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EDITORIAL 

O CARTE ÎN DEVENIRE 

 

 

 

 

 

 

 scrie o carte despre comunismul 

cenușiu românesc înseamnă a 

scormoni în carul cu fân al istoriei 

unui secol trecut, căutând acul 

pierdut de uitare și ignoranță până la ostina-

to. Autorii: Alexandru Cetățeanu Virginia Pa-

raschiv și Mihai Ganea, au decis cu entuzi-

asm să înceapă proiectul înainte de pande-

mia și restricțiile guvernamentale care au 

apărut simultan, dar treaba asta s-a dovedit 

a fi mult mai grea decât și-au închipuit vreo-

dată.  

Virginia Paraschiv, a dus greul cu stoi-

cismul și perseverența bine cunoscută de noi 

din totdeauna. Dosarul cauzei Sadoveanu a 

presupus mult material bibliografic, juridic și 

de instanță uzuală, de adunat, arhivat, proce-

sat și instrumentat cu imparțialitate. Dar și 

dibăcie profesională.  

Cartea, ca orice carte își are propriile 

norme de concepte și cutume. Transpunerea 

literară a unui proces atât de important dar 

și greu de sintetizat a constituit pentru au-

tori o cumpănă serioasă, greu de trecut dar 

nu imposibil. Profesionalism și pricepere, au-

torii au făcut totul cu zel și autoritate. Ce a 

ieșit, va decide, în cele din urmă cititorul avi-

zat și interesat. Dar decizia finală trebuie să 

aparțină viitorului, generațiilor viitoare. Noi, 

autorii, am scris doar o carte, dar cartea 

aceasta va trebui să decidă un început. Înce-

putul proceselor comunismului cenușiu din 

România sub o altă formă de abordare sau 

prezentare. În 1989 am avut ocazia să alun-

găm comunismul din România. Dar am uitat 

să punem îngeri păzitori la poarta sufletului 

românesc asemeni lui Dumnezeu, care după 

ce i-a alungat pe cei păcătoși din rai a făcut 

acest lucru. Imediat comuniști au găsit alte 

porți uitate deschise, în altă parte și ne-a in-

vadat raiul. Restaurația s-a produs cu sălbă-

ticie iar românii s-au trezit după trei decenii 

că nu mai aveau nimic din ce au dobândit 

prin revoluție. Le-au rămas doar limba pen-

tru ca să aibă grai și slovă ca să plângă și de-

plângă durerile și frustrările în continuare. 

Încercarea noastră, încercarea de la Quebec, 

este o tentativă de descurajare a răului dar și 

de încurajare a ideii de revenire la tradițiile 

libertăților și cutumelor românești istorice, 

autentice. 

Un grup de inițiativă format din autorii 

acestei cărți, la care au aderat imediat unii 

membri ai Asociației Scriitorilor Români din 

America de Nord (ASRAN) au promovat ide-

ea constituirii unei entități juridice sub gene-

ricul: Tribunalul Internațional Literar de la 

Quebec (TLIQ) unde să se aducă în discuție, 

spre judecare și condamnare ororile comu-

nismului românesc, de împrumut sovietic și 

cele care au urmat, apoi, sub umbrelă neo-

comunismului postdecembrist (1989). 

Odată constituit, în anul 2020, Tribuna-

lul Internațional Literar de la Quebec (TLIQ) 

și-a propus, ca primă speță, spre judecare, 

cazul Sadoveanu. Dezbaterile s-au desfășurat 

în plină pandemie sub forma on-line (ZO-

OM).  

a 



Porțile Nordului 4-5-6/2021  | 4 |   

Infrastructura și baza de date a proas-

petei entități juridico-literare a fost asigurată 

de către membrii grupului de inițiativă coor-

donat de Alex Cetățeanu, președinte și prim 

magistrat al tribunalului. Respectându-se 

principiile fundamentale ale democrației, 

eticii și deontologiei profesiei, au fost aleși 

judecătorii, experții magistrații, procurorii, 

secretarii, grefierii și restul corpului tehnic al 

TLIQ, stabilindu-se și sediul social al acestuia 

în Canada la Quebec și Montreal. S-a dat curs 

propunerii președintelui de a începe seria de 

procese ale comunismului și neocomunis-

mului din România cu Dosarul numărul unu, 

Mihail Sadoveanu. S-a convenit, propus, vo-

tat și adoptat ca materialul adunat și prezen-

tat în dezbatere să stea la baza editării și ti-

pării unei cărți, prima din seria celor care 

vor alcătui arhivă și biblioteca Tribunalului 

Internațional Literar de la Quebec. Mă ono-

rează nespus și mă responsabilizează pe mă-

sură faptul că fac parte din această structură 

juridico-literară alături de coautorii primei 

noastre cărți și de membrii ASRAN, de onoa-

re, titulari și simpatizanți de pretutindeni. 

Fie ca Dumnezeu să binecuvânteze demersul 

nostru literar, necesar, oportun și motivat.  

Ca magistrat expert, în speță, mi-a fost 

foarte ușor să identific un numitor comun al 

probelor apărării. Acesta este chiar opera lui 

Sadoveanu dinainte de 1945. Apărarea făcea 

referință la acest capitol literar din opera 

scriitorului colaboraționist. Nimic despre 

scrierile sale de după această dată fatidică. 

Prin analogie, aș putea scuza culpa criminală 

a lui Hitler prin aceea că a fost un bun artist 

plastic?!. Unii zic că Sadoveanu a trădat pen-

tru a salva poporul. De la ce să-l salveze, în-

treb eu? Că ceea ce a urmat nu a fost deloc 

fericire sau bunăstare. Au urmat cotele îm-

povărătoare pentru țărani, datorii fictive și 

imaginare ale României către Rusia. Pierde-

rea tezaurului nostru național prin însușirea 

acestuia de către sovietici și nerestituirea lui 

nici până azi, colectivizarea forțată. Să nu 

mai vorbesc de închisorile după model sovie-

tic și lagărele de concentrare. Citez aici o par-

te din chinurile la care era supus un deținut 

în celebrul loc de tortură de la Sighet: „ME-

TODELE DE TORTURĂ PRACTICATE DE SE-

CURITATE, DIN ÎNCHISORI ȘI DIN LAGĂRELE 

DE EXTERMINARE: Bătaia cu bastoane sub-

țiri de lemn sau de cauciuc, pe spate – Smul-

gerea unghiilor de la mâini și de la picioare – 

Ancheta cu proiectoare puternice îndreptate 

spre ochii victimei fără ca aceasta să se poată 

mișca – Ancheta însoțită de șocuri electrice – 

Arderea tălpilor anchetatului cu flacăra oxia-

cetilenică – Bătaia la tălpi – Ancheta cu țigara 

aprinsă, aplicată de preferință pe scrot sau pe 

abdomen – Bătaia în cap cu ciomagul – Băta-

ia la testicule cu un creion greu – Ancheta cu o 

pisică introdusă sub cămașa victimei – Atâr-

narea anchetatului cu capul în jos – Bătaia cu 

vârful său tocul cizmei peste gura anchetatu-

lui – Forțarea celui torționat de a mânca în 

genunchi pe podeaua celulei, cu mâinile lega-

te la spate, ciorba fierbinte din gamelă – Cru-

cificarea pe perete – Metoda tapetului – Băta-

ia la palme cu cravașa, cu vâna de bou sau cu 

o scurtătură de lemn rezistent – Înjurăturile 

cele mai abjecte – Loviturile, așa zise, libere – 

Strivirea unghiilor cu un clește special – In-

troducerea de bețișoare între degetele victi-

mei – Prinderea mâinilor între două mese și 

bătaia la palme, deasupra meselor – Țipetele 

de groază și gemetele – Bătaia cu ciomagul pe 

spate – Bătaia cu sacul de nisip – Ancheta cu 

câinii lupi – Bătaia cu cablul de cupru peste 

gambele picioarelor – Bătaia pe plăgi deschi-

se – Bătaia cu ciomagul și apoi aruncarea vic-

timei pe o cale ferată – Bătaia cu ciomagul în 

fiecare zi (era administrată deținuților con-

damnați la termene lungi) – Bătaia cu cioma-
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gul aplicată deținuților puși să alerge în cerc 

în jurul torționarului – „Broasca” – Bătaia re-

ciprocă, ordonată de torționari – Un „trata-

ment”, precedat sau urmat de înjurături și bă-

taie, era pedeapsa cu carcera însoțită de izo-

lare în celule umede și întunecoase – „Camera 

de chibzuință” – Violarea femeilor și fetelor – 

Izolarea, de unul singur, a deținuților în celule 

strâmte – Legarea de pat în poziții incomode 

– Interdicția de a fi scoși la WC zile întregi – 

Bărbieritul cu barba „neînmuiată” – Simula-

rea execuției prin împușcare – Interdicția ca 

deținutul să se așeze pe pat sau pe dușumea – 

Cufundarea capului victimei în hârdăul cu 

apă amestecată cu fecale și urină – Înghițirea 

forțată, de către victimă, în timpul torturii, a 

propriilor fecale (sau ale altora) și a urinei – 

Încălecarea victimei culcată pe podea și lega-

tă de mâini și de picioare, de către un mare 

număr de torționari – Forțarea victimei înfo-

metate de a ține în gură timp de ore întregi, o 

bucată de pâine, fără a fi permis să o mestece 

sau să o înghită”. (Extras din „ Memorialul 

Victimelor Comunismului și al Rezistenței”, Si-

ghet, Maramureș,) Nu greșim dacă extrapo-

lăm nemernicia la toate închisorile sau lagă-

rele de concentrare românești din perioada 

respectivă. La aceasta aș mai adăuga și Fe-

nomenul Pitești sau Canalul Dunăre-Marea 

Neagră și altele. Oare cum poate să uite aces-

te lucruri „apărarea” lui Sadoveanu când el 

însăși a participat la toate acestea în funcții-

le, onorurile, gradele și demnitățile avute dea 

lungul vieții sale mai ales după anul 1944? 

Aș mai aminti aici puțin despre mentorul și 

prietenul sovietic a lui Mihail Sadoveanu, cel 

care la vreme de restriște pentru națiunea 

română a constituit, o adevărată interfață în-

tre Stalin și Sadoveanu, Andrei Ianuarevici 

Vâșinski.  

Așadar, pe lângă mențiunile și specifi-

cațiile făcute în cadrul procesului literar de 

la Quebec, nu pot să trec cu vederea o menți-

une, surprinzătoare pentru mine, venită din 

partea lui Claudiu Pădurean[*]. Câți au știut, 

sau mai știu astăzi că prietenul sovietic (iar 

după mine, stăpânul lui Sadoveanu) a fost și 

poate mai este cetățean de onoare al Sibiu-

lui? Ne spune Claudiu Pădurean: „Cum a de-

venit călăul Vâșinski cetățean de onoare al 

Sibiului. Vasile Hada a aflat că Vâșinski îi va 

vizita orașul și a pregătit festivitatea solemnă 

în care călăul sovietic a fost făcut cetățean de 

onoare al Sibiului, deși el s-a remarcat doar 

prin cruzimea cu care a condus procesele din 

timpul Marii Terori din URSS și prin zelul de-

pus pentru anexarea unor noi teritorii. Vasile 

Hada îi era recunoscător lui Vâșinski pentru 

actul său de forță, în care torționarul sovietic 

a bătut cu pumnul în masa Regelui Mihai I și 

i-a impus acestuia, sub amenințarea diviziilor 

sovietice, numirea primului guvern comunist 

din istoria României, cel condus de Petru Gro-

za. Grosolănia lui Vâșinski a fost una dintre 

trăsăturile sale dominante de caracter, mani-

festată de-a lungul întregii sale cariere puse în 

slujba Răului, ca Procuror a lui Stalin. 

Andrei Ianuarevici Vâșinski s-a născut în 

anul 1883, la Odessa, într-o familie de origine 

poloneză. Ulterior, familia sa s-a mutat în Ba-

ku. În anul 1903, Vâșinski, student la Universi-

tatea din Kiev, a devenit menșevic, adică 

membru în ramura minoră a partidului co-

muniștilor ruși, și a fost exmatriculat, din cau-

za agitației revoluționare. El a luat parte la 

revoluția rusească din 1905, iar din cauza 

participării sale la tulburări, a fost arestat în 

1908 și închis în Bailov, loc unde l-a cunoscut 

pe bolșevicul Stalin. Între cei doi călăi s-a înfi-

ripat o prietenie durabilă, care avea să reziste 

în ciuda disputelor ideologice dintre menșevici 

și bolșevici. În anul 1909, Vâșinski a fost elibe-

rat, s-a întors în Baku, unde i se născuse fiica, 

Zinaida, apoi s-a reînscris la Universitatea din 
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Kiev, la Facultatea de Drept. Deși a fost un ab-

solvent eminent, el nu a putut deveni profesor 

din cauza condamnării penale pe care o sufe-

rise. Așa că el s-a mutat la Moscova, unde a 

devenit avocat de succes și a continuat să ac-

tiveze ca propagandist menșevic. După revo-

luția rusească din 1917 și după instalarea Gu-

vernului Provizoriu al lui Kerenski, Vâșinski a 

devenit angajat al administrației de stat. În 

această calitate, el a semnat un ordin de ares-

tare pe numele lui Lenin, însă ordinul nu a fost 

aplicat niciodată, pentru că bolșevicii au răs-

turnat Guvernul Provizoriu al lui Kerenski. 

Vâșinski a fost protejat de represalii de vechi-

ul său prieten Stalin și a fost angajat la Comi-

sariatul Poporului pentru Alimente. Protejat 

de Stalin și de Lev Kamanev, el a devenit bol-

șevic din 1920 și a început să urce scările ie-

rarhice. El a devenit procuror și, în 1925, a 

fost numit rector al Universității din Moscova. 

Astfel, Vâșinski a epurat universitatea de pro-

fesorii și studenții cu „origine nesănătoasă”. În 

calitate de procuror, el l-a secondat pe Nikolai 

Kirilenko, autorul primelor procese de epura-

re din interiorul Partidului Comunist, ordona-

te de Stalin. Iar pentru eficiența lui mon-

struoasă, Vâșinski a fost numit, în 1935, pro-

curor general al URSS, principal pion al Marii 

Terori ordonate de Stalin. Vâșinski are pe con-

știință sute de mii de crime. El a fost acuzato-

rul care i-a cerut moartea fostului său protec-

tor, Lev Kamenev, în procesul Zinoviev – Ka-

menev. În anul 1939, Vâșinski a devenit vice-

premier al URSS și a condus operațiunile de 

ocupare a Poloniei de Est. Un an mai târziu, el 

a coordonat anexarea Letoniei și apoi epura-

rea Partidului Comunist din Letonia. Pentru 

eficiența sa, el a primit și portofoliul de ad-

junct al Comisarului Poporului URSS pentru 

Afaceri Externe, Veaceslav Molotov. În această 

calitate, Vâșinski a participat, alături de Sta-

lin și de Molotov la Conferințele de la Ialta și, 

apoi, de la Potsdam. În anul 1945, el a fost 

trimis în România pentru a impune comunis-

mul și sovietizarea țării, iar apoi a devenit 

procuror din partea URSS în cadrul Procesului 

de la Nürnberg, al principalilor lideri naziști. 

Vâșinski a fost numit, în perioada 1949 – 

1953, până la moartea lui Stalin, ministru de 

Externe. Schimbat din funcție după moartea 

lui Stalin, el a murit de inimă rea, în anul 

1954, la New York.” 

Pentru mine comentariile pe această 

temă sunt de prisos. Las libertatea, plăcerea 

sau neplăcerea de a comenta speța, cititoru-

lui acestei cărți și al oricărui român modest 

și de onoare care dorește să o facă. Mă chinu-

ie, în continuare, întrebarea retorică: Oare 

azi, pe lista cetățenilor de onoare a Sibiului, 

declarați dea lungul anilor, mai figurează 

criminalul Vâșinski sau l-au șters între timp 

unii de bună credință și intenție salutară, am 

zis! 

 

Dr. Mihai GANEA 
Magistrat Expert 

Tribunalul Literar Internațional Quebec 

 

 
 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 

[*] Claudiu Pădurean jurnalist de 21 de ani în 
branșă. A colaborat cu instituții de presă pre-
cum BBC, RFI, Der Spiegel, Spiegel TV, Arte In-
fo, WAZ sau EU Observer. În prezent, este co-
respondent Radio România Actualități și coor-
donează site-urile ClujToday.ro și rețeaua 
UPNews.ro. 
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Adela RACHI (SUA)

 

 

 

 

 

 

 

 

notează  

 

notează asta: poveștile ne țin în viață  

fact or fiction nu mai contează 

ieri turcul Beyhan Mutlu s-a trezit foarte  

devreme 

și s-a alăturat echipajului care căuta un  

individ dat dispărut 

la puțin după aceea a aflat că el era cel căutat 

 

cele mai multe vise nu rămân cu noi  

în noaptea următoare se vor întoarce. 

un avion taie câmpiile albastre fără niciun  

entuziasm  

câțiva copii desculți urcă pe o scară  

capătul ei se pierde printre norii relaxați  

ca niște vaci grase  

am mai văzut imaginile astea undeva  

când eram copil mă întrebam unde voi fi în 

2020  

iar când am ajuns acolo nu mi-au mai plăcut 

mâinile mele 

linia subțire pe care pășeam fără balans și nici 

felul în care se rotea lumea.  

