţii de altcineva 
ca şi cum ar vedea totul cu propria suferință 
în aerul distilat al serii de Aprilie 

Păsări de gheață 
 
Este încă Martie şi este frig 
Păsări de gheață strivesc aerul deasupra câmpiei 
iar totul devine cântec 



15

Poezie 

îngropat în depărtatul mâine 
Iertarea vine şi aici 
prin casele ce stau aliniate 
ca nişte rufe la uscat 
Fericirea amenință ziua 
şi ne îmbrățișăm într-o cameră goală 
fără uşă înaintea trecutului 
ce nu ne părăseşte uşor 
convins că memoria poate organiza rațional  
lumea sau chiar lumea 
Prin geamul spart se vede 
mantia macilor albi 
capacii tineri istoviți de ger 
precum un şir de braţe 
ce ar vrea să strângă 
 

Stagiunea de primăvară 
 
Urbea precum un caleidoscop 
al istoriei și viselor contemporane 
al resurecției inimii 
pe bulevardul din centru 
ce se zbate sub raze de purpură 
la sosirea dimineții devreme 
ca un cocoş decapitat 
Este ora 05:30 a.m. iar lumina soarelui 
transformă şinele de tramvai 
în nişte cuțite orbitoare şi lungi 
Oraşul este asediat de un alt oraş 
ieșit din clasorul cu timbre şi file cerate 
Sinedriu gloriilor locale 
aflat la prezidiu 
nu va avea nici azi nimic să adauge 
la cele declarate demult 
Stagiunea de primăvară a filarmonicii 
are ceva din precizia anestezistului  
şi din batista înmuiată-n benzină 
a cokteilului Molotov 
                                                                                                               
                        
Nici Simfonia nr. 9  
 
Odată iubirea trecută 
cu toate consecinţele 
pe roțile dințate ale unui melon 
prin aburii decadenți ai unui ceai 

și mirosul de tutun maturat în cutii de lemn 
peste promisiunile ce nu le-ai putut ține nici  
                                                măcar pe jumătate 
te sperii de bătăile unei nevăzute inimi 
ai vrea să pleci să laşi în urmă urbea 
unde timpul a avut toată răbdarea din lume 
dar afli că ești deja departe 
Nici Simfonia nr. 9 de Beethoven 
nu mai poate salva nimic 
Umbra păsărilor pe pervazul ferestrei
se descompune în bucăți de noapte albă 
Soarele portocaliu se scunfundă încet în lucruri 
și parcă pentru întâia dată din ierburi ies lacrimi

                        
Început de sezon 
 
Seara coboară leneş prin oraşul port 
unde din oră în oră 
sosesc vapoare cu mărfuri şi iluzii 
cu aruncători de cuțite şi flori 
împrăştiate peste tot ca nişte mici reflectoare
ce stau puțină vreme aprinse 
în primăvara aceasta rece
ascunsă-n ochiul califarilor de pe turla bisericilor 
mai scunde decât înălțimea unui ostaş călare 
când briza taie în carnea 
ultimelor minute de lumină 
iar singurătatea va trece 
și în acest sezon 
asemeni unei maşini scumpe  
pe străzile celui mai sărac cartier 
unde pegaşii stau la ferestrele caselor mici 
şi nu mai ştiu dacă sunt bătrâni 
sau doar există în memoria altora 
dincolo de valurile 
ce se pot auzi 
ca un surâs ironic 
îndepărtându-se de nisipuri

Alexandru CAZACU                   
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EPIGRAMÃ

MUZEUL SATULUI

Printre ii fără egal,
Fote, pălării de pai,
E covorul național

Cu Răpirea din serai.

CONSTRUCȚIE ISTORICĂ

O privim cu fală,
Marmură, bazalt,

Casa e regală
Podul e înalt.

PE CENTURĂ

Când primează capitalul
În multiplele lui laturi,
Fetele, ca și spitalul,

Te tratează fără paturi.

CRITICA LITERARĂ

Ca niște hoți, ideile își fură
Și-apoi le prelucrează cu talent

De-aceea, scriitorii se înjură
De la origini până în prezent.

LIBERTATEA CUVÂNTULUI

E un drept universal
Figurat în cele sacre,
Dar nu cred că e legal
La neveste și la soacre.

ARTĂ POPULARĂ

De-i votăm din nou,
Vom fi iar eroi

Dintr-un trist tablou
Cu un car cu... noi.

AMATORII DE LECTURĂ

Să citească nu mai știu
Plicticoase proze

Și de-aceea eu le scriu
Numai cărți cu poze.

 

Mihai FRUNZĂ
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PROZÃ ÐI CRONICÃ LITERARÃ 

Mi-ar tres`ri sufletul a var`

Mi-ar tresări 
sufletul a 

vară și s-ar înfrupta 
din aromele florilor 
ce inundă, în valuri 
de culoare, o lume 
prea tristă pentru-acest 
minunat anotimp. 

Suntem atât de 
mulți și, totuși, atât de 
singuri. Numai noi și-o 
trăire ce ne-ntoarce 

într-un haos al simțirilor, din care orbecăim parcă 
spre luminița de la capătul unui tunel, ce uită să 
se mai termine. 

Suntem o mare de oameni în care am vrea 
să ne-necăm singurătățile, chiuind de bucuria 
regăsirii. A noastră, a tuturor. 

Visăm cu ochii sufletului la tot ceea ce-a fost, 
cândva, sensul nostru către împlinire. Acum însă 
știm că fericirea se află, mai întâi de toate, în 
noi. Și, deja, am înțeles, încă o dată, ce înseamnă 
propria fericire. Am aflat, din nou, că ea se poate 
naște și din petalele unei flori, din verdele crud 
al unui fir de iarbă, din zâmbetul celor de lângă 
noi sau chiar și dintr-o banală picătură de rouă. 
Abia acum am surprins cu ochii înțelepciunii câtă 
savoare poate exista într-un strop de apă și câtă 
speranță poate izvorî din acesta.

Oh, ce sublimă pare clipa ce urmează să vină 

atunci când simțim cum tumultul vieții se pierde-n 
zeci de temeri, scăpate toate din al necunoașterii 
hău. 

Ceas după ceas, zi după zi, trec vieți și se nasc 
altele, ca-ntr-un carusel cu du-te-vino perpetuu, 
lăsând locul clipei de ieri pentru cea care vine. 
O lume și-un întreg univers stau chezășie vieții 
născute din viață, a iubirii din sublima speranță. 

Și chiar de-un glob pare-a se zbate-n tenebre, 
Lumina din noi ne animă fiecare fibră, ca o 
mărturie a miracolului ce se poate naște în oricare 
dintre noi, atunci când seninul ne-ncunună 
frunțile. 

Și au trecut zile, și s-au dus nopți, și-au luat cu 
ele-ntrebări fără mii de răspunsuri. 

Și-au plecat unii, lăsând în urma lor zădărnicia 
unei lupte cu neantul. 

Și-au venit alții. Dornici să se-nfrupte din 
minunea acestui lumesc paradis, atât de simplu și, 
totuși, atât de unic. În care cu toții ne-ncăpățânăm, 
mereu, să rămânem. Necedându-ne dreptul la viață 
nici măcar pentr-o secundă, atât timp cât speranțele 
ne mai pot înălța către infinitul neființei. De fapt, un 
crez ce se naște și moare odată cu noi. 

Îmi tresare sufletul a vară și-aștept ca iubirea 
să deschidă ușa în care continuă să bată neîncetat 
Lumina împlinirii din mine... cu mine... prin 
mine... pentru mine.

Câmpuri de lumină îmi seceră clipele, chiar 
dacă cenușii îmi sunt gândurile sub povara 
tristeții. Aș da un regat pentru o clipă de fericire. 
Un zâmbet sincer, vă rog. Nu trunchiat. Nu filtrat. 
Unul cald. Din inimă.

Aș da un univers pentru o vorbă de iubire. Nu 
plină de dorințe. Plină doar de puritatea inimii. 
De iubire între oameni. Frățească. Nu carnală. 
Iubire înflorită sub strălucirea sufletului.

Aș da o galaxie pentru o lume mai blândă. 
Unde oamenii să fie întotdeauna oameni. În 
care coexistențele noastre să se întrepătrundă cu 
iubirea, cu bucuria vieții. 

Căci, ce este viața? 
Un popas între două necunoscute. 
Și-atunci... de ce să nu o facem să fie unică 

prin ea însăși?! De ce să nu lăsăm bucuria trăirii 
să ne inunde și dincolo de rutina unui azi, născut 
dintr-un ieri, către un mâine?

Sorina IVAN

Lumina din noi
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Mă joc de-a 
minc iun i l e 

lui! Mă cufund în 
dragostea lui şi mă 
prefac numai că-l 
iubesc, dar sunt în 
regulă, să ştiţi! 

Lumea-i a mea... 
Eh! Mai trântesc aşa, 
de dorul lelii, câte-o 
lacrimă-n pereţi şi lui 
puţin îi pasă, dar... vă 

spun clar, clarissim... Mă tot joc de-a minciunile 
lui pentru că-i bărbatul vieţii după care naibii am 
alergat ca o nebună! Mă credeţi nebună? Oare?... 
Sunteţi duşi!

Ieri a stat la picioarele mele cu un maldăr de 
trandafiri şi din suflet îi curgea sângele iubirii. 

JUR! Era albastru şi parfumat ca Antonio 
Banderas! Şi eram în al 9-lea cer pentru că-mi 
dăruia inelul! 

Ştiu că DVD-ul e zgâriat şi cam sare la partea 
asta, dar trebuie să mă credeţi. Omul ăsta e 
bărbatul vieţii mele şi mi-a năvălit între ferestre 
pe-un cal alb (e drept, îl împrumutase de la circul 
din oraş, era cam şchiop, daaaar... tot cal alb era)! 
Rămăsese, de ceva vreme, vorbiserăm noi doi, 
complici întru săruturi nebune, să mă trezească 
din pădurea aia... 

Basm cotidian

Ieri cădeau frunzele, iar şi iar... Tot treceau 
tramvaie... Le număram... Ştiţi cum numeri ca 
nebuna tramvaiele când aştepţi şi iar aştepţi? 
Ştiţi?

Basmele-astea-s cu probe! I-am dat batista de 
la bunica. Mi-a spus că-i leac de iubire! Ete, pe 
naiba! A fost leacul dracului! 

Nu l-am mai văzut parcă două săptămâni, dar 
eu ştiu că suntem suflete pereche pentru că-i ştiu 
gustul... Ştiu cum fuge şi mai ştiu cum dispare. 
Eu sunt labirintul lui. Îl las, îl tot las să rătăcească 
aşa... cât vrea el... Tot la mine se-ntoarce, 
doamnelor şi domnilor...

Ştiam de-o poveste-n genul ăsta, cu monştri, o 
tipă, lână şi suferinţă, dar până la urmă, iubirea-i 
un spectacol de prost gust, să nu ne mai ascundem 
după sărutări şi-mbrăţişări! Astea tot fardează ce 
tot ştim de fapt: noi, ăştia, trebuie să trăim şi el e 
viaţa mea şi eu sunt viaţa lui. Dă-o naibii de iubire, 
că asta scrie-n cărţi. Iubirea-i făcută pentru filme 
când plâng pe-acolo circa două ore şi el îmi caută 
picioarele şi ... offff... prostiile astea omeneşti...

Azi a fost bine că mi-a adus flori. Tot e bine, 
nu?

Mi-a spus că-s frumoasă şi m-a trimis la 
coafor! M-am simţit aşa, specială, doar că ploua! 

A venit tare greu tramvaiul...

LUNI, MAR|I, MIERCURI
Luni, picioarele ei, pașii ei pe asfalt nu mai 

aveau zgomot...
Am căutat să mă obișnuiesc, așa, cu asta...
Am invitat-o la o cafea. M-am înșurubat 

încăpățânat în aerul acela de-a nu ști ce-i cu ea pe 
pământ și-am condus-o-n patima mea pentru altfel 
de iubire, nătângă speranță că mă pot decupa din 
lumea ei și-mi pot șuiera absintul sufletului între 
omoplații ei de odaliscă.

N-am sesizat aura ei decât în clipa în care a 
dus ceașca spre vârful buzelor. Știți ce-i straniu în 
toată povestea invitației la cafea? Chiar acceptul. 
Știam, cu o bolboroseală amară în miezul 

sufletului, că nu mă mai iubea de mult, dar, totuși, 
am chemat-o pe marginea acelei cești impersonale 
să dănțuiască din vârful acelor buze nebune un dans 
pe care mi-l doream iar și iar...

De ce o fi acceptat?
De ce se cer femeile dorite, chiar și atunci, în 

momentul acela exact și precis când nu mai simt 
absolut nimic pentru bărbatul care le este servul 
frumuseții?