 

câți dintre noi așteaptă a doua șansă... 

cele mai frecvente e-mailuri din ultima vreme  

mă întreabă aiuritor daca vreau să comand  

un tort. da un tort fără alte detalii 

 

cineva mă privește intens dintr-o mașină 

întorc pe-o stradă alăturată 

 

la sensul giratoriu fac un mic accident de ma-

șină 

 

notează asta: „ficțiunea ne permite o scurtă 

privire  

asupra unei alternative. de aceea e atât de plă-

cută”  

 

insistă. visele vor reveni în forță pot aduce  

diamante din Antwerp  

aerul rece al vârfurilor Llogara sau Nemercka 

o licență în medicina homeopată 

sau intrarea liberă la un carusel cu căluții de 

piatră 

 

notează asta: există o fereastră care dă  

înspre curtea interioară 

 

~ ~ ~  

 

 

frig 

 

nu riști nimic în fața unei pagini albe 

nu te lăsa ademenită. splendida simfonie  

a tăcerii au început-o alții demult 

ascultă. ești atât de departe de tine însăți 

tot mai departe cu  

fiecare minut 

nu renunți. continui  

 

aceeași farsă împarți din angoase din 

tot ce-ai trăit. lasă-le să se piardă 

ceva în tine deja  

a murit 

how I used to be 

noaptea îți șterge ochii umezi cu brațele ei 

lungi 
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iarna e iarăși aici cerul se îmbracă într-un  

singur nor uriaș 

 

voi sufla aer cald în pumni 

și oasele mele mă vor auzi 

 

~ ~ ~  

 

 

din ochiul nopții  

 

nopțile nu sunt pentru a te rătăci  

printre frunzele uscate de toamna asta severă 

nopțile nu sunt pentru a aprinde lumânări fă-

cute doar să dispară  

 

nopțile nu sunt nici pentru a-ți pune  

dorințe 

măcelărind ultimul vers cu exclamații bizare 

 

am să mă las înghițită  

de haosul care mă va purta până la celălalt 

capăt  

 

acolo am să te aștept  

printre fulgii uriași de zăpadă stelară 

 

galaxii depărtare voi auzi cum taci 

 

 

~ ~ ~  

 

 

de la început 

 

 

„sing as if nothing is wrong” 

 – Alejandra Pizarnik 

 

încet 

de parcă pașii tăi s-ar auzi în preajma mea 

 

încet 

de parcă mâinile tale m-ar atinge 

 

încet 

de parcă zeul, cu dragoste și grijă 

ne-ar modela din țărână 

 

unul lipit de celălalt 

ar sufla viață peste noi 

și-ar începe să plângă 

 

aburi noi s-ar ridica ușor 

de pe suprafața pământului 

 

~ ~ ~  

 

 

păsări 

 

îmi este foarte ușor să-ți povestesc  

cum arată cerul aici  

o nouă zi păsări albastre (nu știu cum se nu-

mesc)  

și roșii („cardinals”) așteaptă să intre în cadru 

ciugulesc din hrana pe care le-am cumpărat-o  

de la walmart 

 

pământul are miros de semințe de chimen 

viața nu e decât apă rece 

pe care o înghiți chiar și atunci  

când nu ți se face sete 

iubirea  

și cerul au avut dintotdeauna  

miliarde de nuanțe  

 

soarele se joacă de-a v-ați ascunselea 

ne hrănește unghiile învelite în spaimă 

 

~ ~ ~  
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poem din prima parte a zilei 

 

ridici jaluzelele lumina decorează 

sufletul tău invizibil 

se luptă pentru tine 

zi și noapte 

 

tu îl crezi un uriaș care se descurcă și singur 

 

de aceea pământul e atât de greu 

de aceea simți că tu ești unul dintre vinovați 

 

uriașii nu au nevoie de nimic 

sunt liberi să-și înalțe brațele să prindă 

păsările cu degetele 

să reconstruiască Persepolisul 

după zidurile căruia să se pitească 

 

ce-ar fi să-l îngrijești 

ca pe un nou-născut 

să-l hrănești să-l dezmierzi 

să-l lași să cânte 

până nu se mai aude 

 

uite-l cum a crescut 

e pregătit 

pentru celălalt care vine pe neașteptate 

ba să-l vândă pe nimic 

ba să-l ucidă cu mâinile goale 

 

... pământul e o plantă cățărătoare 

foarte ușoară  

într-o galaxie tăiată de fluvii galbene 

 

~ ~ ~  

 

 

 

dezechilibru  

 

O, what time is it in the univers 

– Branko Miljkovik  

 

la mână port o brățară de ceramică albă în loc 

de ceas 

am ajuns din nou  

la capătul zilei – cândva în a doua parte a vie-

ții 

(aceea mai scurtă) 

ochii – ușor umezi de parcă înserarea s-a  

 

așezat aici ca un fum 

brazii văzuți prin sticlă au aceeași culoare  

ca atunci când nimeni nu-i privește 

frunzele lor fac  

 

zgomote de lemne frecate pentru a aprinde  

un foc  

și pasările tac 

nu mă așteaptă nimeni 

nimeni nu-mi cere nimic 

voi aștepta nesomnul 

să urmăresc stelele negre proaspete 

voi decupa cinci cuvinte din  

 

cărți poștale 

cu reclame la case de vacanță și hârtie  

de împachetat 

voi dezlega hamacul care o va lua la vale 

îl voi urmări cum se rostogolește înspre  

neant 

 

~ ~ ~  
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Adrian GRAUENFELS (Israel) 
 

 

RENAȘTEREA BAROCULUI ÎN PICTURA ARTE-

MISIEI GENTILESCHI 

 

 

 

apodoperele baroce ale Artemisiei 

Gentileschi au ca subiect femeia. Mai 

precis, ele arată femei în acțiune, 

afirmând activ supremația feminină și sfi-

dându-i pe bărbații din jur: neisprăviți, uci-

gași și nepăsători care le înconjoară. Chiar și 

în tablourile lipsite de prezență masculină – 

de exemplu, „Autoportret ca Sfânta Ecateri-

na din Alexandria” din 1615-17, în care gă-

sim artista arătând o roată de tortură ruptă 

în timp ce aruncă spectatorilor o privire sfi-

dătoare, exprimând revolta contra norme-

lor care detronează femeia, înscrise pe țesă-

tura creațiilor uimitor de realiste, pro-femi-

niste ale lui Gentileschi. 

Nu este de mirare, așadar, că Gentileschi 

s-a bucurat de o reevaluare foarte târziu, anul 

2018 devenind un punct culminant al acestei 

renașteri a secolului XXI. În iulie, Galeria Na-

țională din Londra a achiziționat autopor-

tretul cu pricina 4,7 milioane de dolari SUA, 

stabilind un record pentru artistă și ridicând 

colecția minoră de lucrări ale femeilor a mu-

zeului la un total de 21 de piese. Conservarea 

și restaurarea pânzei au durat în jur de cinci 

luni, culminând cu un debut public triumfă-

tor. Considerat un „cadou de Crăciun pentru 

națiune”, tabloul Gentileschi a generat o mare 

parte din discuții în jurul arte lui Gentileschi 

și a autoportretului ei, dar și implicațiile aso-

ciate pentru reprezentarea femeilor în artă. 

Există o parte întunecată a achiziției de pic-

turi a Galeriei Naționale: muzeul a adăugat 

pictura la o listă de artefacte jefuite de naziști 

în timpul celui de-al doilea război mondial. 

Procesele-verbale ale ședinței de administra-

re obținute de publicația Artnet relevă îngri-

jorări cu privire la documentarea provenien-

ței operei în anii 1930 și 40. Un francez pe 

nume Charles Marie Boudeville i-a lăsat por-

tretul fiului său adolescent la moartea sa la 

începutul anilor 1940, dar nu este clar cum a 

intrat inițial în posesia pânzei. De fapt, explică 

muzeul, decalajul în proveniență datează încă 

de pe vremea creației picturii, ceea ce îngreu-

nează cercetătorii să urmărească călătoria lu-

crării de la atelierul florentin al lui Gentileschi 

până în Franța secolului XX. Potrivit unui pur-

tător de cuvânt de la National Gallery, muzeul 

are dovezi are sugerează că portretul nu a 

fost achiziționat de Boudeville – un om cu pu-

ține mijloace care nu dădea semne de aptitu-

dine pentru artă – ci mai degrabă a fost moș-

C 
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tenit înainte de 1933, când 

jefuirea nazistă a început să 

fie serios aplicată. 

 

Judith Beheading 

Holofernes  

 

Artemisia Gentileschi 

(1593-1653) a fost o picto-

riță italiană aparținând cu-

rentului baroc timpuriu, în 

zilele noastre fiind consi-

derată una dintre pictori-

țele cele mai valoroase din 

generația următoare lui 

Caravaggio. Într-o epocă în 

care pictorițele nu erau ac-

ceptate ușor de către comunitatea artistică 

sau de patroni, ea a fost prima femeie care a 

devenit membră a Accademiei „di Arte del Di-

segno” din Florența. Considerată astăzi că fi-

ind printre primii pictori ai stilului baroc, s-a 

impus prin arta să într-o epocă când femeile 

pictor erau o raritate. Este, de asemenea, 

prima femeie care a pictat teme istorice și 

religioase într-o epocă când acestea subiec-

te erau socotite fiind străine spiritului fe-

minin. 

 

Suzanna și bătrânii  

 

Era cunoscută pentru reprezentarea 

naturală pe pânză a corpului feminin, cât și 

priceperea în exprimarea prin culori a di-

mensiunii și dramei. Prefera scenele cu fe-

mei-eroine și personaje mitologice sau bi-

blice feminine. Cele mai faimoase tablouri 

ale sale sunt Suzanna și bătrânii, Judith uci-

gându-l pe Holofern (un subiect baroc me-

dieval bine cunoscut în artă, care arată de-

capitarea lui Holofern, o scenă de luptă înfi-

orătoare și sângeroasă) și Judith și servitoa-

rea ei. Criticul Jonathan Jones, descrie pic-

tura ca o „înregistrare fascinantă a durerii și 

a curajului lui Gentileschi”. 
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 Judith și servitoarea ei (1625) 

 

 

Jones scrie că pânza pare să acțione-

ze că o „aluzie directă” la infamul proces al 

violului din 1612 al artistei. Tatăl tinerei 

de 18 ani, Orazio Gentileschi, l-a acuzat pe 

profesorul de artă al fiicei sale, Agostino 

Tassi, de agresiune sexuală a elevei. (După 

cum explică Artnet News, femeilor le era 

interzis să facă acuzații de viol în acea 

epocă, așa că Orazio a acționat în numele 

Artemisei, detaliind declinul „valorii de 

troc” cauzat de pierderea virginității ei. Pe 

parcursul procesului de șapte luni, Genti-

leschi a oferit o mărturie înfricoșătoare a 

calvarului ei, suferind chiar torturi brutale 

pentru a dovedi fiabilitatea relatării sale. Jo-

nes descrie această travestire a sălii de jude-

cată într-un articol publicat de Guardian, scri-

ind că judecătorul a aprobat „utilizarea mode-

rată a sibilei”, sau inele metalice strânse în ju-

rul degetelor. În ciuda acestor torturi, artista 

a declarat în repetate rânduri: „Este adevărat, 

este adevărat, este adevărat, este adevărat.” 

Faptul că a fost pictoriță în secolul al XVII-lea, 

că a fost violată și a participat la urmărirea 

penală a violatorului, a umbrit mult timp rea-

lizările sale ca artist plastic. Timp de mulți ani, 

ea a fost privită ca o curiozitate.  

În zilele noastre, este considerată ca fiind una 

dintre cele mai progresiste și expresioniste 

pictorițe din generația sa. 

 
(Toate fotografiile: Internet-public domain) 
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Anca HIRSCHPEK (Israel) 

 

  

 

BANCA LU’ ANCA 

 

 

 

 

ntemnițarea asta pe jumătate lucidă, pe 

jumătate sălbatică, a femeii în rolul de 

protector al casei, de hrănitoare a mai 

multor generații, de paznic și dirijor de țipete, 

drapată în emoții incongruente, furișată în al-

covuri nemaivăzute, atârnând invizibilul tutu-

ror în fire ale firii (fiarei) întoarse pe dos, tră-

ind pe lângă evadări imaginare și obsesii re-

zistente, coborând până-n adâncul pielii tran-

slucide a poveștilor nespuse, poate chiar neș-

tiute. 

Cea mângâioasă pentru toți cei trecuți în 

neștiința pielii ei ce înflorește inegal, a spe-

ranței care se topește ca spuma de baie, care 

stârnește cu irișii derute în metagraiurile mis-

terioase ale grădinii mucezite de ploaie. 

Semianestezii în care trupul îți pare 

stingherit și sufletul ca un sufleor al universu-

lui, din fluier de stele căzătoare doinind, într-o 

clipă, rememorând minunea întrezărită prin 

genele aburinde încă, ale strămoșilor care 

pâlpâie prin noi. 

Emoționalitatea așteptării și a deșteptă-

rii în așteptare penetrează clar smalțul fizio-

nomiilor, ținutul atingerilor, fizicul, totul îți 

apare delicios, savuros, plin de candoare sau 

tresăltând în savoare, atât de bine irealitatea 

lucrează pe clapetele inefabilului, posibilului. 

E un scâncet al materiei care te trage 

dincolo de orice incongruent societal, care te 

înflorește în fiecare gest, care face ca univer-

suri plăpânde, stingătoare de-o clipă, să 

irumpă în organele tale, în sinapsele tale, pe 

pielea ta, între sinopsisurile și traumele tale.  

Femeia cu apărările atât de fragile ca 

niște umbre și lumini proiectate noaptea din 

stradă, într-o simfonie creată doar pentru ea, 

care oftează după atingerea păturicii aspre 

din camera cu atâtea revelații și nemuritoare 

povești... 

Ungherele nesfârșite, nesfiite ale casei 

pulsatile, trăind între penumbre, vânând 

memorii strecurate pe sub armuri de spaime 

și orgolii.  

Indescriptibilul tic-tac al amiezii și am-

nezia tatei, siluete de femei angoasate bătând 

din picior în bucătărie, costul tot mai mare al 

tihnei strecurate ca un șarpe exotic, extazul 

trucat au unor clipe de reculegere, derută, 

depresie avută, epuizarea planând machiave-

lic, țesătura ambiguității tot mai rărită, Alzhe-

imer de colecție, Eu amarnic încolțit, neînso-

țit, jonglare cu mâncare, guri întinse ca-n cui-

bul rătăcit dincolo de vise și vină, mementoul 

morii de care fuge și Don Quijote, zgomote și 

trepidații ale amalgamurilor de nații, far-Furii 

nespălate, viață și moarte pe nemestecate.... 

O oarecare Ea, mișcând din angrenaje 

incongruente, descompletată-n amintiri, tor-

când uimită năluci noi, planând între confesi-

uni autentice, cu atât mai rar întâlnite și apre-

ciate în epoca nu doar a vitezei, ci a uluitoarei, 

întărâtătoarei, pseudo-justificativei necredin-

țe în orice... 

Spovedirea asta între minți ne-cuminți 

și suflete care se dezghioacă de conformisme-

le indigeste, mișcarea trupurilor alterate ale 

spiritului ca în transă de fiecare dată când în-

% 

https://www.facebook.com/groups/268119316695732/user/100002262066277/?__cft__%5b0%5d=AZWMZScbmdXdn3Cxsr1LdC_X_mhDUrrl2kr4TO__ymDViJKp2-ZCPeCpfRq8jFVPz4yKV_fRGQCVrK9-IvlM06xLdxYXyKP2pCSikAyX1OxnWHXaP3-fHzqjxWBrP63fEls&__tn__=-UC%2CP-R
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tâlnim emoții noi, sperăm, răbdăm altfel, ră-

tăcim ca într-o lume paralelă, ale cărei dimen-

siuni le legăm la șiret, credem, o lume cu vâl-

tori și extaze, cu hăuri, ambivalențe și topa-

ze.... 

Suflul cuvintelor atât de frumoase ca 

mor într-o șoptire dintr-un capăt la altul. 

Minim sonor 

Redundant omul acesta al răfuielilor vir-

tuale 

sau al extazelor din plastic măiastru 

(mult sub pleoapa ridată a unui sihas-

tru) 

dând țepe la propriile însing-urări  

de bine, de mai mulți A, de ceaune 

cheaune, 

de năluci pe butuci, de unde dai și unde 

apuci, 

de blaturi și însiropări la secundă, 

amendat de-atâta zâmbet care abundă 

între două respiruri grăbite 

ca actorii scenetelor deja învechite 

suflându-și unul altuia aburul în care 

strălucesc 

oștiri aparente, de os vechi, domnesc. 

Lumina atingând crepusculele din ea, 

Adamii mărunți care colindă între o emisferă 

și alta, cenușa căpătând chip uimit, fecundități 

la pândă așteptând inutilă osândă, înfășarea 

în speranțe molcome, simțul Eva-dării în spa-

tele televizorului, neatârnarea în angrenajele 

fricii, poate doar în armonia unei partituri ce-

leste... 

Femeia care așteaptă o deschidere de 

Maestru al cețurilor inconsecvente, o fantă 

prin care să-și strecoare angoasa în altă di-

mensiune, un „dincolo” în halat și papuci, în-

chisă într-un derizoriu emoțional precum o 

insectă în chihlimbar sau ultima picătură 

scursă de pe o petală, femeia și ploaia asta 

nevăzută, neauzită, inimaginabilă, dar abilă, 

din fiecare. 

Mereu inconsecventă cu umbra care o 

faultează, într-un echilibru precar pe un fi(o)r 

nenăscut al poveștilor dintre turlele unor bi-

serici încă neconstruite sau ivite preț de-o 

amăgitoare clipă, la deruta veacurilor, în cine 

știe ce cătun uitat chiar de imaginația unui 

scriitor. Năzuind să transcrie cât mai fidel 

memoriile ierbii dintre blocuri, trăind în se-

cundele vagi dintre săruturi imaginare, doi-

nind tandrețuri crunte între vesela veselă și 

carapacea de sub care se ițește ceva molatic și 

tandru, ca o ursită.  

Ea, care crede că va găsi ca prin transă 

momentul începerii tablourilor camerei de 

copil, generând cu pleoapele câte o grădină 

secretă la fiecare amintire de Acolo, ameste-

cându-și CV-urile iluzorii cu miresmele natu-

rii care intră-iese dintr-o iarnă atât de necon-

cludentă... 

Cu toate angrenajele duioase la pândă, 

se miră de ce toți oamenii de succes vorbesc 

așa cum ar manevra bisturie, cumva, atât de 

dur, clar, eficient, tăind fără milă sau, poate, 

fără să știe, efervescența aia care face un copil 

să sară-n sus. Lumea întreagă așteaptă să fie 

pe umerii lor și nu are cum-ei nu au avut 

amăgiri, nu au timpi morți, nu mai cunosc de-

rizoriul, pâlpâirea, îndoiala...Trist. Drapată cu 

toate astea, cu un licăr deasupra, Ea pășește 

în lumi ca pe ape, zâmbind misterios, punând 

uneori sub semnul întrebării candoarea nufe-

rilor timpurii... 
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Anca-Iulia BEIDAC (România) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

salut 

 

ar fi putut fi o zi oarecare 

închisă-n cochilie 

pe de-a lături cu drumul mergând 

nu-mi aduc aminte cine-a câștigat pariul 

/nu nu ținem scorul nu dar floarea soarelui tot mai vorbește cu zmeul 

albastru/ 

știu doar că zilele au căpătat forma cuvintelor tale 

anotimpurile s-au nărăvit peste poate 

iar ăsta-i doar un semn dintr-un turn 

tot mai înalt 

tot mai de fildeș 

tot mai 

 

 

14,55 

 

ziua de azi s-a prelins printre noi un șarpe  

tăcut așteptând să-și lepede pielea nimic nu 

s-a întâmplat nimeni nu a vărsat nicio lacrimă iar ora aceea s-a ascuns 

neobservată 

o zi alba-neagra s-a dus la capătul Lumii nu va veni înapoi niciodată 

 

mai știi cum e să-ți fie dor 

te întreb pe tine care te întrebi cum să dai drumul la vară cu mâini în-

ghețate și zâmbetul gri întors înăuntru 

 

p.s. pentru fericire vă rugăm 

apăsați tasta 1 

din interior
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inutil 

 

de fiecare dată când forțez 

te arunci nemilos 

într-un vis 

mi-e teamă să închid ochii 

uneori cred 

ți-ai amestecat ADN-ul cu 

Poezia 

și-atunci degeaba toți bărbații înalți 

din jurul meu 

 

undeva 

o floare 

strigă după ajutor 

 

 

(im)perfect 

 

există o limită de supraviețuire 

pentru sensibilitate 

în lumea asta de cretă 

 

//gândești prea mult 

scrii prea mult și 

mai ales simți// 

 

oameni cu inimi apretate 

îmi spun ce să fac și 

mai ales ce să nu 

 

ei cred că pot ajunge-n 

Valhalla pe căi ocolite 

mituind păzitorii 

 

aleg calea de sare 

drumul de piatră 

zilele-s albe 

nopțile-s lungi 

tu mă aștepți fără milă 

 

alegeri 

 

am coborât steagul alb 

de pe catarg 

am măturat dâra de amintiri 

fărâmițate 

niciodată nu-i prea târziu 

să începi 

din nou 

sunt 

de partea îngerului 

 

 

curaj 

 

posed 

calități nemaipomenite 

ascunse-ntr-un snop de defecte 

ireparabile 

pot dezveli aripi 

crescute înlăuntru 

te pot învăța 

zborul 

să vorbești 

o limbă nemaiauzită 

decât în tăceri 

și mai ales 

pot să iubesc 
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Călin DĂNILĂ (România) 
 

 

CUMINTE 

 

 

 

 

ra opt izbește orașul ca muzica unei 

fanfare. Îmi întretai privirea cu fostul 

meu coleg de bancă, îmbrăcat la patru 

ace, lipit ca un timbru pe ugerul corporatist al 

zilei. Inelele salutului meu sunt înghițite de 

esofagul indiferenței. Strada-i un puhoi recti-

liniu. Sângele-mi urcă caierul unei despicături 

în stâna gândurilor și aerul din jur devine o 

țeavă prin care scula mea merge la Constanța. 

E bine așa. Văd atât de departe că rămân fără 

balustrade. Mă simt ușor ca un porumbel. Fă-

ră să-mi dau seama, fac inventarul băncilor 

din parc. Umbrele dimineții descresc. Heleș-

teul stomacului se revoltă și, în timp ce foa-

mea-mi sare la gâtul gamelei, eu sunt un 

oberchelner care l-a inhalat pe Moadib. Qu’ 

est-ce que je fais ici? Un grav abandon mă 

scoate din lume. Cu bună știință mușc din 

această felie de gol. Bună dimineața! gem. Mă 

doare la bască și scot această expresie pe ta-

rabă să se zvânte la soare. O hemoragie de 

șenile se scurge la culoarea verde a semaforu-

lui. La postul de observație, boașele mele 

odihnite, mirate, cu mâinile în buzunare. Un 

zeu nătâng a îmbrăcat cuvintele în salopete 

schimbul unu, doi și trei. Lenea care îmi întin-

de trupul e bunul meu cel mai de preț. Când 

treci cuminte pe la pietoni, eu sunt singurul 

arbitru al cracilor tăi inevitabili, Paula. Cli-

pesc. Atâtea fleacuri ar putea să-mi amorțeas-

că limba. Clipesc și sunt prins într-un culoar 

rece, întunecos, luminat la capete de două fe-

restre mate. De o parte și de alta uși îngropate  

 

în zid. Repetiție fără nici o noimă. Uși și atât. 

În dantura betonului se aude ecoul înfundat al 

pașilor unei siluete franjurată de umbre. At-

mosferă de spital cu personalul plecat în con-

cediu. Ca un foșnet de bagaje într-o sală de aș-

teptare sunt rostite cuvintele: refuz, argu-

ment, abuziv, merit, exigență, eșec, noi toți, 

mocirlă, repede...Nu-mi pasă – de – nimic! 

Acest bloc de cuvinte înaintează ca o garnitu-

ră de tren prin țeava existenței, purtând ga-

ranția rezolvării acestei ecuații. Fado. Ce sens 

au toate astea? Fado. Unde mergem? Fado. 

Năluca prietenului meu ătându-și țigara în 

cap de o unghie a mâinii stângi. Fără doar și 

poate că sunt un acrobat smintit executân-

du-și numărul în corsetul acestui culoar fără 

spectatori. Ca un aruncător de cuțite lovesc 

între ochi ținta dintre acut și cronic. Nu mi se 

dezvăluie nimic și iau asta ca pe un privilegiu. 

Mă vizitează gândul că acest tunel e un acce-

soriu al fițelor unui individ incapabil să-și pu-

nă carnea și sângele în slujba societății. La pa-

chet, vine și infatuarea de a nu poseda nimic 

autentic nici măcar la nivel de speculații. De-

clar toate astea valabile un timp. Betonul se 

mișcă sub picioarele mele, ușile dispar una 

câte una. Eșec, noi toți, mocirlă, repede... Cu-

loarul se accelerează, lumina pălește, zidurile 

se strâng. Ca o ironie, eu și această eclipsă 

amenințați de flacăra unei lumânări: „Nenea 

n-aveți să-mi dați un leu?” Clipesc din nou și 

mă bucur să-mi revăd semenii și preocupările 

lor zaharisite. „S-au întors acasă la părinți. El 

are un Range Rover, ea un mercedes.” 

Zbrang!!! Pe cine să reclami că agheasma are 

miros de benzină? 

O 
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Carmen Camelia STĂNESCU (România) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mai naște-mă odată, mamă...  

 

De ce superi Cerul, nu vezi hamul tău, că-l 

strânge...?!  

Mai naște-mă odată, mamă, naște-mă până la 

sânge 

și scrie-i vântului să mă aducă ploaie,  

să plâng pe ramura ta verde până se despoaie 

și vor crește păduri de oameni ca tine 

din rana cuvântului verde...  

 

La ora când mă desenezi în pântece,  

să fie soare cu stele, o dimineață cu zâmbet 

și fiori care se va naște cu noi a doua oară... 

când zorile își vor lipi soarele de cer 

tu să taci, pentru că eu îți voi lega rănile de ale 

mele, 

durerea de la facerea noastră dintâi  

care va adia în mine tremurul  

primei ramuri de măslin înflorit cu muguri  

care se întâmplă viață în palma cerului tău.... 

 

 

Când viscolește peste mine dor 

 

Ce fericiți eram de sărbători  

Cu bucurii poteci la noi acasă.  

Se minunau și fulgii din ninsori  

Când viscoleau poveștile la masă.  

 

O inimă imensă eram toți 

Și coboram minunea la fereastră. 

 

 

Le promiteam părinților nepoți  

Să crească brazi înalți la casa noastră.  

 

Zburam cu sărbătorile odată  

Și nu simțeam deloc zile cum trec. 

Când timpul învârtea firul pe roată  

Nu-nțelegeam că norii ne petrec. 

 

Azi anii mei sunt dalbe flori de măr  

Și am copii și ei copiii lor,  

Când viscolește peste mine dor  

Le-adun colindele din vârf de nor. 

Sunt intre noi oceanele-n fiori  

Și dorul mi-este plânset la fereastră, 

Îmi amintesc de zilele-n ninsori  

Când îmi ținea de cald iubirea noastră. 

 

 

Urma mea  

 

Sunt aici, sunt aici,  

strigă urma mea-nghețată  

care nu oprește cursul timpului ce tre-

ce-ntr-una 

peste viața noastră toată...  

urma mea e mărturia zilelor 

care mi-au fost bucurie și tristețe, 

ierni cu viscol și urgie,  

dar și primăvară verde, 

dragoste și flori și rost....  

 

Urma mea rămâne acolo  

unde arde jurământul  

nici strivită fără milă printre pietrele tăcute,  

nu își va uita poteca,  

nu își va trăda pământul.... 
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Iris 

 

Intre două coperți îngălbenite  

Voi fi aici ca stânca ce își plânge singurătatea, 

ca marea ce își plânge valurile rătăcite 

în ochiurile adâncurilor tăcute,  

ca soarele fără pământ  

ce își strânge lumina sub pleoapă,  

ca versul ce își cântă singur tăcerea  

între două coperți îngălbenite de uitare... 

 

Iris 

 

AȘA CUM VREAU  

Te învăț pe de rost  

ca pe o toamnă târzie 

rămasă în culoarea frunzelor 

pe care vârful picioarelor mele le-ating  

in dungă 

și ele tresar...  

te-nvăț pe de rost ca pe umbra nopții  

care-mi ține de urât 

când mă întorc din gândurile care mă seacă 

și mă prinde de mână 

să nu mă rătăcesc prin vină... 

te-nvăț pe de rost nelimitat, 

mâine vreau să te scriu 

în cartea sufletului meu 

că pe o lecție pentru toate  

diminețile ce vor fi ale noastre... 

 

Iris 

 

Culoarea ochilor căprui 

Am întâlnit o ploaie rece  

Fugea și ea fugeam și eu  

Venise parcă să înece  

Minunile lui Dumnezeu.  

 

Împrăștia pe ochi doar ură  

Cu întunericul venea,  

 

Ne diriguia pe bătătură 

Tot ce-avea viață și râdea.  

 

Era o ploaie disperată  

Venită iute mărunțică,  

Ziceai la început că-i fată,  

Ce lăcrimează liniștită. 

 

Smulgea cu sete din castani 

Culoarea ochilor căprui, 

Iar frunzelor de prin bostani 

Le diriguia trupul verzui.  

 

Fura lumina zilei toată 

Și răvășea păduri întregi, 

Făcea din întuneric roată 

Nu-nțelegeai cum s-o ’nțelegi.  

 

Ne biciuia prin tot oftatul, 

Prin gândurile disperate,  

Venise ziua când păcatul 

Ni se plătea cu răutate.  

Nu-ntelegeam că norii-n cerc  

Îi adunam și-i beam licoare, 

Si ploi dezlănțuiam din piept 

Vărsându-le peste culoare. 

 

In locul binelui puneam  

Tot focul iadului să crească 

Cu vorbe grele-apoi ungeam 

Fereastra dinspre dimineață.  

 

Când s-a aprins lumina sus 

Și curcubeu cădea pe noi  

Am înțeles că doar Iisus, 

Ne mai vorbește la nevoi. 
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Alexandru CETĂȚEANU (Canada) 
 

TABĂRA INTERNAȚIONALĂ DE SCULPTURĂ DE LA 

MĂCIUCA 

 
ți auzit de Măciuca? Știți unde se 

află? Aceia dintre dumneavoastră 

care nu știți, nefiind din zonă, puteți 

afla pe Google sau pe Facebook informații 

inedite despre această localitate, care merită 

să fie știute – o să vedeți imediat de ce. S-a în-

tâmplat că am ajuns în comuna Măciuca (sa-

tul Oveselu) pe 25 septembrie și am rămas 

foarte impresionat de ce am aflat și văzut… la 

fața locului. Ca o paranteză – aflați că în copi-

lărie, am trecut de mai multe ori prin această 

zonă, cu o reputație cam proastă, așa se zicea. 

Bunica mea Ana Costeanu, originară din 

apropiere, mai exact din Bălcești (la vreo 15 

km spre Gorj), îmi povestea că la Măciuca 

existau pe vremuri cele 

mai multe benzi de hoți 

din județul Vâlcea, ba chi-

ar din toată Oltenia. Oare 

așa să fi fost? Înainte de a 

părăsi „raiul comunist” 

(în 1984) treceam des cu 

Trabantul meu prin cen-

trul Măciucii în drum 

spre Gorj și nu știam cum 

să trec mai repede. Nimic 

nu mi se părea interesant 

pe acolo – o așezare olte-

nească precum multe al-

tele. Nici chiar dealurile 

mărețe din zonă, care se 

asemănau cu cele din 

comuna mea natală (Amărăști), nu mă impre-

sionau prea mult.  

Cu totul alta a fost situația pe 25 sep-

tembrie, când am fost invitat la festivitățile 

legate de închiderea celei de-a treia ediții a 

TABEREI INTERNAȚIONALE DE SCULPTURĂ 

ÎN MARMORĂ de la Măciuca! Da, „Omul sfin-

țește locul” – bine se potrivește proverbul 

acesta cu ce am văzut acolo! Patru hoteluri 

frumoase cu nume atrăgătoare și originale 

(Forest Retreat & Spa, Căsuța din vie, Ograda 

cu povești și Anais) magazine moderne, câte-

va școli bine îngrijite, case frumoase și ceva 

unic, ce nu am mai văzut în peregrinările me-

le prin lume – o colină întreagă cu sculpturi 

monumentale! Pentru a treia oară din anul 

2014 (a doua tabăra s-a ținut în anul 2017), 

sculptori din diferite țări au trudit în piatră 

trei săptămâni, iar rezultatul muncii lor a pu-

tut fi admirat de zeci de 

iubitori de artă, în această 

ultimă zi a taberei (unii 

artiști nu au reușit să 

termine lucrările și au 

mai rămas câteva zile). 

Dar să enumăr sculptorii 

prezenți la această ediție 

(în ciuda pandemiei) și 

denumirea lucrărilor lor, 

în ordine alfabetică, așa 

cum au fost și prezentați 

celor aprox. 100 de vizita-

tori prezenți cu entuzi-

asm la vernisaj: Ilie Be-

rindei – cu lucrarea în 

marmora de Carrara 

„Floarea Serafimilor”, Viorel Enache – „Oma-

giu lui Tudor Vladimirescu”, Mathieu Harzo 

(Franța) „Gânditorul”, Enya Keim (Germania) 

A 
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„Stolul”, Evrim Kilic (Turcia) „Viața”, Horațiu 

Lăpușan „Pantha Rei”, Thomas Petit (Fran-

ța/Martinica) „Înflorirea sinuoasă”, Omar 

Pouye (Senegal) „Iubire și Pace”, Ilarion Voi-

nea „Geotropism” și Ion Zderciuc (Republica 

Moldova) „ Sfânta Treime”. Am înțeles că toa-

te lucrările au fost executate în prețioasa (și 

greu de prelucrat) marmură de Carrara, chiar 

dacă și cea de Rușchița a fost disponibilă. Vii-

torii artiști plastici, elevii Liceului Teoretic 

Măciuca și ai Liceului de Arte „Victor Giulea-

nu” din Rm. Vâlcea, au expus lucrări de cera-

mică, modelaj, plus pictură pe sticlă și pe pân-

ză. Organizatorii evenimentului nu l-au uitat 

pe Brâncuși al nostru – au organizat (printre 

altele) o excursie la Complexul Brâncuși de la 

Târgul Jiu, care, fără discuție, i-a inspirat și 

stimulat pe artiști. Dacă unul sau mai mulți 

sculptori participanți la Tabără, vor ajunge 

peste ani, la celebritatea lui Brâncuși, este 

ușor de imaginat cât de renumită va deveni 

Măciuca și ce pelerinaj va fi prin zonă. Asta le 

urez din suflet artiștilor și organizatorilor! 

La vernisaj au fost prezenți oameni de 

seamă precum – ÎPS Vernufie, arhiepiscopul 

Râmnicului, președintele UZPR – Doru Dinu 

Glăvan, Dan Nițu, proprietarul companiei 

Damila, sponsor principal (în parteneriat cu 

Atelierele Enache-Paris) și președintele fun-

dației „Dumitru Drăghicescu”, fii ai comunei 

precum comisarul profesor Viorel Miulescu, 

alți sponsori, reprezentanți ai Primăriei și 

mulți alții. La intrarea pe dealul cu sculpturi, 

am fost întâmpinați cu pahare cu șampanie și 

simbolica pâine cu sare! Apoi, au fost prezen-

tați cei 11 artiști din 7 țări, în limba română, 

(iar unii în franceză și engleză) cu operele lor, 

s-au acordat diplome, s-au ținut scurte dis-

cursuri etc. În atmosferă de sărbătoare, ne-a 

încântat cu muzică de clasă cvintetul PRIMA-

VERA din Vâlcea (virtuoși artiști – au impre-

sionat pe cei prezenți), iar gustările, cu forme 

și culori apetisante, mici „opere de artă culi-

nară”, au fost un deliciu. Mâncarea și băutura, 

din belșug, a ajuns pentru toată lumea. Dintre 

diferitele feluri de vin de calitate, am remar-

cat crâmpoșia de Drăgășani „Prinț Stirbey”, 

dar bine că numai am gustat-o, deoarece în 

drumul de întoarcere spre casa mea din Amă-

răști (în comuna Crețeni) am fost oprit de po-

liție și am fost pus să suflu în detectorul de al-

cool...  

În încheierea prea scurtei mele relatări 

despre acest eveniment cultural de mare an-

vergură de la Măciuca, trebuie să subliniez un 

fapt care mi-a tăiat răsuflarea (și nu numai 

mie...). Ce idee genială! Parcă domină colina, o 

superbă statuie ecvestră a Reginei Maria a 

României! Este opera artistului din Franța 

(activează la muzeul Luvru), născut la Măciu-

ca, Viorel ENACHE, în colaborare cu un 

sculptor italian, David ANZO, care lucrează la 

Atelierele Enache de la Paris. Vedeți poza im-

punătoarei statui (unică în lume) a eroinei 

noastre naționale și vă bucurați! Mai multe in-

formații și poze de la eveniment se pot găsi pe 

Facebook (https://www.facebook.com/ taba-

ramaciuca). 

Felicitări și sănătate organizatorilor, să 

poată continua această minunată tabără de 

creație, mulți ani care vor urma! Keep up the 

good job!, s-ar spune în lumea anglofonă. Mi-

cuța localitate dintre dealuri numită MĂCIU-

CA, este deja „pe harta Planetei”!  

 

Septembrie, 2021 

 

 

DE LA HERODOT CETIRE 

 

Herodot a scris cândva 

Că străbunii noștri, tracii, 

N-ar avea asemănare 

De n-ar fi-nvrăjbiți ca dracii. 
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Însă, lor, să se unească 

Nicicum voia nu le-a fost. 

Zeii-n van îi tot certară 

Că se ceartă fără rost. 

 

Noi, urmașii lor de sânge, 

Calea le-am bătut prin veac. 

Niciodată și niciunde 

Nu aflarăm flori de leac. 

 

Veșnic ne stă-n fire cearta, 

Blestemata pizmuire 

Și ne-am cununat cu vrajba, 

De la Herodot cetire. 

 

 

GÂNDURILE MELE 

 

Mă-ntâlnesc cu toate 

gândurile mele 

Mult mai des și încă 

tot mai des, mai des. 

Și nu știu: de vină 

dacă-s eu sau ele 

Sau doar timpul care 

crugul și-a purces. 

 

Mi se pun în cale, 

mi se-mpotrivesc, 

Mă împing, m-apasă 

pe un țărm trecut. 

Unde-mi ești, tu, viață, 

când ai tras zăvorul 

Să te-ascunzi în mine 

și în nevăzut? 

 

 

GOLGOTA 

 

Calea spre Golgota 

Ni s-a înspinat. 

Viața e o cruce, 

Timp sacrificat. 

Gândul, totuși, nimeni 

Nu ni l-a schimbat. 

Ducem spre Golgota 

Unicul talant. 

 

 

JURĂMÂNT 

 

Am jurat să nu mă doară 

Nici bătaie și nici ură, 

Nici minciuna împotrivă-mi. 

Viața-i cuminecătură. 

 

De poveri și de-nvrăjbeală, 

De trădări și lașitate, 

Nici în cot să nu mă doară. 