Buzele ei au îmbrățișat aroma cafelei și cuvintele 
ei m-au învăluit ca să mă-ndepărteze definitiv. Plec, 
mi-a spus și eu știam ce-mi spunea prin marasmul 
celor patru sunete: trei consoane și-o vocală...
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Bucureștiul lălăia nesimțitor dulcea lui 
mieunare printr-o zi de vară oarecare. Blugii 
îi răsăreau din pavaj cu-aceeași frumusețe 
nonșalantă care-mi înnebunise după-amiezi de 
plimbări ilare și zănatece. Era aceeași femeie cu 
păr despletit peste umerii goi. Vedeam același 
tricou răsfirat pe după un umăr ușor ascuțit. Îi 
tresărea la fel o coardă a gâtului pe partea dreaptă 
și-avea aceeași șuviță-ncârligată peste lobul 
urechii. Lobul amețitor al urechii ei de vestală 
a nebuniei mele și totuși... PLEC! Mai contează 
unde pleci, iubire? Firește că nu mai contează 
pentru că-ți sorbi cafeaua și telefonul îți sună. 
Degetele tale prelungi, subțiri ca niște tulpini de 
durere se răsucesc și-l înșfacă-ntr-un spasm de 
nerăbdare. 

Zâmbetul larg care-a însoțit deșănțata 
dezvelire a degetelor întru despărțirea supremă de 
agonia mea tăcută a fost cel mai dureros. A fost 
un templu care se năruia printre dinții ei perfecți. 
A fost furtuna fără zgomote, cu nori scămoși fără 
culoare, cu fulgere linse peste pahare ciobite, cu 
urlete seci, fără bubuituri. Un infern tăcut și inept.

Ea s-a descărcat în sine peste propria bucurie 
și trupul ei s-a-nstrăinat într-o secundă. Restul 
cafelei agoniza răcit într-o ceașcă banală.

Nu mai am timp, mi-ai spus și mă gândeam în 
clipa aceea la TIMP, la nevoia mea absurdă, inutilă 
de secunde în parfumul pe care-l pierdeam, prin 
gesturile ei care se fragmentau în păienjenișul 
orașului.

Marți, lumina ei nu mai exista pentru mine. 
Încercam să mă obișnuiesc deja cu tot ceea ce mi 

se refuza, cu timpul fanat care se răsucea în mine 
ca un vierme neadormit, cu toate amintirile care 
se răzvrăteau prin camera mea ca niște frunze 
cu suflet de prunc nenăscut. Mă regăsesc pe 
marginea patului și-ți caut urma prin așternuturi, 
dar nu vrei să vezi, biet petent al unei dureri 
banale, că-n așternuturile tale colcăie deșertul 
unor îmbrățișări trunchiate, ruine ale unei antice 
dorințe.

Miercuri, lumea se ivește ca pateul din 
conservă. Atât de obișnuită încât nu-ți mai dai 
seama c-o întinzi pe felia ta de pâine și muști fără 
s-o știi, fără să-i simți gustul, fără să mănânci de 
fapt. Zgomotul orașului te doare și oamenii devin 
fantomele unui coșmar pe care nu-l mai înțelegi.

Joi... mi-e atât de greu să-mi mai amintesc. 
Însăși amintirea e ciobită și tristă pe-un trotuar 
murdar și plin de osemintele regretelor... Joi 
e un trist osuar... Lăcrimez și-ncerc să-ngaim 
cuvinte, dar ele nu se mai lasă născute pentru că 
mi-am amintit de luni, de ziua aceea când pașii 
ei pe asfalt își pierduseră zgomotul lor firesc 
și mă întreb ce rost mai au vineri, sâmbătă sau 
duminică? Pe cine mai pot păcăli ele? La capătul 
săptămânii pândește iar luni cu picioarele ei 
fantomatice... pașii ei care și-au pierdut tălpile și 
mersul cadențat și sunetul acela inconfundabil de 
femeia a nimănui.

Pentru că de luni încoace a șters orice urmă de 
suflet și mi-a dat de înțeles că la creșa de suflete 
se cresc mormoloci de ură și-a plecat...

A.
S-a așezat la coadă. Nu știa de ce... I-a spus 

vecina de jos... 
Știi??? Se dă ceva... 
Ce?? 
Nu mai conta răspunsul. S-a așezat... Era frig, 

foarte frig... și-a pus două perechi de ciorapi 
croșetați chiar de ea pentru nepoată... E plecată. 
I-a părut bucuroasă, că-mi croșetezi, mătușă!

Nepoata a plecat departe... Nu credeam că 
mai ții minte, mătușă! Nici nu mai știe-n ce parte 
a lumii s-a dus fata asta! ȘTIE DOAR CĂ E 
FERICITĂ. Toată lumea spune că e fericită. Oare 

ce înseamnă să fii fericit undeva, departe de ai 
tăi??? Poate că e mai bineee, poate că felurile 
de-a uita acolo, în acel departe, sunt mai ușor de 
suportat. Poate că devii altcineva și trecutul, cu 
toate ale lui, se topește așa, ca o ceață, dimineața, 
peste apele mișcătoare-ale Dunării... Cine știe?

Acum i-e frig în șoșonii ei de bătrână, poate-s 
prea bătrână pentru anii ăștia pe care nu-i mai 
înțeleg! În jurul ei oamenii tremură la gândul că 
vor primi CEVA. Se vorbește la coadă. La coadă 
se vorbesc vrute și nevrute și mai ales despre 
președinte. Toți l-au votat cu drag pentru că li s-a 
spus că vor trăi BINE. Ea nu știe, dar și ea l-a 

Z@na
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votat. Vecina de jos i-a spus că e mai bine așa să 
fie totul așezat, să fim toți liniștiți, numai că eu 
văd că n-a fost bine. 

Ea stă la coadă și simte cerul prea rece peste 
spate. Ți-e frig?? Nu știe. Frigul e o stare ciudată. 
Important e că are un sens. E la coadă. Are un 
sens...

Dincolo de coada ei orașul, prăfuit, stingher, 
cocoșat de timp respiră la fel, miroase la fel, se 
hurducă la fel. Simte că obosește în foalele astea 
citadine îmbătrânite și crede că nu mai are sens. 
Bine, ea nu gândește chiar așa – credeți-mă, este 
o biată bătrânică, plină de dorul nepoatei și de 
lipsa din suflet. Nu prea înțelege ea cum e cu 
mersul lumii de afară.

B.
Camera e prea strâmtă, prea îngustă și poate 

prea scurtă. Viața ei a devenit prea lungă. Așa 
simte. Asta m-a pus să scriu. A insistat să scriu 
despre moartea pe care și-o imaginează, despre 
dulapul uriaș, raftul al doilea de sus, unde și-a 
împăturit meticulos o bluză, o fustă peticită, o 
pereche de pantofi cam scâlciați și-o pălărie din 
tinerețile ei. Ceva praf, miros de naftalină și pojar 
de amintiri de mult uitate.

Garsoniera este la ultimul etaj al unui bloculeț 
cu patru niveluri. Orașul pare să fi scuipat 
bloculețul pe la marginea unei câmpii nesfârșite, 
unde vara bate un vânt fierbinte și prăfos, iar pe 
timpul iernii, vălătucii de zăpadă ai gerului se 
grămădesc haotic în buza unei localități mediocre, 
sugrumate de timp și oameni blazați.

Ea spune că s-a obișnuit așa. Nu-i cade bine 
singurătatea, maică! I se pare că e pierdută, nu 
neapărat în această margine de oraș, ci, mai 
curând, într-o aspră nesiguranță de sine pe care 
o dă, mai mereu, bătrânețea. Și miroase, uneori, 
a moarte, așa mi se năzare mie, prostii... Uneori, 
noaptea aude... Doarme puțin și ascultă pereții 
scorojiți, poate bătrâni și ei. Din poveștile lor 
învechite, stranii, s-a născut frica asta. Și nu știu 
cum e, dar de mine mi-e teamă, băiete!

Se așază pe marginea pătuceanului acoperit cu 
velință fără culoare și-i netezește tivul încrețit al 
halatului de casă. Nu și-a spus niciodată vârsta, 
dar o văd săpată adânc pe obrajii și mai ales în 
privirile obosite. Mă doare singurătatea, maică!

A avut o pisică, bătrână ca timpul lenevit din 
sufletul ei. S-a dus. A plecat pe ușă afară și n-am 
mai văzut-o. În noaptea aceea am plâns ca o 
proastă și pereții au însoțit-o cu vaierul lor răgușit. 
Zorile au găsit-o la fereastră cu ulcica uscată a 
pisicii. I-a dat drumul, într-un târziu, și am auzit 
zgomotul dogit când s-a izbit de ciment. Așa s-a 
dus și ultima prezență din viața ei. A rămas cu 
poveștile nocturne ale pereților.

Despre nepoată a început să vorbească tot 
mai rar. Treptat, părți din ea, mai importante 
sau mai neînsemnate, au început să se șteargă 
ca într-un ciudat joc de-a uitarea. Mai întâi au 
fost expresiile chipului, zâmbetele, încruntările, 
mirările, îmbufnarea sau bucuria. După ce fața 
ei s-a golit astfel, i-au pierit și trăsăturile, ochii, 
buzele, sprâncenele, culoarea părului... A rămas 
o vreme, în minte, cu un cap alb, ca în desenul 
vreunui elev care n-a trasat decât liniile de ghidare 
și ovalul perfect... Atât. Pe urmă s-a dus trupul, 
cu gesturile ei, cu felul de-a se îmbrăca și cu 
toate intrările sau plecările pe ușa garsonierei de 
la margine de lume. Pur și simplu, materia ființei 
acelei fete se disipa în vânt ca printr-o magie 
malefică, asemenea unei dune de nisip spulberate 
de vântul aspru al deșertului. 

Într-o bună zi nu și-a mai amintit-o. Știa despre 
prezența nepoatei în viața ei, dar totul rămăsese 
o ceață prăfoasă, plină de multă durere și de 
neputință. Se așeza mereu pe marginea pătucului 
ei, își netezea mereu tivul și se lăsa pradă unor 
lacrimi tăcute și mocnite. O găseam și o lăsam la 
fel. Nu puteam lupta nicicum împotriva acestei 
stări.

                                                   Daniel KIȚU
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Structuri compensative [ntr-un roman interbelic

Demersul pe care-l propunem în abordarea de 
faţă vizează un text canonizat de uzul didactic pe 
tărâmul literaturii române, Ion de Liviu Rebreanu, 
încadrat în direcţia estetică a REALISMULUI 
OBIECTIV, în cazul căruia vom aplica un tipar 
interpretativ întrucâtva atipic, pornind de la 
teoria adleriană. Avem în vedere acest lucru 
remarcând modernitatea romanului, contribuţia 
scriitorului ardelean în direcţia depăşirii clişeelor 
pseudoliterare ale tradiţionalismului sămănătorist 
sau poporanist. Acest fapt a fost apreciat, în 
primul rând, de teoreticianul indiscutabil al 
acestei orientări literare, Eugen Lovinescu. Tot 
în acest roman au fost descoperite elemente ale 
naturalismului şi, pe această linie, vom ilustra 
intruziuni ale zonelor abisalului în construirea 
personajului literar. 

Cheia de interpretare, în plan literar, din această 
perspectivă, este sentimentul de inferioritate. 
Simptomele inadaptabilităţii reprezintă un mod 
simbolic de a masca, de a COMPENSA această 
inferioritate. Adler explică prin complexul de 
inferioritate şi prin compensaţie tot ceea ce Freud 
interpretase pornind de la REFULARE.

Discipol ilustru al lui Freud, Alfred Adler 
(1870 – 1937) insistă mai puţin decât maestrul 
său asupra sexualităţii şi mult mai mult asupra 
nevoii de afirmare, de dominaţie, asupra a ceea 
ce Nietzsche a numit voinţa de putere.

Teoria adleriană poate fi reconfigurată în 
structuri diegetice care explorează limitele 
umanului şi felul cum acestea afectează 
comportamentul social. 

Vom extrage din această abordare literară un 
cuplu de personaje, o structură caracterială pereche 
prin care vom analiza, atât cât ne va permite 
spaţiul acestei lucrări, tendinţele compensative. În 
tratarea temei ne vom concentra asupra cuplului 
protagonist al romanului rebrenian, Ion – Ana.

Mecanismul compensativ în cazul lui Ion poate 
fi motivat de un transfer psihologic, la rându-i 
alimentat de o anumită situare a personajelor 
în planul socialului. Începând cu E.R. Curtius, 
s-a insistat în permanenţă asupra dependenţei 

personajului realist de mediul în care se mişcă 
şi în care se formează. Bildungul în asemenea 
structuri estetice ţine cont obligatoriu de regula 
mai înainte amintită. Prin intermediul acestei 
legături uman – social, complexul de inferioritate 
devine axa atitudinală a personajelor. Rebreanu 
va urmări tribulaţiile acestora în sensul încercării 
permanente de compensare a inferiorităţii. 
Motivaţiile personajelor cuplului rebrenian 
sunt, evident, diferite. În ceea ce-l priveşte pe 
Ion, revolta acestuia este manifestă atâta vreme 
cât statutul său de lider la nivelul colectivităţii 
nu este decât unul informal şi aceasta din cauza 
lipsei autorităţii sociale. Autoritatea socială 
este alimentată, într-un sat ca Pripas, de avere, 
iar aceasta înseamnă a dispune de pământ. Ion 
nu-l are în măsura în care i-ar putea fi asigurată 
reprezentativitatea socială. Acest handicap, se 
ştie, este factorul declanşator al strategiei de 
seducere a Anei.

La acest complex de inferioritate socială, în 
cazul lui Ion, care-i motivează determinarea, 
poate fi adăugat şi ANIMISMUL, un concept 
prin care vom analiza legătura particulară a 
omului cu pământul aşa cum apare în romanul 
lui Rebreanu. Prin intermediul animismului este 
explicat comportamentul copilului precum şi cel 
al primitivului. 

Animismul este, psihologic vorbind, tendinţa 
de-a însufleţi obiecte, forme de relief etc., 
tendinţă care explică nevoia primitivului de a-şi 
crea idoli, repere din sfera religiosului, iar, în 
ceea ce-l priveşte pe copil, explică felul particular 
al vârstei de-a construi universul înconjurător. 
Personajul rebrenian este un instinctual, instruit 
la un nivel inferior, crescut într-o lume violentă 
(vezi scena bătăii de la cârciuma lui Avrum, după 
spargerea horei de la începutul romanului) care-
şi ignoră valorile (imaginea simbolică a Hristului 
din incipitul romanului).

Psihologia protagonistului, în ION, se 
cristalizează între două repere existenţiale 
strâns legate. Acestea modelează psihologia şi 
temperamentul protagonistului.
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ANIMISMUL defineşte procesul interior 

prin care cele două repere existenţiale devin 
interşanjabile. Cum animismul se defineşte 
printr-un mecanism substitutiv în plan mintal, 
în romanul supus analizei acesta provoacă o 
progresivă scădere calitativă a factorului uman 
care antrenează, la rându-i, o învestire cu valoare 
umană a elementului inanimat, pământul.

Cele două glasuri care macină sufletul ţăranului 
rebrenian reprezintă modalităţi alternante 
de stimulare şi inhibare a unei naturi umane 
parţializate din punct de vedere social, în primul 
rând. Ion se construieşte, ca individualitate, din 
instinctul posesiunii telurice şi cel erotic. Glasul 
pământului inhibă latura erotică exacerbând-o, 
în contrapondere, pe cea a posesiunii telurice. 
Glasul iubirii, în consecinţă, hrăneşte erosul, 
după ce dorinţa de-a avea pământ este potolită.

Această nevoie de pământ defineşte dublul 
proces substitutiv prin care este cristalizată 
atitudinea generatoare a dramei.

Psihologia flăcăului din Pripas este biciuită în 
permanenţă de frustrare. Deşi lider informal (capul 
cetei flăcăilor din Pripas), el nu are şi un statut 
social pe măsură. Într-o asemenea lume riguros 
structurată în funcţie de averea contabilizată prin 
pogoanele deţinute, feciorul Glanetaşului este 
un paria. Acesta este punctul de pornire al unui 
dublu proces psihologic prin care imaginea Anei 
este deformată, în sensul ignorării laturii umane, 
în timp ce pământul este metamorfozat în sensul 
umanizării:

Glasul pământului pătrundea năvalnic în 
sufletul flăcăului, ca o chemare, copleşindu-l. Se 
simţea mic şi slab, cât un vierme pe care-l calci 
în picioare, sau ca o frunză pe care vântul o 
vâltoreşte cum îi place. Suspină prelung, umilit şi 
înfricoşat în faţa uriaşului:

― Cât pământ, Doamne!...
În acelaşi timp însă iarba tăiată şi udă parcă 

începea să i se zvârcolească sub picioare. 
Un fir îl înţepa în gleznă, din sus de opincă. 
Brazda culcată îl privea neputincioasă, biruită, 
umplându-i inima deodată cu o mândrie de 
stăpân. Şi atunci se văzu crescând din ce în 
ce mai mare. Vâjâiturile stranii păreau nişte 
cântece de închinare. Sprijinit în coasă pieptul 
i se umflă, spinarea i se îndreptă, iar ochii i se 
aprinseră într-o lucire de izbândă. Se simţea 

atât de puternic încât să domnească peste tot 
cuprinsul.1 

Scena prin care este consfinţit acest transfer 
este cea a sărutării pământului-ibovnică. În cazul 
acesta femeia devine obiectul-pretext al obţinerii 
pământului în timp ce asupra acestuia din urmă 
este proiectat un comportament de iniţiativă 
erotică:

Ion de-abia aşteptase zilele acestea. Acum, 
stăpân al tuturor pământurilor, râvnea să le vadă 
şi să le mângâie ca pe nişte ibovnice credincioase 
(s.n.) […] Dragostea lui avea nevoie de inima 
moşiei. Dorea să simtă lutul sub picioare, să 
i se agaţe de opinci, să-i soarbă mirosul, să-şi 
umple ochii de culoarea lui îmbătătoare. […] Cu 
cât se apropia, cu atât vedea mai bine cum s-a 
dezbrăcat de zăpadă locul ca o fată frumoasă 
care şi-ar fi lepădat cămaşa arătându-şi corpul 
gol, ispititor.2

În cele din urmă, efectele mecanismului 
compensativ provoacă tragedia eroului.

Mecanismul compensativ justifică şi 
comportamentul Anei. 

Statutul fetei de la ţară este prefigurat chiar din 
incipitul romanului prin imaginea construită din 
cercuri concentrice a HOREI din curtea Todosiei, 
văduva lui Maxim Oprea. FEMEIA are locul ei, 
bine stabilit în ierarhia socială şi sexuală rigidă 
a lumii rurale, iar acest rol ilustrează o reală 
dependenţă combinată cu inferioritatea cultivată 
în relaţia cu polul familial de superioritate sexuală 
şi socială care este bărbatul. Este evident, în acest 
caz, determinismul postulat de E.R. Curtius în 
legătură cu estetica romanului realist. Umanul 
devine produsul spaţiului în care se desfăşoară. 
Ana este comportamental programată să acţioneze 
ca o viitoare nevastă. Statutul ei social este celula 
familială în care va fi închisă încă de la început. 
O celulă socială i-a îngrădit existenţa ca sursă de 
zestre, fata lui Vasile Baciu, şi tot o celulă socială 
îi este hărăzită în calitate de viitoare nevastă.

Ca şi în celelalte mari romane ale sale, Pădurea 
spânzuraţilor sau Ciuleandra, şi în Ion, Rebreanu 
manifestă o certă propensiune către zona abisală 
a umanului. În consecinţă, şi în acest din urmă 
roman identificăm o interesantă valorificare 
a simbolismului obiectual sau evenimenţial, 
modalitate epică simbolologică care incumbă 
1 Ion, Liviu Rebreanu, p. 43, Editura Minerva, Bucureşti, 1984.
2 Ion, Liviu Rebreanu, p.324, Editura Minerva, Bucureşti, 1984.
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o certă nuanţare modului de a privi realismul 
obiectiv în cazul acestui prozator, chiar şi la 
nivelul didacticii disciplinei limba şi literatura 
română.

Relaţionarea factorului uman cu această 
componentă obiectual/evenimenţială este 
evidentă în cazul cuplului protagonist al 
romanului Ion:
	uman – teluric: Ion;
	uman – cuptor: Ana.
Ambele relaţionări trimit către complexul 

adlerian.
Ion îşi proiectează frustrarea prin dorinţa 

achizitivă legată de pământ (relaţie cu profunde 
filiaţii în inconştientul colectiv rural) în timp ce 
Ana se vădeşte a fi o psihologie în mod clar la fel 
de condiţionată exterior.

Simbolul obiectual care-i defineşte existenţa 
este CUPTORUL. Rebreanu chiar construieşte un 
sistem de simetrii pe care-şi articulează structura 
de corp sferoid a romanului şi acesta constă într-o 
serie de scene dublate:
	scena drumului;
	scena horei;
	scena cuptorului.
Deficitul de afectivitate al Anei îl transformă pe 

Ion într-un factor compensativ: A crescut singură, 
lipsită de o dragoste părintească mângâietoare. 
Mama a lăsat-o fără aripi (s.n.) […] Sufletul ei 
căuta o dragoste sfioasă şi adâncă. […] La Ion 
al Glanetaşului apoi decoperise deodată tot ceea 
ce-i dorea inima. […] Era singurul om în ale 
cărui cuvinte tremurau mângâierile râvnite în 
fundul inimii ei.3 

Factorul compensativ acţionează pe un fond 
psihologic indus de violenţa tatălui. Cuptorul 
apare ca simbol al comportamentului specific 
modelat de reperul patern, deformant de această 
dată: Ana dormea pe cuptor (s.n.), după horn, 
într-un culcuş de velniţe, ţoale, perne, cearceafuri 
aruncate de-a valma.4 

Surprinde, în acest caz, aspectul locului, 
redat prin familiara tehnică a detaliului, 
specifică realismului. Detalierea topologică este 
realizată printr-o structură enumerativă ce are 
un evident caracter depreciativ. Spre deosebire 
de tată, care dormea, omeneşte, într-un pat, fata 
pare surghiunită într-un loc de odihnă evident 
3 Ion, Liviu Rebreanu, p. 102, Editura Minerva, Bucureşti, 1984.
4 Ion, Liviu Rebreanu, p. 43, Editura Minerva, Bucureşti, 1984.

nepotrivit şi lipsit de orice confort. Dincolo 
de această aparenţă situaţională, de altminteri 
motivată printr-o anamneză epică a mediului 
familial al Anei (Împreună cu nevasta, Vasile 
Baciu a înmormântat o parte din sufletul său 
propriu. Îi slăbi pofta de muncă, parcă n-ar mai 
avea pentru cine să se ostenească. Îi rămăsese o 
mângâiere în Ana, care semăna cu mă-sa, dar în 
acelaşi timp o şi ura, fiindcă din pricina unui copil 
s-a tras moartea femeiei care-i fusese reazămul 
vieţii5) prin care scriitorul explică abrutizarea şi 
comportamentul violent al tatălui, locul destinat 
Anei în casa familiei Baciu are evidente motivaţii 
legate de psihologia unei fete crescute într-un 
mediu puternic alterat în ceea ce priveşte factorul 
uman. Această poziţionare a Anei încearcă să 
atenueze complexul de inferioritate al fetei şi 
exercită un dublu efect de compensare. Raportat 
la reperul patern care transmite ameninţare şi 
violenţă, CUPTORUL simbolizează, de fapt, 
un topos protector. Nu întâmplător fata doarme 
pe cuptor, dar după horn (s.n.), ca şi cum ar 
aşeza între spaima ei şi ameninţarea tatălui, o 
pavăză izbăvitoare. Cuptorul devine, în aceste 
circumstanţe, un substitut al mamei. Ion se 
transformă, apoi, în sursa de afectivitate care-i 
lipsea Anei.

În acest context, ambele personaje acţionează 
în virtutea unui complex situaţional care le 
determină reacţiile şi fondul afectiv. Ion vede în 
pământ, cel puţin o vreme, sursa, chiar obiectuală, 
a pasionalităţii sale. Ana, la rândul ei, îşi 
proiectează în iubirea sa năvalnică posibilitatea 
evadării dintr-un mediu care-o limitează profund 
ca fiinţă.

Liviu Rebreanu, credem, oferă multiple 
posibilităţi de interpertare a textelor sale. De 
fapt, orice mare creaţie literară este un continuum 
analitic, o necontenită sursă de posibile valorizări. 
În prezenta lucrare am încercat, în primul rând, o 
a altă apropiere de un text literar excesiv închis în 
matricea interpretativă a canonului realist.

Daniel KIȚU

5 Ion, Liviu Rebreanu, p. 48, Editura Minerva, Bucureşti, 1984.
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CRITICÃ LITERARÃ 

REPERE LITERARE 
(Scriitori br`ileni contemporani - Lucia P`tra]cu)

Scriitoarea Lucia Pătrașcu este un nume 
de referință în arealul cultural brăilean, 

cu prestații literare ce-i întregesc portofoliul de 
creator, după un debut editorial convingător, în 
2008, cu volumul Cunună la nunta de aur. Cititorii 
săi știu, și nu mai este nevoie să precizăm, că Lucia 
Pătrașcu, născută în anii celei de-a doua conflagrații 
mondiale, nu și-a început povestea mirifică a 
creației literare în adolescență, atunci când vremea 
de după război așeza viața în parametri neașteptați, 
pe care nu-i înțelegea nici mama, femeie simplă, 
văduvă de război, nevoită să-și crească singură 
cei doi copii, nici ceilalți oameni, care învățau să 
trăiască în noile condiții. Dar nici imediat după, 
în vremea anilor tineri, plini de putere și bogați în 
întâmplări frumoase (căsătoria, nașterea, creșterea, 
educarea celor doi copii și tot ceea ce înseamnă o 
viață de om), care au construit o temelie, ce avea 
să se manifeste peste timp, prin debutul publicistic 
menționat mai sus, la vârsta de 67 ani. O  vârstă la 
care multe persoane consideră că viața activă s-a 
sfârșit. Însă, curajoasă și surprinsă ea însăși, Lucia 
Pătrașcu abia avea să înceapă...