Nici de frunza mea pălită, 

Nici de vârsta-mi troienită, 

Nici de ura ce se-ndură, 

Nici de veșnicul complot, 

 

Nu mă doară nici în cot. 

Viața-i cuminecătură. 

 

 

RUGĂ 

 

Doamne, fă să crape 

Omul ce-a turbat. 

Doamne, fă să piară 

Gându-nverșunat. 

 

Hoarde roșii încă 

Sunt la răsărit. 

Unde ești tu, Doamne – 

Iar ne-ai părăsit? 

 

Fă ca să dispară 

Hoții și-agresorii. 

Fie-le-mpotrivă 

Apa, cerul, norii. 
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Tu le știi pe toate, 

Știi și ruga-mi mare – 

Fă ca tot ce mișcă 

Să le stea în cale. 

 

Toți poeții lumii 

Fie se viseze. 

Fă ca versu-mi, Doamne, 

Să te-nmiresmeze. 

 

 

DEALURILE MELE 

 

Am plecat în lume 

Din om bun, nebun. 

Dorurile-n pârgă 

Cui să i le-adun? 

 

Am plecat de-acasă 

Alungat de rău. 

Unde-mi ești, pădure  

A lui Dumnezeu? 

 

Dealurile mele 

De la Amărăști 

Se-oglindesc în stele. 

Suflete, trăiești? 

 

Gându-mi tot aleargă 

Peste munți și ape. 

Cu cât mai departe-s, 

Casa-i mai aproape. 

 

 

DOR DE DOR 

 

Cu gând bun și dor de dor, 

Pân’ la muica în pridvor. 

Din Canada, din Quebec, 

Unde nopți și zile trec, 

Mă întreb și mă frământ: 

Unde-i casa-mi pe pământ? 

Am plecat din țara mea 

Și nicicum n-o pot uita. 

Am plecat s-o duc mai bine, 

Dar pe-aici nu e de mine. 

Tot acolo, în Carpați, 

Dorul este dor de frați. 

 

Numai gând și dor de dor 

Pân’ la muica în pridvor. 

 

 

LIBER, LIBER, LIBER 

 

Am reușit să evadez  

Din închisoarea comunistă 

În anul lui Orwell, ’84. 

Coincidență a coincidențelor, 

În anul ‘84 am scăpat 

Din pușcăria în aer liber 

Numită pe scurt RSR. 

 

Eram tânăr – ce fericire! 

 

Fratele cel Mare mă iubea. 

Eu am vrut să scap de dragostea lui. 

Liber, în lumea largă. 

Liber, liber. 

 

Ce scumpă e libertatea! 

Mai scumpă decât aurul! 

Mai necesară decât aerul! 

Mai caldă decât căldura soarelui! 

Mai luminoasă decât lumina! 

 

Ce scumpă e libertatea! 

 

 

ACOLO 

 

România și Canada, 

Canada  

și România... 
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Peste-Atlantic mă tot cheamă 

Din Canada, țara mamă. 

Unde-aș fi, tot nu e bine; 

Mă frământ – unde-i de mine? 

Când acolo, când dincolo, 

Când dincolo, când acolo... 

Mă întreb: ce mă aține, 

Unde oare e de mine? 

Unde oare e de mine? 

Unde oare să mă duc? 

Unde oare să mă duc, 

Ce cărare să apuc? 

Ce cărare să apuc? 

Țări cu suflet, țări cu dor, 

Să le lași nu e ușor. 

Pâinea nu e totu-n viață. 

Viața, dorul mă învață. 

Să mă-mpart în două-aș vrea – 

Unde-i oare țara mea? 

De acolo, sunt aici. 

De aici, rămân acolo. 

Împărțit în două țări, 

Între două depărtări. 

 

 

ȚINE-MI, DOAMNE, DORUL 

 

Ține-mi, Doamne, dorul 

Treaz și ne-ntinat, 

Dă-mi să beau ulciorul  

Și mai dă-mi putere 

Să mă-ntorc în sat 

Unde am gustat 

Fagurii cu miere; 

Satul dintre dealuri, 

Satul meu cu vie 

Unduită-n valuri 

Ca-n copilărie; 

Satu-n care mama 

M-a ținut în poală. 

 

Astăzi, în Canada, 

Inima mi-e goală. 

Ține-mi, Doamne, dorul! 

Ține-mi, Doamne, dorul! 

 

 

NEBUNIE 

 

Iureș, valmă, îmbulzeală, 

Cârcălaci ieșiți din boală. 

Ploșnițe cu capul gol, 

Viermi și muște de nămol, 

Tot grăbesc venind pe val 

S-ajungă la cașcaval. 

Dau năvală de-a-n călare 

Ca s-ajungă la mâncare, 

La Obor, în București, 

Unde afli ce poftești – 

Toți loviți cu leuca, frate, 

Se îndeamnă la bucate 

Care se găsesc ușor 

Doar acolo, la Obor. 

 

 

MĂ GÂNDESC ADESEORI 

 

Mă gândesc adeseori 

De ce oare m-am născut 

Să mă lupt o viață-ntreagă 

Cu știutul neștiut. 

 

Mă gândesc adeseori 

La cei care au murit, 

Dacă ei în lumea-aceea 

Au ce nu e de găsit. 

 

Mă gândesc adeseori 

Cine-i oare fericit: 

Soarele care se-nalță 

Sau cel care-a asfințit? 
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APOLLO 

 

Într-o țară nevăzută 

Își avea Apollo casă. 

El trăia cum se trăiește 

În lumina ne-nțeleasă. 

 

Dar chemat a fost de Zeus 

Ce domnea peste Fiire 

Și s-a dus și-a luat Apollo 

Și poruncă și menire. 

 

Și le-a dus pe amândouă 

În nemaivăzuta-i țară. 

Lira lui și-acum ne-mparte 

Leacuri care ne-nfioară. 

 

 

LATRĂ CÂINII 

 

Latră câinii-n București – 

Îi auzi și te crucești, 

Orb să fii și nemerești – 

Latră câinii-n București. 

 

Latră câinii în Chitila – 

Din Chibrit până-n Obor 

Cineva le taie frunză 

Ca să latre mai ușor. 

 

Latră câinii-n Dămăroaia 

Fiindcă lotrii-n zi de post 

Au supt lapte de la oaia 

Ce-n baladă-avea un rost. 

 

Latră câinii în Pipera, 

Din Domnești în Cotroceni – 

Nici nu-i mai încape terra 

Chiar dacă-s destui hingheri. 

 

Latră câinii cu-ndârjire 

Și se-ndeamnă peste tot. 

Veșnica lor pomenire 

E lătrată bot în bot. 

MĂ GÂNDESC ADESEA 

 

Mă gândesc adesea: 

Cine mi-a ursit 

Să port firul vieții 

Printr-un labirint? 

 

Mă gândesc adesea: 

Cel care-a murit 

Și-a pus ghemul pernă 

Și s-a odihnit? 

 

Mă gândesc adesea: 

Cine-i fericit? 

Cel ce vrea lumină, 

Cel ce-a adormit? 

 

 

FABULĂ 

 

L-a-ntrebat odată 

Bunul lup pe miel: 

Ce te mână-n luptă, 

Mielule mișel? 

De ce-mi calci hotarul 

Ce l-am moștenit 

Și-ți slobozi spre mine 

Cruntul behăit? 

Pe aceste plaiuri, 

De cinci mii de ani, 

N-a-ndrăznit să calce 

Vreun mai crud dușman. 

Și, văzând că mielul 

Nu o lua din loc, 

L-a mâncat certându-l 

Că-i un dobitoc. 

 

 

PE DRUMUL DE MARȚI 

 

Alergând prin Canada, 

Trecând peste fluvii, lacuri, câmpii, 

Prin prerii, nămeți și pustiuri, 
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Ca să câștig, păcătosul de mine, 

Atât cât e bine în viață, 

Mi-au ieșit pretutindeni în cale 

Români plângându-mi ursita. 

I-am întâlnit pe Ion și pe Darie, 

Pe George, pe Niculaie și pe Marin. 

Toți erau triști, înfometați și setoși 

După veștile venite de prin Carpați. 

 

I-am întâlnit pe drumul de luni. 

I-am întâlnit învinși și bătrâni 

Pe drumul de marți. 

 

 

SĂRAC 

 

În urmă cu zeci de ani, 

Când am ajuns la Mirabell, 

Eram mai bogat 

Decât Rockefeller 

Și mai fericit ca Ulise. 

Când am ajuns la Aeaea, 

Eram liber 

Și tânăr – bogățiile mele 

Pe care, acum, nu le mai am. 

Eram puternic și gata 

Să mut și munții din loc. 

Printre străini nu mi-a fost greu. 

Dar ceea ce nu mi-a venit niciodată ușor 

A fost să adorm, 

Seară de seară, 

Ținând ascunsă sub pernă, 

Punga plină cu dor. 

 

 

ÎNTREBARE 

 

Azi sunt tânăr doar cu gândul – 

Un sărac cu multe case 

Și am bani cât să-mi ajungă 

Două vieți și jumătate. 

Dar acasă nu-s niciunde. 

Ce voi lua cu mine mâine? 

Numai suflet și păcate 

De n-or rătăci și ele 

Cum am rătăcit o viață. 

Ce voi lua mâine cu mine? 

Doar un pic 

De mai nimic! 

 

 

DE UNDE MĂ TRAG ȘI UNDE MĂ-NTORC 

(O biografie) 

 

Eu sunt oltean. Născut în Amărăști, 

Sat pitit undeva între dealuri, 

Între Vâlcea lui Anton Pan 

Și Drăgășanii de legendă 

Unde a văzut zorii 

Gib Mihăiescu. 

Ce departe mi se păreau 

Cele două orașe 

In care își aveau curți și case 

Boierii! 

 

Peșeana era Dunărea mea. 

Dealurile au fost Alpii mei. 

Pădurile ascundeau toate misterele, 

Biserica însemna pentru noi 

Singurul templu, 

Mai măreț și decât cel din Angkor! 

 

Amărăștenii, 

Unii dintre ei comuniști, 

Alții victime, 

Se zbăteau an de an 

Între sărăcie și secete, 

Când pământului îi crăpau buzele 

De dorul ploii, 

Iar mama se chinuia 

Să mă crească! 

 

Desculț, am plecat spre Craiova: 

Pe șosea de pietriș până la Drăgășani. 

Iar de acolo cu trenul 
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Până-n Bănie, 

Unde, cu puținii bani de la mama, 

Mi-am cumpărat o pereche de teniși albaștri! 

 

La Craiova-am rămas 

Doar atât cât să strâng niște bani 

Ca să-mi cumpăr pantofi de o sută de lei. 

De acolo am luat-o 

Spre București. 

Eram sigur că am ajuns tare departe! 

 

Din România m-a alungat comunismul. 

Am lăsat în urma mea Amărăștii 

Și Vâlcea și Drăgășanii 

Și munții și apele 

Și tot continentul! 

 

Acum, încotro să mai plec de aici, din Canada, 

Unde soarta mi-a pus 

Fereastra și casa? 

Înapoi de unde-am venit, 

Între dealurile care aleargă, 

De când lumea e lume, 

Între Vâlcea și Drăgășani! 

 

Înapoi spre sufletul meu rătăcit – 

Tot desculț, tot desculț, tot desculț! 

 

VIAȚA MEA ÎN CANADA 

 

 „Tot pe drum, pe drum, pe drum 

 Și acasă nicidecum...” 

 (Cântec popular românesc) 

 

Dacă plec din Montreal, 

Drumu-l bat până-n Quebec 

(Lumea a uitat de cal, 

Diligențe nu mai trec!) 

Din Quebec până-n Rimouski 

(Mai c-aș bea și eu un whisky) 

Înapoi către Matane 

Mă tot las la deal, la vale, 

Spre Sept-Îles și Kuujjuak 

(Unde intră luna-n sac) 

Prin Fermont și Trois Pistol 

(Mai că ți se face dor). 

Riviere-du-Loup în cale 

Ca un iepure-mi răsare; 

Prin New Bruswick mă abat 

Cât e soarele înalt. 

Ziua sunt în Fredericton, 

Iar pe seară în St. John 

(Nu e vorba de St. John’s 

Care-i tocma-n Newfoundland 

Unde casele n-au gard – 

Dar și-acolo drum mi-oi face 

Altădată, fii pe pace!) 

Acum trec prin Halifax 

(Drumul este ca un ax) 

Și mă-ntorc în Montreal 

(În orașul ideal!) 

Prin La Tuque eu urc atent, 

Fiindcă drumul nu e drept; 

Spre spital la Roberval 

Trec un munte și un deal 

Și-o iau iar spre Montreal. 

Apoi plec până-n Ottawa 

(Ca să cântăresc ocaua!). 

Din Kanata spre Prembrooke 

(Știu pe unde s-o apuc) 

Trec puțin prin Pentawawa 

(Cât să îmi aprind luleaua!). 

Din Noranda, curios, 

O să merg un pic în jos 

La Val d’Or și la Amos 

(Unde vara e frumos!) 

Din Sherbrooke m-oi grăbi 

Să ajung și în Granby. 

Din Astbestos, drumul iar 

Mă va duce-n Montreal 

Unde am să hodinesc, 

Că de mâine iar pornesc. 

Doamne, când să mai trăiesc? 

Tot pe drum, pe drum, pe drum 

Și acasă nicidecum... 
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David GREENSLADE (Anglia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiectele se-ntorc triumfătoare din exil 

 

Obiectele se-ntorc triumfătoare din exil, 

Enormitatea lor 

Strânsă-ntre 

Buricele degetului mare 

Și a celui arătător. 

 

Le rostogolesc, gigantice 

Și mărunte deopotrivă, 

În jurul izvoarelor digitale – 

Poposesc într-un vas plin cu linii ale vieții, 

simțind 

Istoveala formei lor finale. 

 

Ele au fost acolo-ntotdeauna, așteptând 

Chipuri regești ce-au fost trimise 

Cu o ușurință neprielnică. 

Se-ntorc ca liliecii incandescenți 

O uimitoare prezentare de acrobații, 

Căutând caverne-n corpul meu 

Unde să se poată cuibări. 

 

Unele aleg un deget, altele o ureche, 

Șolduri, mațe, carii ale dinților, chiar nervul 

optic, 

Spații minuscule pe pielea arsă. 

Vor răzbunare. 

 

Nestemate sălbatice,  

Plăsele uitate pe bordură, 

Linguri, umerașe, agende, 

Sticle de lapte, bonuri fiscale, 

Se transformă-n arme în pumnul meu. 

 

Spintecă trecutul 

Zdrobind supapele, 

Înmuind necazurile fiecărei zile încâlcite. 

 

Ele n-au făcut tot drumul ăsta 

Ca eu să zâmbesc. 

Era-ntuneric acolo-n depărtare, 

Frig printre copaci – 

Printre mânere rupte, 

Pantofi fără șireturi, 

Scaune cu trei picioare, 

Saltele pătate de sânge, 

Guri ale unor lucruri dispărute. 

 

Mânjite de griji, ele 

Își găsesc calea clandestină dincolo de graniță 

Croindu-și drum prin spaima mea, 

prin pasaje subterane venind spre mine, până 

când 

Fiecare dintre ele își găsește locul. 

 

 

Peștera lui Artur 

 

Ce rost mai au  

Un rege aflat sub influența baghetei magice a 

somnului? 

Și tatăl, regele Drăgoi 

Care a plecat în lumea umbrelor? 

Și Merlin, prea bătrân ca să mai fie de folos? 

 

Pentru că un rege adormit 

E pentru galezi un mod de a se reinventa. 

Iar la-nceput de primăvară 

Trezirea face să merite-așteptarea. 

 

Fiecare stejar își poartă ghinda 
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Și în această mlaștină de ghindă 

Stă la pândă grădinița lui Merlin. 

 

Racla – nu e de datoria tatălui să-nfrunte 

moartea 

În fața imensității de zei și de zeițe? 

De dragul lor, tatăl umple cazanul acestui 

pământ cu trupul său 

 

Exact ca regele Drăgoi 

Exact ca merlin 

Exact ca Artur.  

 

Când iubești povestea, o spui prin cântec. 

Cine iubește baladele, le cântă. 

 

Galezii se află la intrarea-n grotă 

Unde se aud șoapte prevestindu-l pe Artur. 

 

 

Fluturi navetiști 

 

Iată câțiva dintre 

Fluturii călătoriei, 

Gașca drumului; 

O adevărată adunătură: 

Flacăra uliței, 

Bocitoarea accidentului 

Stranierii din alee, 

Scurtătura din pelerinaj, 

Navetistul istovit, 

Schimbătorul aventuros, 

Păunul îngâmfat, 

Prostul agresiv, 

Limba ascuțită și surdă a zorilor, 

Limba lată zgomotoasă și sălbatică, 

Burta plină a vacanțelor, 

Domnița cea perfectă. 

Aceștia-s doar câțiva 

Din fluturii șoselei, 

Câte-un sfânt  

Sau câte-un diavol.  

Prăjitura 

 

Trupul tău seamănă 

Cu-o prăjitură foietată, 

Din cele pe care rareori le cumperi. 

Moale, neobservată, 

Glazurată 

Din vitrinele cofetăriei 

Unde-am văzut-o 

Într-o sâmbătă după-amiază. 

Încă proaspătă, 

Făcând să merite riscul 

De-a pătrunde prin oglinda ușii 

Și-a o apuca – 

Degetele mele mai flămânde 

Decât mi-am închipuit, 

Salivând, 

Sfâșiind, 

Așa cum și tu 

Știi ce vrei 

Când îți lingi buzele  

și degetele 

pentru a o savura. 

Relaxarea atletică ne-nvăluie 

Trupurile 

Știind cât de mult 

Celălalt ar regreta 

Dacă nu ar obține tot 

Ceea ce este de-obținut. 

Cu câtă nerăbdare oferă 

Un pic mai mult 

Cel neglijat. 

 

 

Railway 

 

What a difficult railway track you are, 

no rails! How easily you kill, 

what a fool if I chose 

to die for you – beckoning 

your kiss across a battlefield. 

No engineer could deliver you, 
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heaped with unwrapped things. 

Have I the courage to imagine 

And deny you? Constantly –  

until I can’t help myself 

Pulling off your wedding ring, 

your skin at its white hinge. 

 

I want a pillow where your belly 

sets a beacon on the map, a taste 

where trouble breaks its wings. 

I want a night on your lace, 

on your margin. I want to greet  

each broken object when it sings. 

 

Cale ferată 

 

Ce cale dificila ești și tu, 

Și fără șine! Ce ușor ucizi, 

și ce nebun aș fi s-aleg 

să mor pentru tine – să flutur 

al tău sărut pe-un câmp de luptă. 

Nu-i inginer să te creeze, 

 

în grămezi de-ascuns. 

Am eu curaj să te imaginez  

și să te neg? Fără-ncetare –  

până ce nu pot decât  

să-ți smulg inelul de pe deget,  

pielea-ți când se-articulează alb. 

 

Vreau o pernă unde pântecele tău  

așaz-un semn pe hartă, un gust  

unde tremurul își frânge aripile. 

Vreau o noapte pe dantela ta, 

pe marginea ta. Vreau să salut 

orice lucru spart când începe a cânta. 

 

Romanian translation, Cristina STURZU  

(Suceava) 

 

Tage DANIELSSON (1928-1985) 

(Suedia) 

 
 

 

 

 

 

age Ivar Roland Danielsson, născut la 5 
februarie 1928 la Linköping și a murit la 
13 octombrie 1985 la Stockholm. Tage 
Danielsson fost un scriitor, poet, scena-

rist, regizor de film, actor și comediant suedez. 
În copilărie, Danielsson a petrecut mult 

timp în Folkets Park din Linköping, unde mama 
sa Elsa lucra vânzătoare la un chioșc, iar tatăl, 
Ivar, era șofer de autobuz. De la vârsta de opt 
ani și până când a absolvit liceul, Tage a ajutat la 
curățenie și la vânzarea de bomboane și bilete. 
Aici a luat și primul contact cu teatrul, când se 
juca totul, de la spectacole de revistă la drame 

serioase cu marii actori ai vremii. Inspirați de 
aceasta, copiii au jucat ei înșiși teatru într-o zo-
nă din împrejurimi numită Lektorshagen. Dani-
elsson însuși a fost considerat prea timid și la 
început a trebuit doar să tragă cortina și să scrie 
foile de program pentru spectacole. Cu toate 
acestea lui Tage îi era ușor să învețe la școală și 
părinții lui au fost convinși de profesorii lui Ta-
ge să-l lase pe fiul lor să-și continue studiile la 
liceu. A fost o decizie pe care părinții nu au re-
gretat-o când Tage, în 1948, la terminarea liceu-
lui, a luat note maxime la toate materiile, în afa-
ră de sport. După ce a absolvit Liceul la Kate-
dralskolan din Linköping, Danielsson s-a înscris 
la Universitatea din Uppsala în 1949. 

După studii, Danielsson a început să lu-
creze la radioul suedez, unde în 1954 a difuzat 
primul său program numit Andersson, un fel de 
talk-show radio în care o persoană de pe lună 

T 
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vorbea cu un om de pe pământ. În 1959, a de-
venit directorul de divertisment al Radioului și 
a fost omul din spatele înființării programului 
Sommar care încă se difuzează în fiecare vară. 

De pe la mijlocul anilor 1970, a început să 
publice versuri zilnice (gânduri de la rădăcină) 
în revista sindicalistă „Arbetaren”. Aceste gân-
duri au fost publicate ulterior sub formă de car-
te. Unul dintre texte, poate cel mai asociat cu 
numele său, este „Monologul asupra probabili-
tății”, cu ocazia accidentului nuclear de la Har-
risburg din 1979 și a probabilității „neglijabile” 
ca acesta să se repete. La referendumul din 
1980, privind posibila extindere a energiei nu-
cleare în Suedia, el a susținut în consecință „li-
nia 3” (dezafectarea). 

Spre sfârșitul vieții sale, implicarea lui 
Danielsson în societate a crescut. El a ținut un 
discurs apreciat la Ziua ONU în 1982. A scris o 
recenzie de cinci pagini a situației din Suedia 
numită „Moartea Solidarității” pe care Afton-
bladet a publicat-o în toamna anului 1984. 

Umorul lui Danielsson poate fi descris ca 
fiind unul conștient de timpul contemporanei-
tății și satiric. 

Tage Danielsson a publicat, printre altele, 
în 1964 – „Povești pentru copii în vârsta de peste 
18 ani” și, inclusiv „Povestea Ajunului de Crăciun 
a lui Karl-Bertil Jonsson”, după care s-a realizat 
și un film de desene animate. Filmul este difuzat 
în fiecare an în ajunul Crăciunului la televiziu-
nea suedeză. În 1967 – „O, ce pace minunată!” 
(împreună cu Hans Alfredson), în 1968 – „Omul 
care s-a lăsat de fumat”, în 1974 – „Gândurile lui 
Tage Danielsson de la rădăcină” (versuri zilnice 
din revista „Arbetaren”. 

La scurt timp după ce Danielsson a parti-
cipat la Ziua Umanismului din Linköping în 
1985, a murit de melanom malign. Este înmor-
mântat în cimitirul Lidingö. 

 

Reflecție 

 

Cred în îndoială. 

Îndoiala este baza cunoașterii 

și motorul schimbării. 

îndoiala este o condiție prealabilă a  

certitudinii. 

Cel care crede fără ca mai întâi să se îndoiască  

este un prost exaltat și un țambal țipător. 

Cel care crede fără să se îndoiască în același 

timp 

este un prost mai puțin exaltat 

și un țambal cu sunet mai slab. 

 

Credința poate muta munții 

dar îndoiala îi poate pune la loc. 

Cred în îndoiala de după îndoială, 

îndoiala care corectează constant 

punând întotdeauna întrebări, 

oferind răspunsuri la întrebări 

în eternitatea eternității. 

Îndoiala nu dispare niciodată. 

Dar darul profeției a dispărut, 

vorbitul în limbi se va sfârși, 

și cunoaștere va dispărea. 

Căci cunoașterea noastră este o lucrare. 

Dacă aș vorbi atât limbile oamenilor cât și ale 

îngerilor 

dar să nu am îndoieli, 

atunci aș fi doar un minereu vorbitor 

și un țambal zgomotos. 

 

Îndoiala este răbdătoare și ușoară. 

Îndoiala nu este invidiată, îndoiala nu este 

exaltată, 

nu se umflă în pene. 

Nu se transmite nepoliticos, 

nu se caută, nu se consumă, 

nu adăpostește resentimente pentru o ne-

dreptate. 

nu se bucură de nelegiuire, 

dar bucură în adevăr. 

Tolerează totul, crede totul, 

speră la toate, îndură totul. 

 

Așa vor deveni permanente 

credința, speranța, îndoiala, acestea trei; 

dar cea mai mare dintre ele este îndoiala. 

 

Sau dacă a fost dragostea… 



Porțile Nordului 4-5-6/2021  | 32 |   

Acum sunt iarăși nesigur. Al naibii! 

Adevărat, adevărat vă grăiesc? 

 

 

Înainte de reflecție 

 

Nu te gândi doar la prezent 

Prezentul nu este totul 

Prezentul nu are timp pentru tine 

Și atunci protestezi 

Dai un bobârnac fiecărei clipe 

și țipi: Fă ceva! 

Vrei ca totul să se întâmple chiar acum 

Dar niciun om nu este atât de puternic 

Vrei ca noaptea să fie zi 

Urăști noaptea asta neagră 

Dar noaptea își așteaptă liniștită timpul 

Această liniște este puterea ei 

Cerința ta ca totul să fie împlinit 

e dreaptă: și bună, dar prea nervoasă 

Important este să trăiești 

cu abilitatea păstrată. 

În calm există o forță demnă. 

Nu te gândi doar la prezent 

Există un atunci, există un mai târziu 

Ca sub arcadele unei biserici 

Așteaptă liniștit zorii 

În întuneric ține-mă de mână. 

Mlădios și puternic se revarsă către plajă  

mareea lungă și calmă. 

 

 

Picătura 

 

O picătură picurată în râul vieții 

nu are putere să curgă singură. 

Se pune o cerință 

pe fiecare picătură. 

Ajută să le păstreze 

pe celelalte deasupra. 

 

 

Acum gândul se îmbracă 

 

Acum gândul se îmbracă în costum de vară 

Și agață sacoul frământării 

în pod, în mirosul iernatic al soluției împotri-

va moliilor. 

E un vapor cu aburi lângă chei. 

Acum se taie biletele la tarife mici. 

Acum gândul se furișează la petrecerile de va-

ră. 

Acum gândul consumă o friptură pe vaporul 

cu aburi. 

Cu mult înaintea noastră gândul își ia vacanță. 

 

Acum gândul stă mult pe WC-ul din curte  

și citește din scoarță în scoarță vechile Allers. 

Linge distrat o înghețată de căpșuni. 

Își trage, în cele din urmă, în sus pantalonii, 

o grămadă pungită, și-și pune bretelele. 

Acum se urcă fericit pe gardul ocolului de vite. 

Acum este speriat de taurul vecinului, 

căci vai, gândirea nu este atât de obișnuită cu 

animalele. 

 

Acum este timpul sărbătorii când gândul se 

îmbracă 

în costum din in de culoare naturală 

– când vara frumoasă pământul îl bucură 

iar viața e o joacă pe un băț. 

Acum gândul împachetează, în secret, în bagaj 

printre îngrijorări ușoare legate de greutatea 

de vară, 

un clondir de scos afară-n tufișurile din locul 

balului. 

Acum gândul se îmbracă în costum de vară. 

 

 

Traducere din limba suedeză 

și prezentare de Dorina 

Brândușa LANDÉN 
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Dumitru VELEA (România) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVOI SPRE BABILON 

 

Steagul de pe munte 

 

Omul a obosit. Este mai bătrân ca 

muntele; mâna abia o mai ridică 

pentru a decide soarta celor din vale – 

 

unii așteaptă să-i vadă lumina 

răsfrântă din palmă, 

alții se înfioară de umbra-i 

întinsă rece pe frunți. 

 

Omul se sprijină în toiagul mai bătrân 

decât el; picioarele îi tremură. Cei doi 

însoțitori îl așază pe-o piatră – 

 

ei îi ridică mâinile spre soarele 

ce se trage sub pleoapa nopții, 

dar cine, Doamne, i le coboară 

ca semn pentru ceilalți? 

 

Nu se mai știe de-i om. Cu brațele întinse 

de cei doi, ca și cum ar fi pe-o cruce, 

l-a prins asfințitul soarelui – 

 

unii îi simt răsufletul cum îi umple 

ca o ploaie de foc, 

ceilalți se zbat sub umbra mâinii, 

până li se întunecă ochii 

și îi cuprinde frigul. 

 

 

Corturile de safir văzute de Xerxes 

 

– Pe firul apelor trec corturile 

de purpură albită de soare și vânt – 

unde se duc, nimeni nu știe, 

de unde vin, demult s-a uitat. 

 

Trec corturile printre popoarele mele, 

din cetățile mele au ieșit, 

se țin după pomii bătrâni, 

după fântânile cu cumpănă din vale. 

 

Nu calcă pe Calea Regală, 

doar pe poteci nebătute de nimeni, 

trec printre munte și mare, 

în palatele faraonului intră ca apa, 

 

ca focul iscat dintr-o scânteie se-ntind, 

nimeni nu știe când vin și când pleacă, 

marea în față li se desface, 

pomii aprinși din senin le cheamă. 

 

Corturile de purpură ca safirul 

lasă în urmă o dâră de litere, 

marea se umple de sare 

și pământul scoate tot sare, 

 

sudoarea frunții e plină de sare, 

și lacrima plesnește de sare, 

șirul de corturi o întinde pe față 

și noaptea o varsă-n Marea Moartă. 

 

Corturile se duc și vin peste mare 

pe-un pod mai subțire ca lama sabiei, 

unul de altul se țin prin văzduh 

cu altele pe de lături ca aripi. 

 

De pe podul de vase între țărmuri legat, 

cu soarele în Carul de aur, 

cu toată Asia în spate, eu, Împăratul Xerxes, 
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întreb: „Unde se duc corturile de purpură?” 

 

și nu-i nimeni să-mi spună, 

nici bătrânul Artabanos nu mă aude, 

armatele mele mărșăluiesc pe podul de vase 

și fiecare visează la podul Djinvat. 

 

 

Râul de sub casă 

 

Cu sfoara în mână, bătrânul 

măsoară pereții locuinței 

pe care mi-o lasă moștenire. 

 

De sub pragul ei izvorăște un râu. 

 

La măsurarea zidului de la răsărit, 

mă trece prin apă până la glezne; 

la cel de la miazănoapte, 

mă trece prin apă până la genunchi; 

la cel de la apus, 

mă trece prin apă până la piept; 

la cel de la miazăzi, 

prin apă trebuie să înot. 

 

Valul mă poartă în locuință, 

ca și cum sfoara de măsurat 

m-ar trage înăuntru. 

 

Sfoara de in s-a-nfășurat pe mine, 

îmi ia măsurile, prin apă, 

astfel mi se dă partea. 

 

 

Despre forme 

 

Piatra are trei forme: 

o formă pentru vii, 

o formă pentru morți 

și-o formă pentru mâna ce-o pune în zid. 

 

Viii și morții au câte două forme, 

date de faptul că unii uită 

și alții nu uită nimic. 

 

Numai zidarul are o singură formă, 

din care 

nu se vede decât zidul. 

 

 

Vântul și pietrele muntelui 

 

Vântul înfioară veșmintele femeilor pe străzi, 

deși ele cred că privirile aprinse-ale bărbați-

lor; 

 

vântul întinde aripile păsările să zboare, 

deși ele simt cum aerul le poartă pe sub nori; 

 

vântul mută picioarele oamenilor pe drumuri, 

deși ei cred că mersul le stă în puteri 

și că între un pas și altul nu este nicio contra-

dicție; 

 

vântul împinge apele dintr-o parte într-alta, 

deși ele cred că albiile li s-au schimbat; 

 

vântul răvășește urmele lăsate noaptea-n ni-

sip, 

deși eșarfa găsită în zori e semn că 

dansatoarea înnebunise sub stele; 

 

vântul înalță și năruie templele, piatră cu pia-

tră,  

deși cioplitorii le așază în ziduri 

după firul cu plumb și bula de aer; 

 

vântul împrăștie cuvintele, sau le strânge în 

fraze 

ce fac să reziste zidurile lumii, 

deși se văd cum limbile singure se mișcă; 

 

vântul trece și-mi ia cuvintele din gură, 
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de vuietul înspăimântător mă ascund în stân-

că: 

doar un spate de-aramă, am văzut, în mijlocul 

vântului, 

ținând laolaltă pietrele muntelui. 

 

 

Convoi spre Babilon 

 

Printre ziduri muntoase mărșăluiau 

cu picioarele pline de sânge 

spre Babilon; 

 

doi câte doi, cu stâlpi de aramă pe umeri 

și-n mâini cu vase de aur, 

cu cuțite de argint și cu unelte de aramă; 

 

căpetenia străjerilor cu ligheanul de aur pe 

cap 

juca chilabaua 

și cei cu potire de aur, 

cu cești și pahare de argint legate de gât 

țineau, în spate, rustemul; 

 

bucăți de aramă din coperișul stâlpilor 

și rodii fără număr din împrejurul lor 

străluceau pe umerii celor de pe urmă, 

orbiți de praf și asurziți de zgomotul metale-

lor 

și de chiotele gurilor răgușite. 

 

Și-n urma lor, în funiile corturilor, veneau 

crispați 

cei goi, visând la legătura ce n-apucaseră s-o 

ia.  

Piatra se umflă de-o parte și alta a strâmtorii, 

muntele crește, umple tot spațiul, întunecă 

cerul; 

din creștetele oamenilor și din munte ies flă-

cări, 

 

 

piatra se prăvale cu trosnet 

și împrăștie întunericul, despărțind zgura de 

metal. 

 

Prin muntele de foc, cei din funii au văzut 

mărșăluind spre ei: 

stâlpi de aramă, doi câte doi, aprinși, 

vase de aur, cuțite de argint 

și unelte de aramă aprinse; 

 

potire de aur, cești și pahare de argint, 

bucăți de aramă din coperișul stâlpilor 

și rodii fără de număr, toate aprinse 

 

și-n fața tuturora, săltând, ligheanul de aur, 

purtătorul cărții de foc. 

 

De teamă, ca și cum n-ar fi fost în funii, 

cei goi au luat-o la fugă, voind să scape de 

scrum, 

dar fără să știe, că fiecare căra în funii 

câte o piatră de foc, 

că de fiecare se prinsese 

câte o filă de carte – 

 

Se povestea de către ultimul ajuns între noi. 
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Emanuel POPE (Anglia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

Și tu clar trebuie să fii, 

Și numele tău clar trebuie să fie și el, 

cel puțin, 

James Bobita, 

„my name is... James. James Bobiță!” 

ai început tu să-ți spui, 

altfel nu puteai dormi, 

altfel nici el nu-ți putea domina 

lumea, jungla aia plină de curcani, 

și aveai nevoie urgent de numele ăsta, 

ca un banner publicitar de stâlpii de electrici-

tate de pe nu știu care bulevard, 

...nume de spion, 

ca să poți fuma, 

cu fata din memoria ta, 

Sobranie, 

ca un băiețel crud la 38 de ani 

îndrăgostit de-o pereche de încălțări, 

găsite absolut întâmplător 

în secretariatul unei școli de limba engleză 

din Covent Garden, 

și apoi din nou numai TFL, TFL, 

iar ea avea acel nume rusesc cu ea, 

care te făcea să te tăvălești pe jos de durere, 

dar și de plăcere 

repetând: 

Jena, Jena JENA... 

nume rusesc sau ucrainian sau polonez 

sau în fine, 

cine să mai știe; 

țigări Sobranie fumam, cum spuneam, 

subțiri, cu un filtru maro/auriu, 

amintind toate 20 de 

Maggie dintr-o altă Epocă a Lucrărilor cu tip 

de Caracter. 

„my name is... James. James Bobiță!” 

și-n rest nu mai rămânea niciun rest, 

doar fumul acelor Sobraine fumate de el, 

trecând încet, 

ca un stiletto tăcut, 

prin nările ei, puțin fardate pe afară într un 

roz fin, pal, cu miros de petale, 

inundând deodată zona perișorului lor, 

spre a se-nfinge nu foarte târziu, 

adânc și temeinic 

în inima ei, 

care ajunsese când îl privea 

doar atât să-l mai întrebe: 

– ...și cum zici... că te numești? 

– My name is... James. James Bobiță!” 

 

 

** 

 

Eu nu eram încă pregătit, cum se spunea, 

îmi mai foiam coatele prin școală aceea, 

plină de profesori fără cusur și purtând nume 

evreiești, 

și asta în ciuda faptului că trecuseră deja 

3 ani. 

Apoi disciplină era disciplină, 

doar ea mă mai putea salva: 

mi se spusese asta chiar din prima zi, 

„Hotărârea ta este ultimativa, 

din ea nu mai poți ieși decât prin beton 
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 și ronțăind portocale la Palermo.” 

ori 

„Mai curând vei juca în noul Bond decât 

să ajungi în meseria asta... la 35 de ani.”, dar 

eu nu, 

nu și nu, 

mi-am văzut de treabă și am fost silitor. 