Și, după doar doisprezece ani, doamna Lucia 
Pătrașcu este autoarea a douăzeci și patru de cărți 
publicate. Zece volume de versuri, trei volume de 
proză (două cărți de proză scurtă - schiță, nuvelă - 
și o scriere de amplitudine, un roman), un volum 
cu epigrame și versuri umoristice, cinci cărți cu 
versuri pentru copii, dintre care una de teatru scurt. 
Iar în ultimii ani are prestații convingătoare de 
critică literară, publicate în reviste reprezentative 
din țară și de peste hotare: Cronica, Oglinda 
literară, Boem@, Dunărea de Jos, Antares, 
Saeculum, Cronograf, Caligraf, Vatra Veche, 
Confluențe literare, Condeiul diasporei... Acestea 
au fost adunate în cele trei volume de întâlnire cu 
cartea, cum spune autoarea în subtitlul fiecăruia, 
intitulate: Întâlnire cu o carte – 2016, Dansul 
cărților – 2018, Zăbava cetitului... Eu citesc!... 
Tu citești?... – 2019. Urmează în anul 2020 două 
volume cu monografie de autor, Daruri literare 
(I și II). În total, douăzeci și patru de volume, cum 
remarcam, publicate în perioada anilor 2008 – 2020, 

ce vin să ateste o apetență, o hărnicie scriitoricească 
și, de ce nu, un talent nativ, dezvăluit tardiv, abia 
atunci când Lucia Pătrașcu trecea prin valurile 
vieții spre vârsta senectuții. O adevărată desfășurare 
a creațiilor sale, concretizată în volume, a căror 
prezentare succintă cititorii o vor găsi în paginile 
acestei monografii de autor.

Poezie, proză, dramaturgie pentru copii, 
critică literară de întâmpinare și monografie de 
autor, Lucia Pătrașcu este autoarea unei literaturi 
originale, cu îndrăznețe și neașteptate formule 
stilistice, ecouri ale unor trăiri intense, ce au 
lăsat amprente sufletești capabile să izbucnească 
spre lumina slovei scrise. Nu încercăm să facem 
o analiză amănunțită a felului de a scrie al 
Luciei Pătrașcu. Totuși, având în față o paletă de 
volume, instalate în principalele genuri literare 
(liric, epic, teatru și critică literară), nu putem 
să nu conchidem că autoarea a acoperit onorabil 
întreaga plajă de creație literară. 

Genul liric – reprezentat prin poezia scrisă de 



25

Critică literară

Lucia Pătrașcu are, cel mai adesea, un caracter 
interiorizat, cu adâncimi sufletești, explodând 
într-un bob de lumină, cu o tentă ce poate părea 
ușor desuetă, dar de o puritate fascinantă, în care 
eufonia și rigurozitatea versului cu formă fixă 
transmit ideea, muzicalitatea și, mai ales, emoția. 
Interesantă este o caracteristică neașteptată a 
poetei Lucia Pătrașcu, aceea de culegătoare 
de folclor, cu atât mai mult cu cât sorgintea sa 
este pur urbană. În volumul Pe plai de baladă, 
cititorul întâlnește două prelucrări în versuri, 
după două povestiri culese dintr-un sat din județul 
Alba, unde își are obârșiile parentale. Păstrând 
firul întâmplărilor și unele expresii specifice, 
nemodificând titlurile originale, autoarea așază 
în versuri aceste două creații populare, cărora le 
dă savoare și o nouă viață.

Nici volumul de epigrame, catrene și poezie 
umoristică nu poate fi trecut cu vederea, deși este 
singurul de acest gen (deocamdată!) din portofoliul 
literar al scriitoarei. Este o încercare  izbutită și 
surprinzătoare pentru un condeier ce și-a legănat 
cititorii în versurile dulci ale poemelor sale tandre 
și melodioase. Dar iată că Lucia Pătrașcu nu a putut 
rămâne nepăsătoare la stările neplăcute și chiar 
reprobabile ce ne înconjoară, la relele năravuri 
pe care nu le acceptă. Autoarea nu putea trece 
cu nepăsare pe lângă breșele de comportament, 
banale, dar atât de frecvente. Și, iarăși, a scris!...

Întâlnirea cu versurile pentru copii evidențiază 
candoarea cu care omul Lucia Pătrașcu și-a 
învăluit sufletul pentru a păstra acolo copilăria. 
Versurile sale pentru copii sunt jucăușe, zglobii, 
iar Teatru scurt pentru copii, scris în versuri, 
dovedește un talent remarcabil în cursivitatea 
acțiunii, mișcarea scenică a personajelor și în 
rezolvarea micilor conflicte dintre ele. Un talent 
scriitoricesc, ce ar merita amplificat, așa cum 
remarca un distins scriitor, profesorul Constantin 
Gherghinoiu, făcând o analiză a acestui volum.

Genul epic, așa cum am mai arătat, este 
reprezentat în scrierile/scriiturile Luciei Pătrașcu 
de două cărți de proză scurtă: Evantaiul albastru 
- 2011 și Darul - 2014 și una de amplitudine 
romanescă, un roman intitulat Jocul mirărilor - 
2016. Toate aceste trei volume de proză Evantaiul 
albastru, Darul și Jocul mirărilor se alătură, 
fără voia lor, dar, sigur, cu voia autoarei, altor 
două titluri dintre volumele de poezie, Brăila - 
poveste de dor - 2013, Brăila de altădată - 2018 
și, împreună, adună în creația scriitoarei Lucia 

Pătrașcu o închinare adusă Brăilei, locul natal, în 
care mediul geo-uman pare a rămâne neschimbat, 
dacă facem o comparație cu ceea ce citim în proza 
autoarei, proză scrisă cu franchețe, sinceritate și 
modestie, mizând pe fidelitatea memoriei și a 
experienței sale de viață.

Lecturând scrierile sale, veți recunoaște și 
dumneavoastră că Lucia Pătrașcu, cea care, 
în comparație cu alți condeieri, nu semnează 
de foarte mulți ani creații literare, a devenit o 
scriitoare brăileană importantă, din ce în ce mai 
stăpână pe reprezentarea imaginii în text și a 
personajelor în spațiul dramatic al evoluției lor.

Trecând la volumele de critică literară de 
întâmpinare, nu putem să nu-i recunoaștem 
scriitoarei Lucia Pătrașcu vocația lecturii, ce 
este demonstrată ipso facto cu cele trei volume 
publicate deja. Este vorba despre Întâlnire cu o 
carte, Dansul cărților și Zăbava cetitului... Așa 
cum recunoaște însăși autoarea, acestea sunt 
volume în care a făcut o modestă analiză de 
carte, nu de autor. Cu această nouă situație, a 
analizei de autor, ne întâlnim în cele două volume 
de mini-monografie literară, intitulate Daruri 
literare, ce deschid seria de analize de autor cu 
păreri asupra a doi scriitori brăileni, Valentina 
Balaban și Dumitru Anghel. Sunt volume scrise 
cu acuratețe, ca într-o arhivă literară, în care 
referințele personale ale Luciei Pătrașcu cu 
privire la opera celor doi condeieri analizați, ca 
păreri sincere, modeste și pertinente, conduc la o 
altă formă de a tezauriza referințe despre creația 
acestor scriitori, cu intenția de a le păstra pentru 
posteritatea ce va fi curioasă (sau nu) să le afle, să 
le cunoască.

În concluzie, Lucia Pătrașcu este o scriitoare 
polivalentă, cu o creație literară spornică, 
diversificată, ce se identifică armonios cu 
un tablou de viață conturat cu onestitate, cu 
veridicitate și, mai ales, cu tandrețe. Un har ce 
i s-a relevat spre vârsta senectuții, a surprins-o, 
a îmbogățit-o sufletește, împodobindu-i zilele 
târzii și i-a condus drumul spre câmpia înflorită 
a cuvântului scris, cu o bucurie ce mustește de 
vitalitate, sub această nouă formă, a creației 
literare împlinite. Cărțile sale, izvorâte din clipa 
de taină a creației, sunt un exemplu de dăruire, de 
încredere și de dragoste...

Dumitru ANGHEL
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DARURI LITERARE - II 
(Critica literar` ]i cronica muzical` br`ilean` de ast`zi - 

Dumitru Anghel)

Cine este domnul Dumitru Anghel? Concis, 
vom spune doar atât: profesor, scriitor, 

publicist, critic literar și cronicar muzical, eseist, 
făuritor de cenaclu, de reviste și destine literare, 
om care cunoaște bucuria scrisului și apreciază 
truda condeierului. 

Cum a ajuns un teleormănean (teleoltean, 
ar spune unii, deoarece vechea cetate Turnu 
Măgurele - Nicopolul Mic - de altădată, aparținuse 
inițial județului Olt și a fost transferată județului 
Teleorman în anul 1838, de către domnitorul 
Dimitrie Alexandru Ghica, devenind capitala 
județului) să-și gospodărească darurile literare 
pe plaiuri brăilene se poate afla din biografia 
propriu-zisă. Povestește undeva scriitorul Nicolae 
Grigore Mărășanu despre descălecătorii care au 
ajuns în zonele brăilene, pe firul ierbii, ca păstori 
ce-și mânau turmele, căutând sălaș prielnic. Și 
pe plaiurile câmpiei teleormănene, tot astfel, au 
poposit descălecătorii de peste munți. Mai mult 
ca sigur că Domnul Profesor Dumitru Anghel, 
un descălecător altfel, a venit aici, la Brăila, pe 
firul cuvântului. Altfel nu poate să se fi întâmplat! 
Alexandru Depărățeanu, Gala Galaction, Marin 
Preda, Zaharia Stancu în Teleorman; Nae 
Ionescu, Panait Istrati, Mihu Dragomir, Dumitru 
Panaitescu Perpessicius, Fănuș Neagu la Brăila… 
Dacă i-am numi doar pe cei care nu mai sunt și, 
deja, va fi fost spus totul despre emulația culturală 
a acestor locuri, despre literatura remarcabilă 
născută pe aceste meleaguri alintate de Dunărea 
cea darnică. Și muzica!... Dacă adăugăm și 
numele unor brăileni de seamă trăitori astăzi: 
Nicolae Grigore Mărășanu, Viorel Coman, Ioan 
Munteanu, Constantin Gherghinoiu, Aurel M. 
Buricea, Vasile Datcu, Gheorghe Lupașcu… și 
încă nu va fi fost făcut tot ceea ce se cuvine. De 
altfel, viața culturală pe care a găsit-o domnul 
Dumitru Anghel în orașul acesta, mare iubitor 
de muzică bună și literatură exemplară, s-a 
împletit în mod fericit cu dragostea pentru artă a 
proaspătului absolvent de filologie și profesor de 
românește.  

Volumul monografie de autor Daruri literare 
II – Critica literară și cronica muzicală brăileană 

de astăzi – Dumitru Anghel, semnat de Lucia 
Pătrașcu, publicat la Editura Lucas, Brăila 
2020, 198 de pagini, (cel de-al doilea volum al 
seriei) prezintă profilul literar al scriitorului, 
cronicarului muzical, criticului literar, eseistului, 
publicistului, profesor Dumitru Anghel. Volumul 
este structurat în cinci părți, fiecare cu specificul 
său, destinat să aducă noi informații referitoare 
la creația autorului analizat și un mic album foto. 
Acestea sunt: Despre un critic literar și cronicar 
muzical brăilean, în care sunt făcute considerații 
generale asupra scriitorului și asupra creației sale 
literare; Dumitru Anghel - Portofoliu literar - 
Volume publicate, în care este prezentată lista cu 
titlurile volumelor apărute între anii 1997 și 2018. 
Urmează Scurtă prezentare a volumelor publicate, 
în care autoarea acestei mini-monografii literare 
aduce în fața cititorilor recenziile făcute pentru 
fiecare dintre cele cincisprezece volume ale 
scriitorului: Monografia Școlii nr. 12, Brăila; 
Portrete în aquaforte; Cetăţeni de onoare ai 
Brăilei; Brăila muzicală; Portrete cu variaţiuni pe 
contrapunct; Jurământul… Euterpei (Nicu 
Teodorescu, o viață închinată muzicii); Portrete 
în clarobscur (proză publicistică); Reverenţe 
critice; Recensa rediviva  (recenzii critice); Critică 
literară și muzicală; O samă de…scriitori; Note de 
lector; Anamorfozele lui Narcis (în coautorat cu 
Adelina Pop); Eram studenții care… (în coautorat 
cu George Apostoiu); De la cronică muzicală… 
la critică literară - Opera Omnia - Publicistică 
și eseu contemporan. În completare, urmează un 
Curriculum vitae, ce arată biografia autorului și 
desfășurarea activității sale profesorale, culturale 
și literare. Importantul capitol intitulat Repere 
critice cuprinde aprecierile critice referitoare la 
volumele sale, recenzii publicate în numeroase 
reviste de specialitate, semnate de critici literari 
cunoscuți, dintre care cităm: Dan Anghelescu, 
George Apostoiu, Maria Cogălniceanu, Viorel 
Dinescu, Constantin Gherghinoiu, Sorin Leu, 
Emilian Marcu, Nicolae Grigore Mărășanu, Gina 
Moldoveanu, Viorel Mortu-Coman, Gheorghe 
Nazare, Andrei Parapiru, Doru Popovici, Adi G. 
Secară-Halilbey, Ioan Toderiță, Mihai Vintilă, 
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Vasile Ioan Zbarcea. Publicând aceste repere 
critice în acest volum, întoarcem către autorii lor, 
cu reverență, mulțumirile autorului. Și, ultima 
parte, Addenda, o adevărată expunere de fotografii 
cu scriitorul Dumitru Anghel, participant la 
diferite evenimente literar-artistice. 