Ziua luăm lecții de supraviețuire în lumea do-

cherilor Londrei începutului de secol 20, 

după care fuga-fugulița mergeam către 

jumătatea lui, 

la cursurile de etichetă socială 

și de pronunție, 

unde mă înghesuiam la aceeași masă și pe 

aceleași tacâmuri, 

cu o arăboaică superbă în trăsături (cred că 

n-avea nici 23 de ani), 

și care mă mințea că-i abia măritată 

și gravidă, dar care 

era în fapt numai grasă și citea pe ascuns 

cărți de filozofie europeană, 

apoi seara, din nou, zdub la orele lui Zizek, 

tocmai la mama luiiiiiiii, pe lângă King Cross, 

and șo on, șo on and șo on... 

nu poți fi un bun spion fără să cunoști 

radicalismul de azi al stangii elitei europene, 

îmi ziceau, 

și eu moțăiam de nesomn în bancă, 

ca un marxist întărit de luptă de clasă, 

dar numai atât cât să pot prinde oricâte puteri 

pentru salsa, tangou, punk, 

underground velvet, soho, 

sexfish și tot ce urmă 

în programul meu de după ora 12. 
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Emanuel STOICA (Suedia) 
 

 

O CARTE LA MÂNA A DOUA  

 

 

 

 

Mai complicat decât la prima vedere, 

despre falsul în artă 

 

Cartea asupra căreia încerc să atrag 

atenția de această dată nu are cum să acopere 

în întregime subiectul pe care îl propune prin 

titlu, în ciuda complexității sale și a multitudi-

nii de aspecte supuse analizei. Un asemenea 

obiectiv ar fi imposibil de atins pe parcursul a 

160 de pagini.  

Am achiziționat-o fără ezitare. Cărțile 

despre înșelătorie în domeniul artistic sunt 

rare. O alegere pe care nu o regret, „Faking it: 

Art and the Politics of Forgery” (Harvester 

Press), 1987. Volumul, al cărui semnatar ne 

spune la un moment dat că majoritatea falsu-

rilor nu sunt copii, prezintă într-o abordare 

originală, printre altele, lumea unor „falsuri 

creative”, lucrări noi, ale unor artiști faimoși 

ori aparținând unor creatori imaginari. „Aces-

te paradoxale falsuri originale sunt cele mai in-

teresante și cele mai subversive. Felul în care 

ele creează autoritate nu este un simplu caz de 

furt. Consecințele pentru cultul originalului 

sunt radicale”. Autorul este Ian Haywood, pro-

fesor și cercetător la University of Roehamp-

ton din Londra, personalitate în portofoliul 

căreia se află o listă impresionantă de titluri. 

O cronologie a acestora:  

(2020) The Rise of Victorian Carica-

ture (Palgrave); 

(2019) Romanticism and Illustration 

ed. Ian Haywood, Susan Matthews and 

Mary Shannon (Cambridge University 

Press); 

(2018) Spain in British Romanticism 

ed. Diego Saglia and Ian Haywood (Palgra-

ve); 

(2013) Romanticism and Caricature 

(Cambridge University Press); 

(2012) The Gordon Riots: Politics, 

Culture and Insurrection in Late Eighte-

enth-Century Britain ed Ian Haywood and 

John Seed (Cambridge University Press); 

(2012) Romanticism, Forgery and 

the Credit Crunch ed Ian Haywood (Ro-

mantic Circles Praxis series); 

(2007) ‘Romantic Spectacle’, special 

issue of Romanticism on the Net 46 ed. Ian 

Haywood and John Halliwell; 

(2006) Bloody Romanticism: Specta-

cular Violence and the Politics of Repre-

sentation 1776-1832 (Palgrave); 

(2004) The Revolution in Popular Li-

terature: Print, Politics and the People, 

1790-1860 (Cambridge University Press); 

(2001) Chartist Fiction. Volume 2. 

Ernest Jones, ‘Woman’s Wrongs’ (Ashga-

te); 

(1999) Chartist Fiction. Thomas Do-

ubleday, ‘The Political Pilgrim’s Progress’; 

Thomas Martin Wheeler, ‘Sunshine and 

Shadow’ (Ashgate); 

(1998) Brave New Causes. Women in 

British Postwar Fictions (Cassell) 

Co-authored with Deborah Philips; 

(1995) The Literature of Struggle. An 

Anthology of Chartist Fiction (Ashgate); 

(1997) Working-class Fiction. From 

Chartism to ‘Trainspotting’ (Northcote 
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House/British Council; Writers and Their 

Work); 

(1987) Faking It: Art and the Politics 

of Forgery (Harvester Press); 

(1986) The Making of History: A Stu-

dy of the Literary Forgeries of James Mac-

pherson and Thomas Chatterton in Rela-

tion to Eighteenth Century Ideas of History 

and Fiction (Associated University Pres-

ses). 

De la bun început, am sesizat în volumul 

„Faking It: Art and the Politics of Forgery”, 

un aspect care face necesară menționarea ce-

lor șase capitole ale cărții în forma originală. 

Așadar: 1 – The Concept of Forgery; 2 – The 

Eighteenth Century: A Prolific Age of Literary 

Forgery; 3 – Scholar Forgers: John Payne Colli-

er, T.J. Wise; 4 – The Missing Link: Archeologi-

cal Forgery and Fictions of the First Human; 5 

– Crusaders against the Art Market: Hans van 

Meergeren and Tom Keating; 6 – Literary For-

gery in the Modern Age.  

Detaliul care mi-a atras atenția în chiar 

primul capitol este legat de incursiunea auto-

rului în direcția originii și a semnificațiilor 

atribuite cuvântului forgery. Dacă în limba lui 

Shakespeare ajungi cu el până în zona prelu-

crării metalelor, da, chiar la fierărie, în româ-

nă, dar și în alte limbi, lucrurile sunt diferite. 

Aflate sub semnul unei idei comune, cuvinte 

precum fals, contrafacere, plastografie, imita-

ție, plăsmuire, plagiat nu sunt în aceeași rela-

ție de rudenie cu metalurgia. În acest context, 

pe de o parte, un prilej de meditație asupra 

faptului că percepem diferit anumite realități, 

grație limbii; pe de cealaltă – deși este incon-

testabil pionieratul britanicilor în multe do-

menii, așezarea dezbaterii preocupărilor lega-

te de subiectul falsului în artă sub patronajul 

unui univers lingvistic strict delimitat, fie el și 

al limbii engleze, mi s-a părut că presupune 

unele minusuri pe care autorul și le-a asumat. 

Incursiunea în direcția amintită era, totuși, 

imposibil de evitat în lucrarea sa, reiese din 

detaliile felului în care și-a argumentat viziu-

nea, dar mai ales din faptul că, în ceea ce pri-

vește literatura, și-a focalizat atenția asupra 

unor autori și lucrări de limbă engleză. 

Desigur, este interesant de observat, re-

zumând analiza autorului asupra sensurilor 

atribuite de Oxford English Dictionary, cum 

cuvântul înglobând ideea unui act de creație 

al fierarului a căpătat aplicabilitate în zona 

aptitudinilor creatoare ale minții, apoi a fost 

moralizat și a apărut o falie între ficțiunea 

permisibilă și „artificiul fraudulos” reprobabil, 

pentru ca într-un final cuvântul să fie încărcat 

doar însemnătatea imorală, negativă. „Fiction” 

a fost lăsat să poarte toate aspectele pozitive 

ale unei invenții artistice, remarcă Haywood 

adăugând că, totuși, „fiction” și „forgery” sunt 

rude de sânge, chiar dacă nu întotdeauna aleg 

să se recunoască unul pe celălalt ca atare. 

Condamnarea lui „forgery” este chestiu-

ne legală și de interpretare. El este o amenin-

țare atunci când există posibilitatea prejudici-

erii dreptului altei persoane așa cum se pre-

supun e că face un document falsificat. În 

termeni de artă, acest drept poate fi prejudi-

ciat doar dacă arta este privită ca o creație 

originală, individualizată, concluzionează Ian 

Haywood. Autorul trece subiectul și prin fil-

trul celei de-a paisprezecea ediții a Enciclo-

pediei Britannica (1969) în care există intrări 

separate pentru înțelesurile pozitive și nega-

tive ale cuvântului „forgery”. Câteva fragmen-

te interesante din acest context: 

„Pe de o parte, munca fierarului, sub 

forma «forging». Forgery se referă apoi la un 

scris fals sau document contrafăcut, concept 

complet ilegal. Există trei condiționalități pen-

tru ca ceva să fie considerat «forgery»: fabrica-

rea trebuie să fie a unui document autentic 

(ceea ce include alterarea unui document ori-
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ginal mai curând decât reproducerea lui în în-

tregime); documentul autentic trebuie să aibă 

o semnificație legală sau comercială; intenția 

trebuie să fie aceea de a înșela. Nici unul dintre 

aceste elemente nu este suficient de unul singur 

pentru a constitui ceea ce se numește «forge-

ry». O declarație care intenționează să înșele 

nu este falsă decât dacă deturnează autorita-

tea: falsul trebuie să fie o parodie a unei surse 

autentificate.” 

...„ Pe de altă parte nu este nevoie ca ci-

neva să fie fraudat sau înșelat pentru ca falsul 

să aibă loc. Intenția de a înșela, în general, va fi 

suficientă. Cu toate acestea, fără mărturisirea 

unui falsificator o astfel de intenție este foarte 

dificil de dovedit. Falsul este un concept legal 

alunecos și arta falsificată cu atât mai mult. 

Legile culturale sunt adesea nescrise. Autorita-

tea este consacrată mai mult în ipoteze și în 

efectele acestora decât în litigii codificate.”  

„Falsul în artă nu este încă definit clar de 

lege. Problema de bază este statutul juridic al 

autenticității artistice. Sau, altfel spus, modul 

în care arta își derivă autoritatea.” 

În ce privește conceptul de „Literary 

Forgery” (fals literar) autorul constată că ace-

eași Encyclopaedia Britannica folosește cu-

vântul „literary” cu referire la orice document 

scris. Ideea de înșelăciune este puțin folosită 

în ceea ce privește arta, cu excepția cazului în 

care este definită adițional, subliniază Hay-

wood, amintind faptul că arta a folosit întot-

deauna iluzia pentru efect. „Pasărea care se 

izbește în pictura realistă a unei ferestre cre-

zând că aceasta e tridimensională a fost înșela-

tă. Nimeni nu va dori să spună că acea pictură 

e un fals din acest motiv. Encyclopaedia Bri-

tannica ocolește cu totul problemele estetice 

concentrându-se pe intențiile înșelătoare ale 

falsificatorului; esența falsului aici se află, nu în 

lucrarea însăși.”  

Cele patru categorii de înșelăciuni men-

ționate de Encyclopaedia Britannica (1. lucrări 

produse pentru a exalta sau denigra o religie, 

un partid sau o rasă – apocrifele biblice, Do-

natio Constantini (document falsificat în care 

împăratul roman Constantin cel Mare 

(306-337 e.n.) ar fi acordat Bisericii o putere 

temporală și spirituală supremă); 2. lucrări 

produse pseudonim de către un autor care 

nădăjduiește să obțină recunoaștere sub nu-

mele propriu sau care consideră că a fost ne-

glijat pe nedrept și are plăcere indirectă în 

a-și auzi falsurile lăudate de chiar criticii care 

au respins scrierile sale autentice – Macpher-

son, Chatterton, W.H.Ireland, Charles Julius 

Bertram; 3. falsuri ale căror motive sunt fi-

nanciare – Mjor Byron, T.J.Wise; 4. falsuri 

produse ca farse – George Psalmanazar, Wili-

am Lauder) sunt criticate. Ian Haywood le gă-

sește nesatisfăcătoare și le demontează pe 

rând. El nu găsește răspunsuri mulțumitoare 

nici în „The Oxford Companion to English Lite-

rature”, concluzionând că „autoritățile” la care 

a apelat pentru a da o definiție a falsului au 

avut credibilitatea amenințată, sub imperiul 

unei logici circulare de tipul: un fals este 

„mincinos” sau „contrafăcut” deoarece deja 

știm că este astfel. De asemenea, constată au-

torul, nu există o separare viabilă între falsul 

artistic și cel non-artistic. Ideea predominan-

tă, spune el, a fost că falsurile sunt lucrări tică-

loase, imitația frauduloasă sau dublarea dia-

bolică a artefactului semnificativ. 

„Falsurile falsifică autoritatea, ele o fură 

sau o imită. Analogia este, din nou, aceea cu a 

monedei falsificate. Statutul autentic al unei 

copii a unei lucrări este de fapt problematic. 

Unei copii cunoscute nu i s-ar oferi laudele ori-

ginalului chiar dacă cele două ar fi identice. 

Aceasta, în afara cazului în care copia a fost 

făcută de un maestru cu un prestigiu mai mare 

decât al pictorului original. Întreaga artă este 
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imitativă dar, de la un punct, imitațiile se tran-

sformă în plagiat.”  

Tema centrală a cărții lui Ian Haywood 

este conceptul de originalitate, aceasta fiind 

în principal noțiunea care ține în viață ideea 

de furt artistic, specifică la un moment dat au-

torul a cărui intenție declarată este de a se fo-

caliza pe lucrări în sine și pe felul în care sunt 

privite de cultură, nu pe biografia falsificato-

rului. Studiile de caz examinate au fost toate, 

susține el, etichetate sau deja „condamnate”. 

De altfel, volumul debutează cu o trimitere la 

euforia provocată în 1983 de controversa 

născută în legătură cu descoperirea unui pre-

supus jurnal al lui Hitler. Ar fi fost vorba des-

pre nu mai puțin de șaizeci de volume de jur-

nal ale dictatorului nazist. Anunțate de revista 

germană „Stern” apoi autentificate de istoricul 

englez și directorul „Times”, Lord Dacre of 

Glanton, drepturile de publicare au fost cum-

părate de Rupert Murdoch pentru ca numai 

după câteva săptămâni, o anchetă a poliției 

vest-germane să le califice drept falsuri. Entu-

ziasmul „Times Newspapers” în publicarea 

așa-zisului jurnal a căpătat imaginea prostiei 

și a oportunismului, dar, în același timp, a pri-

lejuit întrebări mai ample despre acceptabili-

tatea anumitor practici culturale. 

Întrebări din această categorie pune au-

torul în capitolul secund, „ The Eighteenth 

Century: A Prolific Age of Literary Forgery” în 

care analizează unele dintre cele mai cunos-

cute falsuri ale epocii, cum ar fi „An Historical 

and Geographical Description of Formosa” 

(1704) a lui George Psalmanazar, „relicvele” 

poetice ossianice „Fragments of Ancient Po-

etry” (1760) „Fingal” (1762) și „Temora” 

(1763) ale lui James Macpherson, documente-

le medievale ale lui Thomas Chatterton și, în 

ultima decadă a secolului optsprezece 

așa-zisele scrieri shakespeariene ale lui Wili-

am Henry Ireland. Alături de aceștia, universi-

tarul britanic pune în discuție nume de autori 

despre care el însuși spune că nu ar fi priviți 

astăzi ca falsificatori, dar ale căror lucrări au 

avut autenticitatea contestată la timpul apari-

ției. Pope, Defoe și Bishop Percy, toți au pro-

dus texte care în diverse feluri au fost catego-

risite ca dubioase, indică Haywood.  

Un scurt popas, rezumând considerațiile 

autorului în zona a două astfel de cazuri so-

nore mi se pare oportun. Mai întâi, incursiu-

nea în direcția cărții semnate de George 

Psalmanazar, „An Historical and Geographical 

Description of Formosa” (n.r. Descriere istorică 

și geografică a insulei Formosa) a cărei apari-

ție în 1704 i-a adus celebritatea autorului. 

Acesta din urmă vorbea o limbă ciudată dar 

știa și engleza, fiind bine educat. În curând, el 

lectura la Oxford și pătrundea în cercurile li-

terare. Lucrarea sa a fost expusă în cele din 

urmă ca un fals complet, un amestec de frag-

mente plagiate și pură invenție. Psalmanazar 

însuși mărturisea mai târziu, scriindu-și me-

moriile, că relatarea sa vagă și romantică a 

fost o șarlatanie rușinoasă pentru public. 

Limba formosană pe care o vorbea nu era al-

tceva decât o bolboroseală, un nonsens. Citi-

torul modern se miră cum au putut cititorii 

secolului optsprezece să fie atât de lesne pă-

căliți, în special de numărul sacrificiului anual 

de 18000 de tineri. Pretențiile de veridicitate 

ale lui Psalmanazar în prefața Descrierii isto-

rice și geografice a insulei Formosa par de la 

prima vedere caraghioase și voit perverse. El 

se prezenta ca un nativ al insulei pe care a pă-

răsit-o după ce a fost convertit la creștinism 

de către călugării iezuiți. 

Ideea că literatura de călătorie de la în-

ceputul secolului XVIII a fost o specie de fapte 

înfrumusețate și material în mare parte ne-

sincer, alături de faptul că această literatură 

se califica drept minciună, făcătură, iar jurna-

lul de călătorie a fost un gen în care ficțiunea 
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putea fi acreditată și camuflată, sunt concluzi-

ile lui Ian Haywood, acesta aducând în discu-

ție relația dintre Descrierea Formosei și Ro-

binson Crusoe al lui Daniel Defoe: „Noi cate-

gorisim această lucrare drept ficțiune sau ro-

man. Totuși, Robinson Crusoe și alte povestiri 

ale lui Defoe au asemănări izbitoare cu inac-

ceptabilul cod de practici artistice al lui Psal-

manazar”. Plonjonul în detalii pornind de la o 

remarcă din 1718 în Read’s Journal, unde se 

constata darul special al lui Defoe în „forging 

a story” cu înțeles ambiguu, a fabrica sau a 

falsifica o poveste, trecând prin notarea faptu-

lui că nicăieri, în anul următor, nu se preci-

zează calitatea de ficțiune a poveștii lui Ro-

binson Crusoe la apariția volumului „The Life 

and Strange Surprising Adventures of Robin-

son Crusoe”, editorul anonim afirmându-și în 

prefață convingerea că este vorba despre fap-

te reale, ajungând la sursa inspirației, aventu-

rile reale ale marinarului scoțian Alexander 

Selkirk despre care au mai scris Woodes Ro-

gers și Richard Steele, trece în zona recunoaș-

terii faptului că, în mare măsură, Crusoe este 

creația lui Defoe dar duce la punerea în discu-

ție a unor nuanțe legate de autenticitate și ve-

ridicitatea istorică a descrierilor, a raportului 

dintre acestea, a prezenței lor în alte lucrări 

ale lui Defoe. Subtilitatea detaliilor din aceas-

tă zonă este foarte importantă, ajungând în 

zona distincției dintre noțiuni legate de auto-

rat, veridicitate istorică și felul în care acestea 

contează în percepția ori categorisirea finală a 

operei ca fiind un produs marcat de fraudă 

sau nu.  

Desigur, pentru cititorul din prezent po-

vestea lui Robinson este relevantă ca ficțiune, 

fascinantă în plus prin faptul că s-a inspirat 

din întâmplări reale, dar este acceptată ca 

atare, fără a se ridica întrebări de natură etică 

în legătură cu ea. Slalomul lui Ian Haywood 

prin desișul detaliilor care pun sub semnul în-

trebării autenticitatea lucrărilor lui Defoe are 

aici mai mult un caracter didactic, încercând 

să exemplifice atitudinea epocii față de ceea 

ce era considerat practică acceptabilă în scris 

și raportând nume importante ale literaturii 

vremii la această „grilă” pe care el o teoreti-

zează. 