Este un volum ce vrea să aducă în atenția 
cititorilor numele unui scriitor brăilean, cronicar 

muzical și critic literar. Autoarea a făcut o 
incursiune în cele cincisprezece titluri de carte, 
cu care scriitorul Dumitru Anghel îmbogățește 
zestrea darurilor literare născute pe plaiurile 
brăilene. Fiecare călătorie literară din volum este 
doar o scurtă prezentare, ce reliefează  altruismul 
și generozitatea cu care acest autor s-a aplecat 
asupra momentului cultural al urbei, indiferent de 
domeniul în care acesta s-a manifestat (literatură, 
muzică, teatru), fiind o prezență vie și participând 
la toate evenimentele, întâmplările frumoase și 
sărbătorile orașului. Omniprezent în toate aceste 
acțiuni, ca participant efectiv, ca spectator și, 
în consecință, commentator, în același timp, a 
continuat cu sârg activitatea didactică, atent, cu 
maximă implicare. Întotdeauna a considerat că 
literatura veritabilă trebuie să fie vizibilă, lizibilă 
și… comentabilă, pentru a fi cunoscută. Iar 
atunci când volumele citite, comentate și citate 
sau evenimentele culturale, muzicale, artistice 
evidențiate au ca subiect zona brăileană și locuitorii 

săi, teleormăneanul Dumitru Anghel intră sub 
vraja Brăilei, important oraș și port danubian, 
ce a exercitat dintotdeauna asupra oamenilor o 
atracție deosebită. Ori ca oraș al speranțelor (i.g.) 
spre care s-au îndreptat odată pașii păstorilor sau 
ai căutătorilor de locuri prielnice, ori ca oraș al 
timpului revolut, al amintirilor reviviscente cu 
frumoșii nebuni (f.n.), trăitori pe aceste meleaguri. 

Scriitorul Dumitru Anghel face critică literară, 
face cronică muzicală cu aceeași probitate și, 
mai ales, cu gândul bun ca, prin publicarea lor, 
acestea să ajungă la cititorul interesat, să-l invite 
la lectură. O critică literară bazată pe opinii 
stabile, în care niciodată subiectivul părerilor nu 
este lăsat să depășescă obiectivitatea analizei, 
alături de o cronică muzicală ce dorește să apropie 
sufletul oamenilor de frumusețea florilor sale. 

Această monografie, referitoare la scriitorul, 
publicistul, eseistul, cronicarul muzical și criticul 
literar, profesor Dumitru Anghel, a fost scrisă 
ca un semn de înaltă prețuire pentru frământările 
sale intelectuale pe cărările înflorite ale artelor, 
unde călătorește dezinvolt și își asumă fericita 
idee de a împărtăși tuturor bucuriile sale. Este o 
formă de generozitate instantanee, ce însoțește 
surpriza întâlnirilor sale cu muzica, cu teatrul 
sau cu literatura. Tezaurizarea părerilor sale în 
cele cincisprezece volume publicate poate fi 
considerată un gest avangardist, cel puțin pentru 
cele referitoare la muzică și la evenimentele 
muzicale petrecute în Brăila. Sunt moduri 
elegant-duios-simbolice de a accentua viața 
culturală a orașului, apetitul locuitorilor săi 
pentru manifestările elevate și marea dragoste a 
creatorilor de frumos de a hrăni, iar și iar, pomul 
verde al bucuriilor culturale. După o activitate 
bogată, ce reclamă recursul la superlative, cu 
siguranță, va fi considerat un întemeietor de lecție 
în istoria muzicală a orașului și un continuator în 
critica literară, fapt ce nu va fi ocolit de istoricii 
literari. 

Și iată cum, prin publicarea acestor volume, 
domnul profesor Dumitru Anghel ne-a condus 
prin troiene de ani și de evenimente, încărcate 
de oameni și de amintirile lăsate de ei. Au fost 
multe? Au fost puține? Ne privim amintirile prin 
timp. Frumoase amintiri! Ne oglindim amintirile 
prin sufletele oamenilor. Frumoși oameni!... 

             

Lucia PĂTRAȘCU
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SCRIITORI BR~ILENI CONTEMPORANI – Lucia P~TRA}CU

Volumul Scriitori brăileni contemporani 
– Lucia Pătrașcu, semnat de profesorul, 

columnistul, criticul literar Ion Trancău, Editura 
Lucas, Brăila, 2020.

În această perioadă literară a tranziției 
postdecembriste delimitată de anii celor trei 
decenii 1990 – 2020, continuatori ai valoroasei 
tradiții literare danubiene brăilene și gălățene 
sunt mai mulți scriitori douămiiști importanți, cu 
manifestări și evoluții publicistice și editoriale 
remarcabile, despre care am aflat și am receptat 
informații și aprecieri biobibliografice pertinente 
din cele trei volume exegetice ale Luciei Pătrașcu, 
Întâlnire cu o carte - 2016, Dansul cărților - 2018 și 
Zăbava cetitului... Eu citesc... Tu citești?... - 2019. 
Aceeași scriitoare, get-beget brăileană, dar și cu 
memorabili bunici ardeleni, evocați într-o proză 
scurtă emoționantă, ne-a oferit două monografii 
literare, cu titlul Daruri literare I și Daruri literare 
II. Prima monografie, cu titlul Daruri literare I și 
cu subtitlul Lirica brăileană de astăzi, divulgând 
un virtual proiect exegetic axat pe genul liric 
brăilean, ne oferă cu secvența de debut o ipostază 
monografică a celor douăsprezece volume de 
poezie ale Valentinei Balaban, o poetă din spațiul 
literar dunărean. A doua carte monografică, 
intitulată Daruri literare II și subintitulată Critica 
literară și cronica muzicală brăileană de astăzi, 
este, așa cum precizează autoarea Lucia Pătrașcu 
pe a treia pagină introductivă, o Monografie 
literară Dumitru Anghel, consacrată scriitorului 
reprezentativ pentru spațiul literar danubian, pe 
care-l preasfințește cu spiritul său critic complet, 
manifestat în mod judicios și constructiv pe 
plan literar, muzical, dramatic. Lucia Pătrașcu 
nu ignoră, ci evidențiază aportul acestui critic 
literar și cronicar muzical la revigorarea recenziei 
și a cronicii muzicale brăilene prin toate cele 
cincisprezece volume ale sale, exemplificând și 
argumentând considerații critice echilibrate sau 
temperate, ca într-un fel de Recensa rediviva a 
timpului.

Lucia Pătrașcu ilustrează în contextul literar 
brăilean, al evantaiului albastru, după cum 
sugerează cu stil conotativ, metaforic, unul 
dintre cele douăzeci și patru de titluri atracțioase 
ale volumelor sale, crezul scriitorului atipic, în 
devenire și desăvârșire, traversând cu existența 
și creația sa două perioade literare - postbelică 

și postdecembristă. În prima, trăită și cunoscută 
oarecum restrictiv, determinată de perimetrul 
și climatul familial și matrimonial, mulți ani 
sub comunism, contracarată de zăbava cetitului 
costinian și de imboldul genuin al scrisului, iar 
în a doua perioadă, postcomunistă, parcursă 
cu satisfacția cititului matur, experimentat și a 
scrisului și tipăritului, cu discernământ critic, 
publicistic și editorial. Citind cu vocație și pasiune, 
selectiv și facultativ, Lucia Pătrașcu a cultivat în 
ambele perioade literare disponibilitățile afective 
și cognitive proprii, prin lecturi ghidate de gustul 
și criteriul valorii artistice înnăscute. Astfel, etapa 
acumulărilor literar-artistice s-a prelungit de la 
vârsta adolescenței și tinereții, spre maturitate, 
până în prezent, la anii senectuții. Lucia Pătrașcu a 
urmat, funciarmente, traiectul clasic al scriitorului 
autentic, de la zăbava cetitului literar, pe plan 
național și universal, traversând evolutiv, în 
ascensiunea lor diacronică, mai toate perioadele și 
curentele literare de la origini și până în prezentul 
douămiist.

Autoare a celor douăzeci și patru de cărți 
remarcabile prin valoarea lor literar-artistică, 
Lucia Pătrașcu a cunoscut etapa saltului calitativ 
al creativității sale spre sfârșitul primului deceniu 
douămiist, mai precis, în intervalul de timp, 
destul de scurt, delimitat de anii 2008-2020, când 
activitatea sa publicistică și editorială a început, 
s-a conturat pe deplin și s-a impus decisiv.

Se poate observa și admite, clar și convingător, 
adevărul potrivit căruia creația literar-artistică 
a Luciei Pătrașcu a urmat traseul firesc, de la o 
laborioasă și interesantă dimensiune publicistică, 
la cealaltă, de-a dreptul incitantă, a editării 
cărților sale: de poezie, adresate cititorilor de 
toate vârstele, de proză scurtă sau de amploare 
epică și teatru scurt, în versuri, pentru copii. 
Cele două laturi principale ale operei sale s-au 
desfășurat și manifestat cu naturalețe, prin creații 
literare, lirice, epice și dramatice, alternative, 
paralele și interferente. La acestea s-a adăugat și 
critica literară.

Important și exemplar este faptul că Lucia 
Pătrașcu nu se relevă niciunde, în opera sa, ca 
teoretician amator, diletant sau consacrat, ci se 
confesează vizavi de obiectul abordat cu modestie, 
sinceritate și probitate, meditează asupra cititului 
și scrisului literar, la nivel publicistic și editorial, 
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ca trepte succesive, pe care le urcă ființa umană 
animată de imboldul decent, responsabil și nobil 
de a se afirma pe planul creației literar-artistice.

 Lucia Pătrașcu are și o interesantă 
teorie a lecturii, comentariului și editării 
cărților. Expunerea de motive pentru care au apărut 
volumele sale de critică literară explicitează 
emoționant și concludent: …toată viața am citit 
cărți semnate de autori cunoscuți sau numai 
începători (…) Ce-ar fi o carte necitită, rămasă 
(…) nepăsării timpului? Încerc numai o părere 

de cititor (…) Am luat obiceiul de a scrie câte 
ceva despre cărțile pe care le citesc. 

Toate recenziile, inspirate de cărțile unor 
scriitori/scriitoare mai mult ori mai puțin cunoscuți/
cunoscute, membri sau nemembri ai Uniunii 
Scriitorilor din România, dovedesc generozitatea, 
devoțiunea și tenacitatea cu care Lucia Pătrașcu 
se pronunță cu altruism autentic și se afirmă 
astfel la nivel  remarcabil, în peisajul criticii 
publicistice și editoriale de azi, la nivel județean, 
interjudețean și național. Ca să aducem numai o 
mică exemplificare, remarcăm recenziile cuprinse 
în cărțile sale, printre care trei sunt consacrate, 
surprinzător în contextul dat, realistului clasic 
francez Honoré de Balzac și lui Eduard Claudiu 
Brăileanu, traducătorul capodoperelor Moș 
Goriot și Verișoara Bette, din Comedia 
umană balzaciană. Întâmpinat cu elogii judicioase 
este și volumul Ca un cântec de speranță/Comme 
un chant d’esperance al scriitorului francez 
interbelic și postbelic Jean d’Ormesson, 1925-
2017, cu traducerea inginerului prozator Mihail 

Ciobotea. În bibliografia facultativă și selectivă 
a lecturilor și comentariilor respectuoase (Adrian 
Marino) și libere (Gabriel Dimisianu, alt brăilean 
celebru prin pertinența criticii literare postbelice 
și postdecembriste, după, amintindu-ni-l, ca 
gentilom, pe eminescologul Perpessicius) Lucia 
Pătrașcu include volumul de poeme cu titlul Polen 
de depărtare - Polen de lejanía, semnat de 
poetul Henry Luque Muñoz, sud-american 
din Bogotá, Columbia, 1944-2005, ilustrat, în 
traducere românească, de hispanistul universitar 
Andrei Ionescu, la Editura Univers din București, 
în anul 2001.