„Jurnal din anul ciumei” al lui Daniel De-

foe este un alt exemplu plasat de Haywood 

sub semnul înșelătoriei psalmanazariene la 

superlativ, întrucât în 1665, când ciuma a lo-

vit Londra, Defoe nu putea avea mai mult de 

cinci ani, dar „Anul ciumei” prezintă amintiri 

și observații ale unui cetățean care a fost pre-

zent pe parcursul evenimentelor în Londra, 

remarcând apoi că Defoe a folosit documente 

din epocă pentru a strânge informații despre 

epidemie iar pe un palier imaginar al povesti-

rii există o cercetare a ceea ce constituie isto-

rie autentică. 

Totuși, cum se califică „Anul ciumei „ ca 

un fals? Răspunsul depinde de natura delictu-

lui, crede Ian Haywood. Raționamentul său:  

„Un fals trebuie să încalce regulile care 

guvernează arta autentică. La începutul seco-

lului al optsprezecelea codificarea literaturii 

imaginative nu era stabilită. „Anul ciumei” este 

un fals: lucrarea îi aparține lui Defoe, nu lui 

H.F., personajul creat de acesta. Această ches-

tiune de autorat aș numi-o tehnică sau externă 

și are legătură cu marketingul și prezentarea 

lucrării. Dacă „Anul ciumei” este un fals în 

acest sens extern, atunci la fel sunt și majorita-

tea romanelor lui Defoe. Celălalt mod în care 

„Anul ciumei” înșală constă în pretenția aceste-

ia că este istorie adevărată, document autentic. 

Aceasta este o problemă internă, independentă 

de autorat. Faptul că acum noi știm că „Anul 

ciumei” îi aparține lui Defoe poate să facă lu-

crarea cu adevărat a lui, dar nu o face să fie is-

toriografie autentică. 
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Sper să arăt că falsificarea este cel mai 

adesea determinată extern, ceea ce înseamnă 

că autoritatea unei opere de artă este produsă 

în același mod. Rolul pe care calitățile interne, 

estetice trebuie să îl joace devine extrem de in-

teresant. Criteriile interne sunt adesea ameste-

cate forțat cu cele externe. Deci, decizia dacă 

„Anul ciumei” este o plăsmuire frauduloasă es-

te în cele din urmă o convenție. Valoarea unui 

fals este aceea că obligă să se ia în considerare 

convențiile după care se judecă. „Anul ciumei” 

este și nu este un fals. Împărtășește caracteris-

tici cu Descrierea Formosei a lui Psalmanazar. 

Acea lucrare a fost recunoscută ca fiind un fals 

dar a folosit tehnicile corupte comune în alte 

scrieri de călătorie considerate acceptabile. De 

asemenea, „Anul ciumei” a deghizat sau ascuns 

adevăratul autor. Aceasta era o trăsătură 

standard a romanului timpuriu și întră în con-

trast cu Legea drepturilor de autor (Copyright 

Act) care confirma că un text era proprietatea 

autorului.” 

Desigur, aducerea în discuție a Copy-

right Act are în vedere Legea dreptului de au-

tor în contextul realităților din Anglia secolu-

lui optsprezece, primul lucru remarcat de 

Haywood fiind acela că actul normativ era 

gândit pentru a proteja interesele editorului, 

nu pe cele ale autorului. Așa aflăm, chiar dacă 

erau protejate drepturile autorului pentru pa-

tru zeci de ani pe durata vieți acestuia, cu po-

sibilitate de prelungire și după aceea pentru 

alți douăzeci și unu de ani, în practică aceasta 

însemna că autorul vindea lucrarea unui edi-

tor care obținea monopolul publicării pentru 

acea perioadă. Autorul primea o sumă doar 

pentru acea tranzacție, profiturile din vânzări 

revenind editorului. Doar mai târziu au apă-

rut redevențele asociate dreptului de autor 

iar veniturile autorului puteau fi afectate de 

piraterie. Legea dreptului de autor nu a inten-

ționat să-l facă pe autor mai independent fi-

nanciar dar a impus stabilirea ideii de propri-

etate intelectuală, a unui text aparținând unui 

autor. Proprietatea intelectuală s-a bazat pe 

legătura mistică esențială dintre text și autor: 

unul este născut de celălalt și există ca o pro-

genitură, conchide Ian Haywood.  

Tangoul între lumea creației literare și 

conotațiile juridice este cumva inevitabil 

având în vedere enunțul din titlul cărții, „Art 

and the Politics of Forgery”. El oferă per-

spective inedite, interesante, dar nu scutește 

de unele întrebări care se nasc reflex în min-

tea cititorului, cum ar fi sentimentul că auto-

rul a lăsat în nelucrare ceea ce se întâmplă în 

restul lumii. Din punctul de vedere al celui in-

teresat de o viziune mai largă, poate că în 

acest capitol una dintre limitele lucrării lui 

Ian Haywood este tocmai specificitatea sis-

temului englez insular la care se raportează 

permanent, ignorând analiza unor exemple 

reprezentative din alte țări spre care nu face 

trimitere. 

Textul privit ca o creație unică a unei 

minți, definit de originalitate, este o idee care 

evidențiază faptul că actul creativ este inimi-

tabil, motiv pentru care merită a fi consacrat 

de lege. Nimeni nu poate sau ar trebui să nu 

poată copia un text care aparține unui autor. 

Dreptul de a cere ori negocia un preț pentru 

vânzarea unui text aparține exclusiv autoru-

lui. Aceste idei care se conturau în secolul 

optsprezece aveau însă multe dificultăți la 

punerea în practică deoarece, în ciuda faptu-

lui că lucrarea literară era rezultatul unei 

munci literare, drepturile asupra produsului 

erau arareori ale autorului ci, mai degrabă, 

ale angajatorului acestuia. Imaginea scriitoru-

lui este aceea a unui „lucrător cu tocul și cer-

neala”, mai apropiat de modelul medieval de 

colaborare decât de cultul post-renascentist 

al operei de artă individualizate. Aceasta ar 

putea fi, opinează autorul volumului „Art and 
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the Politics of Forgery”, o modalitate de înțe-

legere a motivelor pentru care primii roman-

cieri preferau să fie publicați în anonimat. Ca 

muncitori pe o linie de producție literară ei 

nu simțeau nicio nevoie urgentă să semneze 

un produs care era, de asemenea, asamblat și 

de alții. Dar colaborarea a fost, de asemenea, 

un afront adus noului status, idealizat și mo-

nolitic, al unui singur autor, crede Ian Hay-

wood, exemplificând cu controversele urmate 

de publicarea între 1714 și 1726 de către Ale-

xander Pope, prin subscripție, a traducerii Ili-

adei și Odiseei lui Homer, folosind drept co-

laboratori, la ambele proiecte, pe James Bro-

ome și William Fenton iar Thomas Parnell 

pentru Iliada. Victimă și manipulator al cli-

matului confuz și contradictoriu dominant în 

timpul său, Alexander Pope a fost contestat 

de savanți dar produsul coordonat de el a fost 

iubit de public. Problemele pornind de la con-

testarea cunoașterii de către Pope a limbii lui 

Homer până la nerecunoașterea meritelor co-

laboratorilor ori compilarea cu traduceri mai 

vechi, sunt înfățișate cu o abundență de deta-

lii pe care va trebui să mă abțin a le reproduce 

aici, dar care desenează un tablou extrem de 

complex al subiectului propus de autor în ti-

tlu. 

Pe scurt, capitolul dedicat secolului al 

optsprezecelea este cel mai generos și com-

primă studii de caz cu referire la multe alte 

nume importante din literatură și controver-

sele majore pe care le-au iscat, unele dintre 

ele cu efecte importante pe termen lung, pri-

lejuri pentru analiza unor problematici cum 

ar fi cea a intervenției editoriale ca interpola-

re sau impostură dar și de expunere a unor 

informații care, dincolo de relevanța în com-

pletarea imaginii de ansamblu a evoluției por-

tretului percepției ideii de autentic și fals ori 

înșelătorie în literatură, prin ineditul lor, fac 

să merite atenția celor interesați de o cunoaș-

tere mai detaliată a unor idei, întâmplări și 

fenomene specifice epocii respective. 

Falsificatorii sunt, pe de altă parte, o 

„breaslă” cu un spectru nemărginit, precum 

imaginația umană. Se poate vorbi chiar des-

pre falsificatorii erudiți precum John Payne 

Collier suporterul unor „adnotări” corectoare, 

ale unui presupus contemporan al lui Sha-

kespeare care ar fi asistat la reprezentațiile 

pieselor și ar fi făcut însemnări cu varianta 

„originală” pe marginea textelor tipărite, ori 

Thomas James Wise, specializat în publicarea 

creațiilor originale ale unor autori, fără a in-

terveni în text, dar tipăriturile, cărți false, ma-

joritatea sub forma unor pamflete din epoca 

victoriană, purtând date care le făceau să fie 

considerate rarități. Specialiști cu recunoaș-

teri academice ai timpului lor, membri ai unor 

cercuri intelectuale extrem de selecte, Collier 

fiind secretar al Comisiei Regale la British 

Museum iar Wise, printre altele, președinte al 

Societății Bibliografice și fondator al Ashley 

Library, un tezaur de cărți rare achiziționate 

de British Museum după moartea sa în 1937, 

cei doi erudiți au săvârșit niște fapte pe mar-

ginea cărora există și astăzi controverse și ale 

căror mecanisme au fost, cel puțin parțial, 

elucidate decenii mai târziu.  

Un alt falsificator talentat din aceeași ca-

tegorie, Major Byron. Clamând că este fiul ile-

gitim al marelui poet Byron, specializat în 

scrisori și autografe ale unor mari scriitori 

romantici precum Keats, Shelley și, desigur, 

Byron, abilitățile sale au fost acelea de a reali-

za nu doar semnături false cât, mai ales, com-

pilații de texte, editate de el însuși ori frag-

mente preluate uneori din publicații ale vre-

mii, răspunzând stilistic așteptărilor despre 

presupusul autor. 

Aspectul cel mai interesant însă, legat de 

acest tip de înșelătorii, este cel care se des-

prinde din situația în care falsul însuși devine 
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în cele din urmă (dacă a fost descoperit) obi-

ect de interes, valoros pentru colecționari, cu 

prețuri adesea semnificative, pe baza unor 

criterii care nu au în prim plan valoarea și au-

toritatea artistică ci caracter de curiozitate. 

Haywood realizează astfel în cartea sa un 

element de legătură pentru ceea ce descrie în 

cel de-al treilea capitol ca fiind „o formă tan-

gibilă a ficțiunii istorice, falsul arheologic”. 

Pornind de la constatarea că nu au exis-

tat falsuri arheologice în secolul al optspreze-

celea deoarece studiul vestigiilor și artefacte-

lor din trecut nu devenise o activitate cultura-

lă centrală, acest lucru întâmplându-se în se-

colul al nouăsprezecelea, autorul alege exem-

plul lui Heinrich Schliemann, căruia i se atri-

buie descoperirea Troiei în 1873, în legătură 

cu al cărui fabulos tezaur cercetări ulterioare 

stabileau că ar fi fost un fals. Complexitatea 

acestei înșelătorii ar consta în faptul că mare 

parte a tezaurului a fost autentic, în sensul de 

autentic ca vechime, piesele nu erau fabricate, 

unele dintre ele provenind, probabil, de la lo-

cul săpăturilor. Tezaurul troian ar fi fost însă 

un fals din cauza faptului că proveniența pie-

selor era diferită, existând teoria că unele din-

tre ele ar fi fost achiziționate de la comerci-

anți de artefacte antice din Orientul Mijlociu, 

Schliemann inserând chiar povești inventate 

despre descoperire în jurnalul său. Părți din 

el erau autentice, dar întregul era inventat, 

conform acestor interpretări. Ian Haywood 

subliniază în același context importanța fac-

torilor externi în determinarea autenticității 

unui obiect istoric. Alături de piață, un rol im-

portant este jucat de termenii financiari și 

culturali ai estimărilor, adăugându-se presti-

giul național legat de descoperirile arheologi-

ce. Descoperirea de vis a lui Schliemann, ceva 

ce orice arheolog visează să descopere, ar fi 

echivalentul a ceea ce a ocupat mințile arheo-

logilor din secolele nouăsprezece și douăzeci, 

căutarea primei ființe umane, concluzionează 

autorul cărții. De aici, doar un pas până la 

constatarea sa că echivalentul arheologic al 

unui manuscris al lui Shakespeare, în secolul 

al nouăsprezecelea ar fi fost o relicvă fosiliza-

tă a strămoșului omului. Astfel sunt expuse 

trei cazuri spectaculoase de falsificare a unor 

descoperiri făcute în numele acestei căutări, 

ulterior apariției Originii Speciilor a lui Char-

les Darwin. Nu le vom enumera aici dar, din-

colo de aspectele uneori aproape de limitele 

ridicolului (cum ar fi cazul statuii cioplite de 

un anume George Hull în America anului 

1869, obiectul fiind lăsat un an în pământ să 

capete patina timpului, apoi expus drept un 

gigant fosilizat, ori Omul din Piltdown, fosilă 

care a pus într-o situație penibilă British Mu-

seum, în 1953, după ce s-a descoperit că era 

vorba despre un craniu uman cu mandibula 

unui urangutan modern) este remarcabil cum 

fiecare dintre acestea a prilejuit o serie de 

răspunsuri la întrebări și probleme care nu 

fuseseră formulate până atunci.  

Așteptările cititorului referitoare la su-

biectul falsurilor în domeniul artelor plastice 

sunt întâmpinate în capitolul 5 al cărții lui 

Haywood care, prin însuși titlul său „Cruciați 

împotriva pieței artei: Hans van Meegeren și 

Tom Keating” anunță un punct de vedere de 

tip concluzie, mai ales că cele două nume au 

legătură cu unele dintre cele mai faimoase ca-

zuri de falsificare în domeniul artelor vizuale 

din secolul XX, ajunse în fața justiției. Probabil 

că unul dintre meritele cele mai importante 

ale acestui capitol este legat de formulări prin 

care sunt evidențiate mecanisme, puțin sau 

deficitar cunoscute, chiar deformat conștien-

tizate de publicul larg, sub influența unor in-

terese financiare aflate în strânsă legătură cu 

valoarea de piață a lucrărilor.  

Surprinderea publicului față de unele 

sume astronomice vehiculate în legătură cu 
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anumite lucrări, doar pentru semnătura artiș-

tilor, nu este o noutate. Totuși, artistul al cărui 

nume este adesea crucial în impunerea unui 

preț mare se află jos în ierarhia rețelei care 

face bani, reamintește autorul explicând ne-

voia de a sublinia unele aspecte îndeobște cu-

noscute dar care demonstrează puterea și 

oportunismul sistemului de tranzacționare a 

artei, ajutând la creionarea unei mai bune în-

țelegeri a fenomenului. Pe scurt, el face referi-

re la faptul că odată cu explozia colecționari-

lor de artă în secolul nouăsprezece, a apărut 

tendința de a echivala valoarea financiară a 

unei lucrări cu valoarea sa estetică, piața artei 

devenind o investiție profitabilă.  

„Dar cel mai mult au de pierdut în pro-

movarea artei „mari” negustorii, licitanții și co-

lecționarii. O modalitate sigură de a obține 

randamente bune este să promoveze cultul ar-

tistului original, să convingă cumpărătorul de 

valoarea absolută a unei producții unice a unei 

minți celebre. Câteva mâzgălituri ale unui ma-

estru vor obține aproape sigur pe piață un preț 

mai mare decât un tablou de primă clasă reali-

zat de un artist necunoscut.” 

„Două concluzii pot fi trase din succesul 

unui fals. Prima, experții care servesc piața 

emițând certificate de autenticitate și judecăți 

estetice au autoritatea pusă la îndoială. A do-

ua, intră în discuție posibila mușamalizare de 

către dealerii interesați de vânzarea unui ta-

blou. Prima consecință este mai ușor de supor-

tat pentru piață. Criticii pot fi eliminați și făcuți 

țapi ispășitori.” 

„ Sumele mari de bani investite în comer-

țul cu artă fac nevoia de a defini cu bună cre-

dință lucrările de artă originale mai urgentă și 

mai puternică decât în lumea literară. „ 

Problema atribuirii unei lucrări nu este 

atât de simplă cum pare la prima vedere, dacă 

privim spre exemplul unor maeștri ai Renaș-

terii precum Rembrandt sau Rubens. În școli-

le lor de pictură, maestrul acționa ca un ma-

nager care dădea indicații și finisa unele lu-

crări, în mare parte executate de ucenici. Ape-

lând la Frank Arnau, Haywood reia enunțul 

celor șase grade în care au fost categorisite 

lucrările lui Rubens: cele realizate integral de 

el, lucrări pe care Rubens le-a schițat pentru 

asistenți, le-a supervizat și apoi le-a finisat, lu-

crări în care a avut loc o diviziune formală a 

muncii, picturi de atelier realizate în spiritul 

lui Rubens de ucenicii lui, în care aportul lui 

personal a fost mic, copii școală, fără partici-

parea personală a lui Rubens, copii executate 

de alte școli, uneori la comandă. Doar primele 

urmează regulile stricte ale autenticității. În-

trebări inevitabile se nasc: care este procenta-

jul de participare a unui artist la o lucrare 

pentru ca aceasta să fie considerată a lui ori 

dacă nu cumva a fost impusă o stigmă asupra 

unor picturi care nu îndeplinesc criteriul in-

tegralității realizării de către un maestru. În 

acest context, este evidențiată remarca lui 

David Piper, director al Ashmolean Museum 

din Oxford potrivit căruia valoarea estetică ar 

trebui să primeze. E dificil să nu tresari când 

citești un astfel de citat: „Totul se reduce în ce-

le din urmă la faptul că indiferent cât de des 

etichetările se schimbă, calitatea picturii ră-

mâne aceeași... Chinezii nu au un astfel de con-

cept al originalității. Ei văd lucrurile în termeni 

de calitate și cum este făcut.” 

Situații particulare în care este identifi-

cat falsul ca atare doar dacă o cultură solicită 

acest lucru, cum ar fi școlile de pictură în care 

regulile creației autentice erau mult mai rela-

xate, nu-i scuză în totalitate pe maeștri în ba-

za faptului că nu dețineau conceptul de fals, 

susține, pe de altă parte, Haywood. Exemplul 

pe care îl supune atenției, făcând trimitere la 

scrierile lui Giorgio Vasari, este cel al lui Mi-

chelangelo. Acesta a fost încurajat de un negu-

țător de artă milanez să dea o patină falsă sta-
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tuii unui Cupidon adormit, lucrarea fiind vân-

dută apoi cardinalului San Giorgio drept o an-

tichitate veritabilă. Mai târziu, cardinalul des-

coperă adevărul și solicită restituirea a 200 

de ducați, prețul lucrării. Vasari îi ia apărarea 

lui Michelangelo, reproșându-i cardinalului că 

nu a recunoscut evidenta calitate perfectă a 

muncii artistului și remarcând că lucrările de 

artă modernă sunt la fel de bune ca cele anti-

ce, apoi conchide că fiecare epocă produce ti-

pul de om care acordă mai multă atenție apa-

rențelor decât faptelor. Haywood remarcă 

ironia faptului că vorbele lui Vasari au mai 

mult de a face cu admirația acestuia pentru 

Michelangelo decât cu o viziune istorică, non 

individualistă despre artă, dar nu uită să inse-

reze ideea că acel Cupidon în discuție, între 

timp pierdut, ar fi neprețuit dacă ar fi desco-

perit.  