Greu de crezut este faptul că Lucia Pătrașcu 
nu s-a afirmat în reviste cultural-literare și nu a 
debutat editorial până în anul 2008, indiscutabil, 
anul benefic, cel care a declanșat ritmul trepidant 
al apariției cărților scriitoarei brăilene: zece de 
poezie, trei de proză, una cu versuri umoristice, 
cinci cu versuri pentru copii, dintre care una de 
teatru scurt, și cinci de critică literară. Lucia 
Pătrașcu poate fi considerată o scriitoare completă, 
prodigioasă, prin universul literar al cărților sale, 
pe deplin conturat, la un nivel artistic remarcabil, 
și prin celelalte activități culturale și literare, 
multiple și importante, nicidecum insignifiante 
sau efemere, pentru zona sud-estică a țării. Cititul 
a fost principala preocupare cultural-literară a 
scriitoarei Lucia Pătrașcu vreme de peste șase 
decenii și, apoi, scrisul în intervalul anilor 2008-
2020, conturându-și pe deplin și decisiv universul 
operei, concretizat artistic în douăzeci și patru 
de cărți, realizate fără impulsuri grafomane, 
dimpotrivă, cu sentimentul și convingerea 
auctorială, după care unele trebuie revăzute și 
revizuite în fondul și forma lor princeps. Ceea ce 
denotă o conștiință literară exemplară. 

Poate părea fastidios și superfluu acest exercițiu 
oarecum didacticist, de istorie literară, dar ne-a 
fost inspirat și sugerat chiar de personalitatea și 
opera Luciei Pătrașcu. Citatele din mottourile 
cărților sale denotă adevărul că scriitoarea, pe 
care o abordăm în această micro-monografie, fără 
îndoială, incompletă și imperfectă, avea, tot prin 
lecturi, nu prin studii universitare filologice, o 
viziune diacronică și axiologică asupra culturii și 
literaturii noastre de la origini până în prezent, ca 
să apelăm, nicidecum inutil și anost, la apoziția 
Istoriei literare călinesciene.

Ion TRANCĂU
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După cel de-al Doilea Război Mondial, 
Brăila, alături de întreaga ţară, a cunoscut 

dictatura comunistă. Partidul Comunist, creaţie 
cominternistă a ajuns, cu sprijinul politic al Uniunii 
Sovietice şi al trupelor de ocupaţie sovietice, 
partid de guvernământ. România, considerată ţară 
învinsă, a fost inclusă, cu acordul S.U.A. şi al Marii 
Britanii, în sfera de dominaţie sovietică. Deşi a 
fost ţară cobeligerantă, prin Tratatul de pace de 
la Paris, a fost inclusă în rândul ţărilor învinse şi 
i s-a impus plata unei mari despăgubiri de război. 
Cu toate că avea economia secătuită de război şi 
trecea printr-o gravă criză economică, accentuată 
şi de seceta din 1946, România, fiind lipsită de 
resursele financiare necesare, a fost obligată să 
plătească această despăgubire în produse agricole, 
petrol şi material lemnos. Aceasta s-a răsfrânt 
asupra nivelului de trai al populaţiei, determinând 
o penurie de produse agroalimentare şi o inflaţie 
galopantă. 

Pentru redresarea economică a Europei, care 
fusese teatrul unui război pustiitor, S.U.A. a 
propus ajutorarea prin acordarea de credite în 
cadrul Planului Marshall. România a respins 
aderarea la acest plan la ordinul Uniunii Sovietice, 
în a cărei sferă de influenţă era, iar promisiunile 
de ajutor s-au dovedit iluzorii. 

Neglijând redresarea vieţii economice, Partidul 
Comunist a procedat la desfiinţarea structurii 
politico-economice ce funcţiona în vechiul regim 
şi a instituit monopolul politic propriu, a abolit 
monarhia şi proclamat republica, a desfiinţat 
partidele politice, a etatizat economia, a introdus 

o economie hipercentralizată şi a desfiinţat 
economia concurenţială de piaţă. Măsurile 
adoptate au deturnat viaţa întregii societăţi, 
diferitele categorii sociale fiind împinse la limita 
suportabilităţii.

Prin reforma agrară din martie 1945, au 
fost expropriate toate moşiile, iar proprietarii 
deportaţi şi lipsiţi de mijloacele de existenţă. 
Prin reforma monetară de la 15 august 1947, 
burghezia a fost decapitalizată, fiind lipsită 
de mijloacele financiare necesare revigorării 
economiei. Acuzată de sabotarea economiei 
naţionale, la 11 iunie 1948, s-a efectuat 
naţionalizarea mijloacelor de producţie, întreaga 
activitate industrială trecând în mâinile statului. 
Începând din 1949, comuniştii au început un 
proces lung şi dureros de lichidare a gospodăriilor 
ţărăneşti mici şi mijlocii, obligându-i pe ţărani, 
prin sistemul de impozite şi cote, să treacă la 
economia cooperativizată. Cel mai greu lovită 
prin sistemul de cote şi impozite a fost  ţărănimea 
înstărită, considerată exploatatoarea maselor 
de ţărani. Prin confiscarea producţiei proprii şi 
acuza de sabotaj a puterii populare, zeci de mii 
de ţărani au fost judecaţi şi condamnaţi la ani grei 
de închisoare. Aceasta i-a determinat pe chiaburi 
să-şi abandoneze gospodăriile şi să-şi caute de 
lucru la oraş.

Armata, care contribuise la înfrângerea 
trupelor hitleriste şi la eliberarea ultimelor brazde 
de pământ de sub cotropirea fascistă, era privită 
cu neîncredere de aliaţii sovietici. În timp ce 
ostaşii români luptau în Ungaria şi Cehoslovacia, 

România în primii ani ai puterii populare

ISTORIE
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Armata Roşie de ocupaţie a dezarmat unităţile din 
interior şi a impus în câteva rânduri epurări ale 
cadrelor ofiţereşti şi înlocuirea lor cu trădătorii 
de ţară din diviziile Tudor Vladimirescu şi 
Horia,Cloşca şi Crişan şi politrucii cominternişti 
precum Ana Pauker, Walter Roman, Petre Borilă 
şi alţii. 

Şcoala a fost puternic politizată. S-a introdus 
studiul limbii ruse la toate ciclurile de învăţământ, 
începând cu clasa a IV-a până la învăţământul 
superior. S-a introdus studiul istoriei şi geografiei 
U.R.S.S. Istoria României a fost falsificată prin 
prezentarea la tot pasul a marelui ajutor primit de 
români de la Rusia ţaristă împotriva Imperiului 
Otoman.

Metodele pedagogice promovate de Comenius 
şi Pestalozzi au fost înlocuite cu cele indicate de 
Makarenko, cu totul inadecvate pentru nişte copii 
normali.

Durata studiilor liceale au fost redusă la trei 
ani. Ponderea liceelor teoretice a fost redusă 
substanţial, acestea fiind înlocuite cu licee 
industriale şi de specialitate. Tot mai des, elevii 
erau scoşi de la cursuri şi trimişi să recolteze 
bumbac sau porumb. Situaţia s-a agravat prin anii 
1970-1980, când elevii de la şcolile profesionale 
erau trimişi luni întregi la munci agricole.

Noua ordine comunistă a bulversat viaţa 
întregii societăţi, care s-a manifestat prin proteste 
şi nemulţumiri, frământări şi revolte, mai ales în 
mediul rural împotriva colectivizării. Oameni de 
cele mai diverse profesii s-au retras în munţi şi 
s-au înrolat în lupta de partizani. La atmosfera 
generală de nemulţumire, autorităţile comuniste 
au răspuns prin foame, frig şi întuneric, prin 
lipsuri şi privaţiuni, dar mai ales prin teroare şi 
represiuni. Sute de mii de oameni consideraţi 
adversari ai regimului au fost anchetaţi, au suferit 

perioade lungi de recluziune fără judecată, bătăi 
şi torturi, au fost obligaţi la munci grele la Canal 
şi în mine, lipsiţi de medicamente şi asistenţă 
sanitară. Trimițându-i în lagăre şi închisori la 
Jilava, Gherla, Aiud, Piteşti, Râmnicu Sărat sau 
la Canal, regimul comunist a urmărit anihilarea 
oricărei opoziţii.

Concomitent, s-a intensificat sovietizarea 
societăţii româneşti. S-a amplificat tipărirea 
operelor lui Lenin şi Stalin; s-a înfiinţat Editura 
Cartea Rusă; s-au tipărit în tiraje de masă cărţi 
care exaltau formarea omului de tip nou, profund 
devotat comunismului; s-a înfiinţat Societatea de 
strângere a relaţiilor de prietenie ruso-române 
(ARLUS). Toate instituţiile statului au fost 
împânzite de consilieri sovietici. Armata română 
era controlată de sute de consilieri. În organele 
de informaţii, întreaga conducere era încadrată cu 
agenţi N.K.V.D. În economie, s-au organizat 13 
societăţi mixte româno-sovietice - SOVROM-uri 
care controlau şi subordonau întreaga activitate. 
Aceste societăţi luau profitul realizat, iar românii 
acopereau pagubele. 

Politica de exploatare şi de jefuire a resurselor 
ţării de către Soviete a redus statutul României 
la cel de semicolonie, ceea ce a provocat 
nemulţumirea şi a slugilor comuniste din 
conducere. Cu toată politica de desovietizare 
şi eliberare de sub tutelă, Nicolae Ceauşescu a 
rămas un stalinist înrăit în respectarea şi aplicarea 
neabătută a dogmelor marxist-leniniste privind 
industrializarea şi colectivizarea agriculturii. 
Deceniile de dictatură comunistă au lăsat urme 
adânci în sufletul şi în conştiinţa contemporanilor.

Paul MUNTEANU
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Povestea lui K-PAX, 2001, 
se bazează pe scenariul 

lui Charles Leavitt, inspirat din 
romanul cu același nume al lui 
Gene Brewer. Inteligent compusă, 
reușește să țină trează atenția 
spectatorului, oferindu-i numeroase 
surprize, precum şi ocazii de a-și 
pune întrebări, de a se îndoi, de a 
încerca să pună în ordine puzzle-ul 
care i se oferă. 

K-PAX este un film care te 
ia cu el în călătoria lui Prot – 
personajul principal –, care te face 
să empatizezi cu Prot și cu celelalte 
personaje, fiind o invitație de a 
descoperi cât de multe împărtășim 
cu ceilalți, cât de multe avem în 
comun cu ceilalți, ce putem învăța 
de la semenii noștri, dar și cum le 
putem fi aproape, ajutându-i. Pe de 
altă parte, filmul este și un bun prilej 
de a reflecta asupra propriei noastre 
călătorii prin viață. 

Considerat de unii film SF, de 
alții, fantastic sau doar psihologic, 
filmul are câte ceva pentru orice 
spectator, indiferent de genul pe care-l preferă și, 
deși nu este la fel de detaliat precum cartea, ceea 
ce este și firesc, mulți consideră că reușește să o 
depășească prin mister (un mister care, aparent, se 
dezvăluie lent, dar, de fapt, deseori se adâncește) 
și, în același timp, prin realism.

Prot, personajul principal al filmului, este 
interpretat de cunoscutul actor Kevin Spacey, 

laureat al Premiului Oscar, cel mai bun actor în rol 
principal, American Beauty, cu doar un an înainte 
de K-PAX, şi cel mai bun actor în rol secundar, 
The Usual Suspects, 1996. Un Kevin Spacey care 
își dovedește încă o dată, dacă mai era nevoie, 
talentul incontestabil și șarmul memorabil în 
acest rol, bizarul Prot de pe K-PAX. 

În urma unui incident din Gara Centrală din 
New York, un bărbat pe nume Prot, un străin 

O poveste de pe K-PAX 

DE VÃZUT
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neobişnuit, apărut de nicăieri, este dus la un spital 
de psihiatrie din Manhattan, unde este preluat de 
doctorul Mark Powell, care încearcă să descopere 
adevărul despre pacientul său, ce pretinde că 
este într-o misiune de observație și că vine de pe 
îndepărtata planetă K-PAX, aflată la 1.000 de ani 
lumină. În rolul medicului psihiatru îl regăsim pe 
nu mai puțin cunoscutul actor Jeff Bridges, un 
rol aparent simplu, în care însă acesta își pune în 
valoare abilitățile și profesionalismul, reușind să 
facă vibrantă și intensă interacțiunea cu pacientul 
său și, în același timp, punând parcă și mai mult 
în lumină personajul interpretat de Kevin Spacey. 

Doctorul Mark Powell devine tot mai interesat 
de cazul său și chiar se întreabă dacă Prot este o 
ființă de pe planeta K-PAX sau doar un om uitat 
de semenii săi, un om cu probleme psihiatrice 
severe. Rapid, straniul pacient devine o mare 
provocare pentru doctorul Powell, deoarece 
Prot, cu zâmbetul său senin, cu blândețea sa, cu 
inteligența, cu prezența benefică pentru ceilalți 
pacienți, cu maniera sa calmă și directă, dar mai 
ales cu informațiile exacte pe care le deține despre 
îndepărtatul sistem binar unde se află planeta 
numită de acesta K-PAX îl intrigă nespus, astfel 
încât, trecerea de la scepticismul psihiatrului la 
dorința de a rezolva cazul se situează mereu pe o 
linie subţire. În mod cert, filmul ia o întorsătură 
extrem de interesantă atunci când Prot le dă 
cumnatului lui Mark și colegilor săi de astrofizică, 
de talie mondială, o lecție despre lumea sa de 
acasă. 

Este Prot extraterestru sau nu? Întrebarea 
rămâne în cele din urmă pentru spectator, 
singurul care, în final, poate să decidă. Filmul 
nu predică, nu ne cere să credem în Prot. Dar, în 
același timp, filmul ridică multe întrebări. Oare 
ştim cu adevărat cum funcționează universul? 
K-Pax este un amestec reușit de emoții, semne de 
întrebare, scene amuzante, întorsături neașteptate 

de situații, este o disertație despre posibilități, 
dar și o examinare a complexității condiției 
umane, aflate mereu în evoluție. Iain Softley a 
creat și oferit un film sensibil, dar și provocator 
prin misteriosul personaj Prot, care îndeamnă 
spectatorul să reflecteze asupra propriilor 
concepte despre lume, viață și ceea ce reprezintă 
ființa umană și universul. Ce s-ar întâmpla, 
dacă…? - aceasta este întrebarea pe care filmul 
îşi propune și reușește să o ridice.

Nu doar interpretarea strălucită a actorilor dă 
valoare filmului, ci și latura lui vizuală și auditivă. 
Regizorul Iain Softly își arată măiestria și prin 
jocul de lumini și umbre din scenele peliculei, 
dar și prin alegerea compozitorului. Coloana 
sonoră, semnată de Edward Shearmur, întregește 
filmul, potențând atmosfera de mister, emoțiile 
personajelor. Muzica sa se contopește perfect 
cu imprevizibilul poveștii, aplificând scenele 
tensionate sau inducând serenitate.

În timp ce finalul poate fi văzut și discutat în 
mai multe moduri, K-PAX rămâne o călătorie 
complexă, revelatoare, care lasă în spate o 
mulțime de întrebări, chiar şi de natură filosofică.

Steluța BUZDUGAN



34

Luceafărul literar și artistic

DE CITIT

Până la sfârșitul timpului este romanul de 
debut al scriitoarei Raluca Alina Iorga, 

o carte care impresionează de la prima până la 
ultima pagină prin profunzimea ei, stilul autoarei 
și priceperea acesteia de a transmite emoții.

Cartea are în centrul ei figura emblematică 
a domnitorului Vlad Țepeș și își propune 
prezentarea acestuia ca om, precum și lămurirea 
misterului care planează în jurul personalității 
sale. Povestea este unică prin puterea ei de 
evocare și prin capacitatea de a capta cititorul 
și de a-l transpune într-o lume îndepărtată, din 
care cu greu se poate desprinde după terminarea 
cărții, în ciuda numărului impresionant de 
pagini.

Romanul este structurat pe două planuri – 
prezent și trecut, cu accent pe cel de-al doilea, 
prezentul reprezentând o tehnică narativă de 
pătrundere în subiectul cărții, dar și o continuare 
a poveștii peste veacuri, o trimitere către veșnicie 
a eroilor, atât de bine realizată de către autoare.

Într-o lume literară dominată de modelul oferit 
de bestsellerurile de peste ocean, Raluca Iorga a 
îndrăznit să se întoarcă spre istoria noastră și să 
prezinte lumii o figură controversată, ce pentru 
autoare reprezintă un model de viață, pe care ni-l 
prezintă cu pasiune, implicarea acesteia fiind 
evidentă în paginile scrise.

Povestea începe la Festivalul Medieval din 
Sighișoara, unde personajul feminin este atras în 
lumea umbrelor și își asumă o misiune aproape 
imposibilă: aceea de a găsi rămășițele pământești 
ale domnitorului valah și de a le duce la cetatea 
Poenari, pentru ca sufletul chinuit al lui Vlad să 
se odihnească în pace.

Cititorul ajunge astfel, alături de tânăra 
femeie, în trecutul îndepărtat, unde are șansa de a 
descoperi cele mai importante momente din viața 
prințului. Meritul scriitoarei este acela de a creiona 
ca nimeni altcineva figura lui Vlad. Separat de 
locurile dragi lui încă de copil, acesta se întoarce 
cu o dorință aprigă, dar dreaptă, de răzbunare, 
după ce tatăl și fratele său mai mare, Mircea, au 
fost uciși mișelește. De-a lungul paginilor cărții, 
autoarea ne oferă șansa să cunoaștem un om, cu 
defectele și calitățile sale, un spirit liber, capabil 
de gesturi nobile, dar și de cele mai crunte acțiuni 
îndreptate împotriva trădătorilor de orice fel. 
Astfel, Vlad ni se înfățișează ca fiu, prieten, 
iubit, soț, tată sau domnitor, peste toate aceste 

PÂN~ LA SFÂR}ITUL TIMPULUI, 
RALUCA ALINA IORGA, editura UP, Bucure]ti, 2020
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aspecte suprapunându-se aura de erou. În ciuda 
faptului că personajul este inițial un adolescent, 
maturitatea acestuia este evidentă și se reflectă 
în deciziile sale de strateg, cu ajutorul cărora va 
reuși să țină piept nenumăratelor intrigi și trădări, 
dar și unei forțe armate colosale de la acea vreme 
– Imperiul Otoman.

Vlad învață din experiențele sale de viață că 
oamenii, în general, nu sunt de încredere, că sunt 
mânați de scopuri ascunse și astfel, domnitorul 
are foarte puține persoane apropiate, care nu îi 
judecă acțiunile și îl sprijină necondiționat. Dintre 
aceste figuri se distinge Ana, personajul feminin 
principal, foarte bine conturat de autoare. În 
ciuda delicateței sale evidente, Ana este o femeie 
puternică, dispusă permanent să se retragă atunci 
când simte că țara are nevoie de domnitorul ei, 
însă capabilă să îi fie alături lui Vlad și să îi ofere 
sprijinul în clipele în care doar prezența ei îl poate 
salva.

Momentele romantice extrem de sensibile se 
împletesc în carte cu realitatea istorică, conflictul 
voievodului cu boierii, scenele de luptă descrise, 
fragmentele în care Vlad își duce răzbunarea 
la capăt sau face dreptate celor mulți fiind de o 
grandoare impresionantă.

Scriitoarea așază povestea imaginată de ea 
pe o bază solidă, extrem de bine documentată, 
adevărul fiind cel care primează. Mesajul autoarei 
este clar exprimat în rândurile cărții: Într-o zi, 
printre miile și miile de minciuni, cineva tot va 
scrie adevărul despre mine, lucru pe care îl face 
de altfel, deoarece cititorul va găsi o explicație 
clară și verosimilă pentru legendele născute de-a 
lungul timpului despre Vlad Basarab Dracula.

Dincolo de orice, domnitorul se desprinde 
dintr-o perioadă glorioasă pentru istoria noastră, 
un timp în care eroii erau rari, însă puteau fi 
asociați prin faptele lor cu pământul pentru binele 
căruia ar fi sacrificat orice. Ideea este magistral 

surprinsă de autoare, cu atât mai mult cu cât 
însuși sultanul se vede nevoit să recunoască acest 
lucru: Stătea cu ochii ațintiți când la cele două 
țepe, când la porțile deschise. Și deodată, ca 
și când un văl i se ridicase de pe ochi, își dădu 
seama: nu avea niciun sens să mai atace cetatea. 
Vlad nu era înăuntru. Vlad nu era nicăieri, totuși 
era peste tot. Era în apele care fugeau de el, era 
în grânele arse, era în praful care îl îneca, era 
în soarele care îi ardea pielea, era în vulturii 
care se roteau deasupra celor douăzeci de mii de 
leșuri, era în pădurile întunecate ce păreau că 
ascund cele mai groaznice duhuri de la facerea 
lumii, era în tot. Vlad era Valahia.

Până la sfârșitul timpului este o carte 
grandioasă, o epopee a unui erou exemplar, așa 
cum de altfel merita personajul istoric, un câștig 
pentru cititorul care se hotărăște să îi acorde din 
timpul său, gest pe care cu siguranță nu îl va 
regreta.

Cartea a apărut inițial la editura Smart 
Publishing, în anul 2018 și reeditată apoi la 
editura Up, în 2020, iar autoarea are în pregătire 
volumul Dar veșnicia n-are timp, unde povestea 
lui Vlad și a celorlalte personaje va continua.

Roxana NEAGU
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Autor cunoscut pentru romanele sale 
istorice și mai ales pentru volumul 

Berlin, căderea – 1945, dar și pentru Războiul 
civil spaniol, Creta – bătălie și rezistență, 
acesta din urmă distins cu premiul Runciman, 
Antony Beevor face un adevărat tur de forță cu 
Stalingrad. Imediat după apariția ediției în limba 
engleză, cartea a fost distinsă cu premiul Samuel 
Johnson pentru nonficțiune, cu premiul Wolfson 
pentru istorie și cu premiul Hawthornden pe anul 
1999. Decalajul temporal al traducerii românești 
nu scade cu nimic din valoarea volumului. 

În fond ce face Antony Beevor în acest 
Stalingrad? Despre războiul al doilea mondial 
și în special despre acest capitol se părea că s-a 
spus totul, dar iată că nu este așa. Pornind de la 
arhivele secrete rusești, de la rapoartele adresate 
lui Stalin și de la deciziile statului major rus, 
venind apoi cu completări de pe partea germană, 
autorul reușește să contureze practic minut cu 
minut înfiorătoarea confruntare umană. Pe lângă 
documentele oficiale, aduce în atenție și multe 
scrisori ale personalului combatant, atât rus, cât 
mai ales german, scrisori cărora înainte nu li s-a 
dat atenția cuvenită ca material documentar. Și 
ce material! 

Urmărim pas cu pas evoluția războiului 
pentru orașul Stalingrad, implicarea personajelor 
centrale și mai puțin centrale și, în același timp, 
primim informații de la propaganda oficială în 
contrapondere cu rapoartele secrete, cu deciziile 
interne și mai ales cu scrisorile celor implicați 
în război. Avem o privire multilaterală. Parcă 
am privi din punctul unui cub Aleph, asemenea 
lui Borges, numai că acum nu avem de-a face 

cu visul, cu irealitatea, ci tocmai cu opusul ei, 
cu durerea și cruditatea unui război care macină 
vieți, care macină oameni și destine și care 
pare de cele mai multe ori, așa cum o văd și cei 
implicați, o adevărată nebunie fără sens. 

Începutul este triumfal, cu victorii germane 
pe linie, cu aproape cucerirea orașului 
Stalingrad, a mai puțin celebrei fabrici de 
tractoare și, desigur, a malului râului unde rușii 
încearcă disperați să reziste. Vedem încrederea, 
organizarea și determinarea germane, puse în 
slujba unui conducător nebun și în același timp 
vedem dezagregarea unei armate totalitare ruse, 
incapabile prin leadership să facă față unei bune 
organizări. Ies în evidență personaje precum 

Stalingrad – povestea unui m`cel
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Hrușciov, Zaițev și suita de generali ruși, dar 
și conducători puternici și organizați, precum 
generalul Arthur Schmidt, generalul de trupe 
Hube, general-locotenetul Pfeiffer și alții. 

Pentru noi, românii, două sunt momentele 
interesante ale volumului. Primul este cel legat 
de colapsul armatei a treia române la sud de 
Stalingrad. Autorul prezintă acest moment, crucial 
în desfășurarea viitoare a evenimentelor, așa cum 
îi stă bine unui istoric competent. El nu blamează 
trupele române care nu au putut ține un front de 
25 de km atunci când asupra lor s-au năpustit 
trei armate rusești cu peste 3.500 de blindate. 
Cu toate acestea, remarcă eroismul românilor 
și rezistența lor timp de trei zile și mai apoi a 
grupului condus de energicul general Lascăr. Al 
doilea moment legat de români îl constituie bătaia 
din prizonierat dintre generalul Dumitrescu și un 
general neamț pentru un briceag multifuncțional 
dotat cu linguriță, care aparținea românului. 
Duritatea intervenției generalului Dumitrescu 
este remarcată de autor nu atât pentru fapta în 
sine, ci pentru a demonstra răcirea relațiilor dintre 
cei doi aliați. De altfel, chiar în timpul încercuirii 
de la Stalingrad, rușii au manifestat o atenție 
deosebită acordată românilor și austriecilor din 
armata prinsă în încercuire. Au transmis mesaje 
țintite acestor două categorii, inclusiv manifeste 
în română și germană adresate specific românilor 
și austriecilor. Scopul lor a fost ruperea unității 
și coeziunii alianțelor din armata înconjurată. Se 
pare că până la urmă acest lucru nu a fost realizat, 
dar s-a reușit aceasta cu succes în prizonierat. 

Stalingrad este o carte despre durerea umană 
dusă la extrem, despre vitejie și sacrificiu, 
despre patriotism. Este un model de abordare 
nonpartizană a unui eveniment istoric. Faptul 
că Antony Beevor s-a concentrat și pe oamenii 
mici, soldați, infirmieri, doctori etc. a făcut ca din 
această luptă să iasă la iveală caracterele, tăria 

sufletească și mai presus de toate umanitatea. 
Sunt multe exemple de umanism în această carte. 
Ele contrastează puternic cu cele de sadism, de 
canibalism, de isterie, în fond, toate stări ale 
naturii umane. 

Ceea ce îmi place cel mai mult la acest 
volum este că s-a ținut departe de ideologie, 
de bombastic și de propaganda oficială. Avem 
aici un Stalin ezitant și chiar iertător, lucru 
necaracteristic pentru el, avem un von Paulus 
aproape absent, deși numele lui era pe primele 
pagini ale propagandei, în fapt doar un șoricel 
prins într-o colivie de aur. Avem moarte, groază 
și speranță. 

Este o carte admirabil scrisă, care merită pe 
deplin premiile primite. Mai mult, cred că ar fi 
un bun material didactic pentru școli. Pentru că 
tineretul nu trebuie să uite momentele grele ale 
istoriei, iar Stalingrad a fost un astfel de moment. 
A fost cel care a schimbat soarta războiului. 

Mihai VINTILĂ
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DE ASCULTAT

Muzica este o lege morală. Ea dă suflet 
universului, aripi gândirii, avânt 

închipuirii, farmec tinereţii, viaţă şi veselie 
tuturor lucrurilor. Ea este esenţa ordinii, înălţând 
sufletul către tot ce este bun, drept şi frumos.  

                     (Platon)

Cred că nu există persoană căreia să nu-i placă 
muzica. Ea a însoţit omul pe parcursul existenţei 
sale, evoluând odată cu acesta, oglindindu-i viaţa 
socială, trăirile, frământările şi bucuriile. Însă, 
muzica este, pe lângă un mod de exprimare a 
sentimentelor, şi un mijloc prin care ne descoperim 
valențe sufletești neștiute. Are cale deschisă către 
inimă, unde repară ce e de reparat, sădeşte ce nu 
există, creează rod din sămânţa cea bună, clădeşte 
un om mai viguros și mai echilibrat. Nu mai este o 
noutate faptul că numeroase cercetări au dovedit 
eficacitatea muzicii în diferite terapii pentru 
tratarea afecțiunilor neurologice și neuropsihice, 
fiind benefică pentru dezvoltarea creierului și a 
neuroplasticității.

Chiar dacă, ocazional, ne îndreptăm şi către 
alte genuri muzicale, totuşi muzica clasică are 
locul asigurat în sufletul fiecăruia. Desigur, ea 
nu mai are nevoie de nicio pledoarie, trecând 
testul timpului, însă aş dori să aduc în atenţia 
dumneavoastră o colecție de 10 CD-uri, alcătuită 
cu scopul de a familiariza copiii cu acest gen 
muzical, având în vedere beneficiile asupra 
creierului și implicit asupra comportamentului. 
În acest sens, au fost selecţionate bucăţi muzicale 
din operele a treisprezece compozitori clasici, 
unele foarte cunoscute, altele mai puţin cunoscute, 
însă atent alese și armonios intercalate, cu ritmuri 
şi stiluri diferite, urmărind atingerea scopului 
dovedit: sporirea emoțiilor pozitive, relaxarea, 
creșterea calității somnului, a concentrării, a 
creativității și a capacității de memorare.

Deşi mijloacele de exprimare muzicală diferă, 
pe parcursul celor zece CD-uri, forța expresivă a 
melodiilor este la fel de valoroasă, radiind bună 
dispoziție până în cele mai ascunse unghere ale 
sufletului.

Alternanţa între lent și vioi, simplu și complex, 
instrumental și vocal captează atenţia, previne 
plictiseala şi oboseala. Instrumentele muzicale 
antrenate în compozițiile selectate produc un 
conținut bogat de sunete de tonalități diferite, 
acest lucru sporind cromatica muzicală și implicit 
sfera emoțională, ceea ce facilitează adaptarea 
copilului la mediul înconjurător.

Colecția e bogată în personalități muzicale: 
Antonio Vivaldi (1678-1741), Johan Pachelbel 
(1653-1706), Wolfgang Amadeus Mozart (1756-
1791), Engelbert Humperdinck (1854-1921), Peter 
I. Tchaikovsky (1840-1893), Robert Schumann 
(1810-1856), Johann Sebastian Bach (1685-1750), 
Ludwig van Beethoven (1770-1827), Joseph 
Haydn (1732-1809), Sergey Prokofiev (1891-
1953), Camille Saint-Saëns (1835-1921), Leopold 
Mozart (1719-1787), Claude Debussy (1862-
1918), care, deşi au trăit şi compus în perioade 
diferite,  și-au unit forţa creatoare, pentru a bucura 
suflete de copii şi nu numai.

Vă invit să descoperiţi expresivitatea, nobleţea 
şi eleganţa fragmentelor muzicale cuprinse în 
colecție, despre care consider că oferă satisfacţie 
și celui mai exigent iubitor de muzică.

     
      

              Irina ENE

Muzica clasic` ]i dezvoltarea armonioas` a copiilor
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Pe data de 4 mai 2021, s-au împlinit 66 de ani 
de când marele nostru compozitor a plecat 

la ceruri, într-o singurătate crâncenă. George 
Enescu s-a năcut la data de 19 august 1881, acolo 
sus, în Nordul Moldovei, ținut cu multe şesuri şi 
coline pline de păduri pierdute între lanurile de 
orz sau de porumb. Păduri de mesteceni sau sălcii 
plângătoare, ținuturi care se află aproape de satul 
Liveni, între Vârlov şi Carcalia. George Enescu 
a fost al optulea copil al părinţilor săi, Maria 
şi Costache Enescu, 
rămânând singurul la 
părinți fiindcă doi frați 
au murit din cauza unei 
boli, la o vârstă foarte 
fragedă, iar ceilalţi cinci 
au murit de o molimă, în 
anul 1878. Viaţa la țară, 
cât şi întreaga natură ce 
a intrat în comuniune 
cu anii copilăriei sale 
i-au lăsat în suflet pentru 
totdeauna numai zile 
de sărbătoare. Prima 
sa amintire muzicală, 
despre care va pomeni 
permanent în toate 
interviurile de mai 
târziu, este despre un 
taraf de lăutari, compus 
din câteva viori, un 
ţambal şi un contrabas. Această orchestră i-a 
aprins spiritul lui Enescu, deşi pe atunci avea 
doar câţiva anişori. Prima sa vioară adevărată 
o primeşte la vârsta de cinci ani. Primele lecţii 
le-a luat cu un lăutar din Dorohoi, pe numele său, 
Niculae Chioru. După câteva lecţii, acesta nu mai 
avea ce să-i arate micuţului Jurjac. Astfel tatăl 
său, Costache Enescu, învăţător, își ia copilul 
şi-l duce la Iaşi la vestitul profesor de muzică 
Eduard Caudella. La acest profesor nu stă prea 
multă vreme, fiindcă şi aici Jurjac își însuşeşte 

toate cunoştinţele în materie muzicală cu mare 
repeziciune. Eduard Caudella îl sfătuieşte pe 
Costache Enescu să-și trimită fiul la studii la 
Viena. În anul 1893, George Enescu devine un 
absolvent strălucit al cursurilor pentru care i se 
acordă medalia Asociaţia prietenilor muzicii. 
După terminarea conservatorului, Enescu rămâne 
mai departe la Viena, unde studiază cu R. Fuchs, 
frecventând în acelaşi timp multe concerte şi 
spectacole de operă (având revelaţia lui Wagner). 

Vine în ţară în anul 1894, 
în luna martie. Enescu 
se prezintă pentru prima 
dată în faţa publicului 
bucureştean la Palatul 
Ateneului, într-un mare 
recital, avându-l ca 
dirijor pe profesorul 
Hellmesburger. În 
acelaşi an, pleacă la 
Paris, considerat un mare 
centru muzical după 
război. Contactul lui 
Enescu cu această lume, 
la numai 14 ani, are o 
mare influenţă asupra 
sa, asupra substanţei 
creatoare, asupra gândirii 
sale pentru totdeauna. 
Dacă în timpul studiilor 
la Conservatorul din 

Viena, Enescu a avut de înfruntat atât de mult 
rigiditatea, la Paris, Enescu are parte de profesori 
cu totul admirabili, cu vederi şi orizonturi largi, 
precum şi de prieteni şi colegi foarte talentaţi: 
Ravel, Florent Schmitt, Raoul Laparra. La clasa 
de compoziţie, George Enescu l-a avut ca profesor 
pe Massenet, celebrul compozitor de opere, care 
ştia atât de bine cum să-şi influenţeze elevii. Cu 
asemenea profesori de care a avut parte, Enescu 
a ştiut să-şi îmbogăţească cunoştinţele muzicale, 
configurându-și toate forţele creatoare şi mai mult 

GEORGE ENESCU - Apostolul muzicii
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prin natura sa robustă şi viguroasă în muzică, cu 
care a fost înzestrat încă de la naştere. Enescu a 
obţinut primul său premiu la creaţie, cu toate că 
studiase cel mai mult vioara. El s-a născut creator, 
prin adâncul fiinţei sale, după cum afirmau toţi 
profesorii lui. Premiul l-a obţinut cu lucrarea 
Poema română, opus 1, în data de 6 februarie 
1898, sub dirijarea orchestrei de către celebrul 
Edouard Colonne. Astfel munca lui Enescu se 
împarte între vioară şi compoziţie. În anul 1899, 
la vârsta de numai 18 ani, Enescu obţine cel 
mai mare premiu: Grand prix du Conservatoire. 
Consacrarea definitivă a lui Enescu are loc însă 
în anul 1900, în luna februarie, în urma unui 
mare concert cu public la Paris, unde susține 
Concertul pentru vioară de Beethoven. An de 
an, faima sa creşte neîncetat, sălile de spectacol 
unde avea concerte fiind pline sau arhipline. În 
multe din concertele sale apare alături de nume 
sonore precum: Pablo Casals, Alfred Cortot, 
E. Isaye, Jaques Thibaud, Fritz Kreiler. Paralel 
cu ascensiunea la vioară, Enescu se afirmă din 
ce în ce mai puternic cu cele două Rapsodii 
române scrise în perioada 1901-1902, apoi cu 
Simfonia I, scrisă în anul 1905. Marile lucrări 
ale sale sunt concepute sau scrise în ţară, fiind 
datate cu numele unor locuri dragi şi familiare 
lui: Carcalia, Sinaia, Teţcani, Făget. După ce se 
termină războiul, Enescu porneşte din nou în 
pripegie artistică, prin turnee extinse. Primul este 
în America de Nord, la Philadelphia, New York, 
Washington, San Francisco, Pittsburg, revenind 
în Europa la Paris, Roma, Londra, Monte-Carlo. 

În perioada dintre cele două războaie mondiale, 
se nasc celebrele sale lucrări cu valoare capitală: 
Sonate pentru pian, Cvartetul de coarde nr.1, 
Sonata nr. 2 pentru violoncel şi pian, dar şi Sonata 
a-3-a pentru vioară şi pian. Cel de-al Doilea 
Război Mondial pune capăt tuturor turneelor sale, 
acesta dorindu-și să fie cât mai mult în mijlocul 
poporului său în clipele de grele cumpănă. În 
anul 1944, după terminarea războiului, Enescu îşi 
continuă activitatea colaborând cu artişti sovietici 
veniţi în turneu în România. Astfel el este 
membru fondator al Asociaţiei pentru strângerea 
legăturilor de prietenie cu URSS (ARLUS), fiind 
alături de mari artişti ca: Daviod Oistrach, Lev 
Oborin, Daniil Şafran. După anul 1949, vechea sa 

boală, căreia nădăjduia că-i aflase vindecarea, se 
agravează. Este obligat să-şi reducă din concerte 
şi să dea lecţii de interpretare la vestita şcoală 
Mannes Music School din New York, apoi revine 
la Paris, tot pentru a preda. Boala îl obligă să 
renunţe la activitatea concertistică, consacrându-
se definitiv creaţiei. Cvartetul de coarde nr.2, 
poemul simfonic Vox maris, rămas neterminat 
şi Simfonia de cameră sunt ultimele sale lucrări. 
Ţintuit pe patul său de o mare suferinţă, gândurile 
lui au fost îndreptate mereu spre patria sa și 
spre ţinuturile natale, cum de altfel mărturisise 
cândva într-un interviu: Am remarcat dintr-un 
grafic al vieţii mele, că viaţa oricărui om este 
ca o coardă, care, împinsă, oscilează şi revine 
încet la poziţia simplă şi dreaptă, de unde a 
plecat. Eu revin de unde am luat-o: faptul că 
cei ce mi-au prezidat primii paşi ai mei, toţi 
au dispărut, mă întristează enorm, însă, nu mă 
înstrăinează de locurile mele natale şi sfinte.  
Ultima și marea dorință nu a putut fi îndeplinită, 
deoarece pe data de 4 mai 1955, APOSTOLUL 
MUZICII ROMÂNEȘTI, GEORGE ENESCU, 
s-a stins din viaţă la Paris, aşa cum presimţise 
întotdeauna că avea să se întâmple: Această 
poveste începe acolo departe, pe plaiurile 
Moldovei şi se sfârşeşte aici, în inima Parisului.

Constanța ABĂLAȘEI-DONOSĂ
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