Exemplele pe care le regăsim în același 

capitol pot fi, fiecare în parte, surse de inspi-

rație pentru scenarii de film, dar mai ales ele 

sunt o sursă extrem de valoroasă pentru în-

trebări surprinzătoare, cu tentă filosofică 

uneori, legate de artă. Falsificatorii ajung și în 

situația în care se bat pentru recunoașterea 

calității lor de falsificatori. Este o ipoteză la 

care nu ne putem gândi cu ușurință însă viața 

a demonstrat-o. Ian Haywood începe o ase-

menea demonstrație folosind cazul sculptoru-

lui italian Giovanni Bastianini (1830-68) Ex-

cepționalul lui talent de a lucra în stil renas-

centist a fost remarcat de un comerciant de 

artă florentin Antonio Freppa și o serie de 

pastișe au intrat pe această filieră în colecții 

importante de artă europeană, celebru ajun-

gând un bust de teracotă al filosofului floren-

tin Benivieni, realizat în 1864 și vândut mu-

zeului Luvru care în urma dezvăluirilor a re-

fuzat să accepte că se afla în posesia unui fals. 

În acest fel, Bastianini a trebuit să dovedească 

autenticitatea muncii sale în crearea unui fals, 

în circumstanțe spectaculoase, cu recompen-

să oferită oricui putea să facă ceva pe măsura 

bustului lui Benivieni. Artistul a acceptat pro-

vocarea dar a murit înainte ca procesul să în-

ceapă. Numele lui Israel Ruciomovschi un 

specialist în prelucrarea aurului, este pomenit 

tot în relație cu muzeul Luvru care a cumpă-

rat pentru 200000 de ruble o tiară de aur în 

stil grecesc, realizată de aurarul rus la co-

manda unui comerciant de artă, numită Tiara 

lui Saitaphernes și expusă cu un inconștient 

simț al ironiei, remarcă Haywood, la 1 aprilie 

1896. Trecând peste alte detalii, e de remar-

cat faptul că Ruciomovschi a reușit să facă 

demonstrația faptului că nu este un fals falsi-

ficator, atunci când a revendicat autoratul tia-

rei, procedând la crearea uneia noi în fața tu-

turor celor prezenți care îi contestaseră 

această abilitate într-un glas cu muzeul Luvru. 

Îl găsim menționat în „Faking it: Art 

and the Politics of Forgery” și pe „aristocra-

tul falsurilor”, Alceo Dossena, un traseu cu 

nimic mai puțin spectaculos decât celelalte 

menționate, descoperit la rându-i ca falsifica-

tor în urma propriei confesiuni și care a revo-

luționat lumea istoriei artei prin felul în care 

și-a expus tehnicile, dincolo de o galerie de 

uluitoare falsuri care au stârnit pasiuni și ne-

dumeriri precum și îngrijorări serioase în lu-

mea experților evaluatori de artă.  

Unul dintre numele care au dat parte 

din titlul capitolului 5 al cărții lui Ian Haywo-

od, Hans van Meegeren este caracterizat de 

autor drept „probabil unul dintre cele mai 

spectaculoase cazuri de ciocnire dintre esteti-

că și autoritate.” 

Acuzat de trădare, în 1947, pentru că 

i-ar fi vândut liderului nazist Herman Goering 

pentru 165 000 de lire sterline un tablou de 

Vermeer, Hans van Meegeren risca pedeapsa 

cu moartea. Confesiunea lui legată de faptul 

că tabloul era un fals realizat de el însuși nu a 
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fost crezută, consecința fiind aceea că trebuia 

să-și dovedească geniul de falsificator. Aceas-

ta a implicat mărturisiri legate de alte lucrări 

de Vermeer și alți contemporani ai săi care au 

ajuns în colecții mari, înainte și în timpul răz-

boiului. Totodată, van Meegeren a trebuit să 

picteze un nou Vermeer în fața autorităților 

olandeze pentru a-și salva viața. Foarte im-

portantă din această poveste mi s-a părut una 

dintre constatările autorului, consecințele es-

tetice și culturale ale falsurilor lui Hans van 

Meegeren nu au fost aduse în fața tribunalu-

lui. Problema adevărată a fost aceea că activi-

tățile lui au bulversat incredibil de mult atât 

piața artei cât și credibilitatea  

unora dintre cei mai reputați evaluatori 

care s-au văzut în situația de a nu putea dis-

tinge între falsurile lui van Meegeren și un 

Vermeer autentic. Se pare că el a pictat cel pu-

țin 11 tablouri de Vermeer, două semnate Pi-

eter de Hoogh, alte două falsuri Gerhard Ter-

borch, trei Frans Hals, și un Dirck van Babu-

ren. Acestea, doar din cele știute. Consecințele 

pentru buzunarele și reputația celor implicați, 

fie ei colecționari privați, muzee, experți ori 

neguțători de artă nu puteau fi decât de pro-

porții uriașe. Dar pretextul acestui studiu de 

caz este motivația pe care autorul falsurilor o 

exhibă și se pare că ea este expunerea igno-

ranței și toanelor criticilor care sprijină piața 

artei. Ian Haywood face apel la biografi și is-

torici ai artei precum Lord Kilbracken ori De-

nis Dutton pentru a clarifica faptul că în carie-

ra sa timpurie van Meegeren a fost constant 

nedreptățit de critici și credea că datoria lui 

este aceea de a le demonstra incompetența, 

șocanta lipsă de cunoaștere și înțelegere, din-

colo de orice îndoială, demers care se pare că 

i-a reușit. El reproduce seria de întrebări fără 

răspuns pe care Killbracken o lansează: A fost 

van Meegeren un șarlatan sau un geniu? A să-

vârșit o serie de fraude rușinoase pentru a-și 

aduce beneficii ori pentru a discredita un sis-

tem corupt și incompetent? Falsificarea unei 

serii de Vermeers nu a fost ceva care să-i de-

monstreze talentul artistic sau s-a dovedit 

maestrul unei arte noi și originale având ne-

voie de geniul său special și în care nu a fost 

niciodată depășit? 

Psihologia lumii pieței de artă este ex-

pusă în dimensiuni mult mai moderne și care 

au stârnit furia, de către un alt falsificator ce-

lebru menționat în „Faking it: Art and the 

Politics of Forgery”, Tom Keating. Acesta, 

conform propriilor afirmații citate în carte, a 

inundat piața cu lucrări ale lui Samuel Palmer, 

artist britanic de la începutul secolului al no-

uăsprezecelea, dar și ale multor altora, „nu 

pentru câștig (sper că nu sunt materialist) dar 

pur și simplu ca protest împotriva comercianți-

lor care fac capital din cei pe care sunt mândru 

să-i numesc frații mei artiști, vii sau morți.”  

Tom Keating a fost descoperit în urma 

unor investigații jurnalistice din 1976, legate 

de apariția unor lucrări ale lui Samuel Palmer. 

Falsurile lui au început să curgă după ce a 

constatat că, restaurator fiind, dealerii vin-

deau lucrările restaurate de el ca originale. O 

serie de emisiuni televizate în care își demon-

stra abilitățile explicând tehnici de lucru ale 

unor maeștri precum Degas, Constable, etc. 

au declanșat valuri de ostilitate ale criticilor și 

comercianților de artă la adresa sa dar Ian 

Haywood ne spune că înainte de moartea sa, 

în 1984, Keating devenise un rebel instituțio-

nalizat, un escroc recuperat, inofensiv. El a 

atacat dur convențiile sub care operează arta. 

Este vorba mai ales de spre diferența dintre 

achiziționarea unor produse artistice evalua-

te pe criterii estetice ori dacă acestea ar tre-

bui evaluate pe criteriul cererii și valorii de 

rarități. În primul sistem nu ar exista concep-

tul de falsificare, o pictură fiind cumpărată 

pentru că a fost plăcută și considerată bună. 



| 49 |  Porțile Nordului 4-5-6/2021 

Valorile care domină în lumea artei deocam-

dată spun mai mult despre capitalism decât 

despre meritul artistic, se arată un fragment 

de editorial din The Times, reprodus în con-

textul dezbaterilor declanșate de Keating.  

Câteva idei interesante rezumate de Ian 

Haywood ar mai fi legate de faptul că existen-

ța artei în societate nu a avut niciodată un ca-

racter pur estetic, falsificarea este un concept 

care are sens doar în raport cu conceptul de 

originalitate iar multe falsuri au caracter de 

lucrări creative, noi, de unde și caracterul lor 

subversiv. Perspectivele noi pe care le propun 

studiile de caz înfățișate de cartea lui sunt fas-

cinante, uneori mai mult decât poveștile în si-

ne, alături de o serie de întrebări capabile să 

schimbe optica oricărui om interesat de fe-

nomenul artistic în toată complexitatea for-

melor sale de manifestare. 

Despre falsurile literare din epoca mo-

dernă, mai precis secolul XX, autorul nu vor-

bește prea mult deoarece el remarcă o „sără-

cie” a acestei cazuistici. Totuși, exemple din 

categoria unor mari nume ale literaturii pre-

cum Thomas Hardy și George Bernard Show 

sunt așezate sub subtitlul „Fictions of the 

Self”. Este vorba aici de dorința de a face ca o 

biografie să pară mai credibilă dacă este scri-

să de altcineva. Posesivitatea asupra identită-

ții literare, identifică autorul motivația celor 

doi care și-au scris porțiuni mari din propriile 

biografii, urmând ca acestea să fie publicate 

sub numele altor autori, Hardy distrugând 

imediat propriile manuscrise făcând chiar și 

corecturi cu un scris deghizat iar atitudinea sa 

caracterizată de Haywood „aproape comică” 

și „megalomană” a fost adoptată și de George 

Bernard Show care a colaborat cu trei bio-

grafi, distrugând ori negând dovezile colabo-

rării cu aceștia. Voi mai menționa pentru cu-

rioși cea mai celebră biografie falsă a secolu-

lui XX dar care nu a devenit o carte, autobio-

grafia milionarului Howard Hughes scrisă din 

umbră de Clifford Irving, ironic, autor al „Fa-

ke!” povestea falsificatorului de artă Elmir de 

Hory. Pornindf de la facsimilul unei mostre de 

scris de mână al lui Hughes, Irving și amicul 

său Richard Suskin credeau că pot reuși un 

produs pe care să-l vândă gigantului editor 

McGraw-Hill. Este o poveste complicată și 

plină de suspans, în ale cărei detalii nu vom 

mai intra. Sunt convins, mulți au văzut ecrani-

zarea acestei povestiri adevărate despre una 

dintre cele mai mari înșelătorii literare a se-

colului XX, o afacere cu miză financiară enor-

mă la vremea ei.  

Aș mai adăuga doar o constatare. De la 

apariția cărții lui Ian Haywood până în pre-

zent, dezvoltarea tehnologiilor și a Internetu-

lui au lăsat, cu siguranță, loc pentru cel puțin 

un capitol de adăugat la lucrarea universita-

rului britanic.  

Faking it: Art and the Politics of For-

gery se vinde în magazinul virtual Amazon, în 

momentul în care sunt scrise aceste rânduri, 

la prețuri între 10,00 și 13,40 USD pentru vo-

lumele la mâna a doua. Un exemplar nou 

ajunge la 73,33 USD. Pe Ebay, aceeași carte 

are prețuri între 27.95 și 37.95 USD. În capita-

la Suediei, la mâna a doua, a costat 27 coroa-

ne, aproximativ 3 Euro. Eticheta de la apariția 

inițială pe piață a cărții indică prețul de 12,95 

Lire sterline. 
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 Florin Dan PRODAN (România) 

  

Gecsi 

 

înaintea solstițiilor 

divizia a opta trece 

pe deasupra capetelor noastre 

copitele bocăne pe mese 

și se azvârl cuvinte  

să nu ne mai înțelegem între noi 

dar paharele rămân neclintite și transparente reci 

când fantomele diviziei a opta 

și puțini supraviețuitori înghețați de tot 

cărându-și în buzunare membrele degerate 

poposesc o vreme în rimbaud pub 

în întoarcerea lor hibernală  

prea înceată 

spre cazărmile thule 

 

noi suntem nehotărâți 

chiar și după a patra sută 

a fost sau n-a fost 

unde să emigrăm 

unde să așteptăm 

sfârșitul  

războiului 

 

unii sunt de părere c-a început deja 

alții nu mai au nicio părere 

fiecare așteaptă 

în fiecare seară decembristă 

întoarcerea diviziei a opta 

 

când gecsi 

începe să vorbească 

știm 

noaptea e pe sfârșite  

acceleratul a trecut 

 

viețile 

ne așteptă afară 

oare cine va ieși primul 
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Mihai GANEA (România) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bibliotecarul  
 
l-am simțit era acolo colonelul camuflat 
bibliotecar cu sală de lectură într-un sat 
 
își începe cariera străbătând menajeria  
de la nord la sud și invers deșirând turnătoria 
 
cărți pe rafturi ordonate stau cuminți și la vedere 
iar în spate documente cu dosare și mistere 
 
nu e loc mai sfânt sub soare sigur bine de păstrat  
decât o clădire mare cu birouri de la stat 
 
statul îl compătimește pe tovarășul cu școală  
a turnat de după lisa cartotecilor din sală  
 
e găselniță drăcească satul nou cu bibliotecă 
după ea își face alta spre orașe mari potecă 
 
iar de acolo mai departe mai departe cine știe 
va ajunge într-o vreme șefu de l-academie 
 
de la fabrica de vase bibelouri porțelane  
tăietor de frunze ziua noaptea pescuind galoane 
 
om de seamă-n parlamentul altor bibliotecari 
a fost tare a fost mare șef de turmă la măgari 
 
nimeni nu-i ca el de mândru doar partidul înțelept 
și tovarășii de breaslă ce-l învață drumul drept 
 
stă și-așteptă calendarul pensiilor nesimțite 
se gândește la sfârșitul lumilor desăvârșite 
 
și mai toarnă din plăcere când pe unul când pe altul  
se frământă cu durere dar se roagă la Înaltul 
 
că a tras un car de ațe și-a avut mereu un dor  
„țară cât biblioteca el iubit conducător” 
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clopotele 
 

bat clopotele și mă-ntreb azi pentru cine bate oare 
o fi vreun prieten adormit sau pentru o zi de sărbătoare 
 
și bateți bateți pentru cine azi clopotele mele dragi 
s-au stins luceferii de seară în crângul cu miros de fragi 

 
prietenul pe care-l caut zâmbind s-a dus devreme-n zori 
prezența lui netulburată mai dăinuie-n miros de flori 
 
de nicăieri ca prevestire gândaci îmi urcă pe picioare 
și curge vremea în clepsidră din ceasul fără-arătătoare 
 
și bate clopot după clopot în zori de zi vreme se-adună  
iară la geamurile mele doar ploaia vrea ceva să-mi spună 
 
mă chinuiesc din miez de noapte nostalgicele amintiri 
povești cu zâne adormite din timpul marilor iubiri 
 
deschide tu fereastra dragă iubita mea priveghetoare 
să intre aerul de noapte și-al clopotelor glas ce doare 
 
și dangăt dangăt după dangăt bat clopote pe drum de veci 
iubita mă cuprinde tandră cu brațele-i micuțe reci 
 
și-așa purtați pe-aripa nopții din ceas în ceas spre albe zori 
ne va trezi la capăt ploaia ce curge aspră printre nori  
 
bat clopotele și mă-ntreb azi pentru cine bate oare 
o fi vreun prieten adormit sau pentru o zi de sărbătoare 
 
 
colonia pictorilor 
 
toamna veștedă așterne un covor de frunze moarte 
la ferestre bat din ploaie picăturile deșarte  
 
pas cu pas aleea goală se strecoară printre case 
undeva se-adună vremea din istoriile rămase 
 
se ascund timide garduri printre tufe de pădure 
dincolo de uși închise zac pe muchie de secure 
 
pânzele purtând pe rame adunat în curcubeu 
spectrul pensulelor grele de culori cu Dumnezeu 
 
zac purtând din veșnicie sfântă binecuvântare 
pe simeze șevalete așteptând spre cer să zboare 
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într-o zbatere fecundă de cromatică întinsă 
se cobor cuminți din cadre cu lumină necuprinsă 
 
fâlfâind din aripi grele de căldură și culoare 
adunase-vor în taină dincolo de cer și soare  
 
va rămâne-n colonie tremurând sobor de umbre 
printre zidurile groase rătăcind greoi și sumbre 
 
toamna veștedă așterne un covor de frunze moarte 
la ferestre bat din ploaie picăturile deșarte  
 
 
Restauratorul 
 
an de an lună de lună zi de zi și săptămână 
curg așa de pretutindeni se adună peste mână  
spirite restaurate aluat cosmic dospit  
 cineva le ține seamă număr fără de sfârșit 
 
trece o cometă albă scuturând scântei din coadă 
telescopul o ascunde dincolo de nori năroadă 
să o vadă bunăoară cei puțini aleși din cer 
când se duce și aduce cupa marelui mister 
 
stau la rând acolo zodii începând cu cele bune 
socoteala este dreaptă cele rele să se-adune 
ca neghina după boabă lumea e nebună rece 
toți se-nghesuie să vină nimenea nu vrea să plece 
 
asta se petrece-n taină când se leapădă mirajul 
e același spirit sacru doar se schimbă ambalajul 
lumea a rămas aceeași cerul cu pământul gol 
când pe bune când pe rele suitor cu rostogol 
 
dintr-un semn la o comandă se aprinde pe ecran 
punct restaurat de spirit crescător an după an 
se trezește că repetă ce a fost ce va să fie  
cineva le-a uns pe toate cu aceeași alifie  
 
locui-vom noi pe Marte vom avea aici lumină 
respira-vom oxigenul altei lumi de zile plină 
cine va purta cuminte grija noastră pe pământ 
ne vom închina la astrul unde șade prințul sfânt 
 
chinuiți mereu de-a valma de retorica nebună 
ne-om trezi stăpânii beznei sub a stelelor cunună 
restaurator de spirit va fi veșnic purtătorul 
de a noastre reci destine Domnul restauratorul  
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nu-ncerca să cauți morții în chemările deșarte 
când pe unul îl descoperi te-aud alții de departe 
și te cheamă ei la dânșii să-i ajungi încet din urmă 
să te diluezi în noapte rătăcind din turmă-n turmă 
 
suferință amânată ea iubirea ștearsă-n praznic  
e cu noi întotdeauna călăuză în drum și paznic 
al destinelor alese pe sprânceană acolo-n stele 
neînduplecată soartă să ne consolăm cu ele 
 
an de an lună de lună zi de zi și săptămână 
 curg așa de pretutindeni se adună peste mână  
spirite restaurate aluat cosmic dospit  
cineva le ține seamă număr fără de sfârșit 
 
 
visul umbrei călătoare  
 
sunt cavalerul nopții tale și domn al somnului pervers 
mă odihnesc plutind alături cu umbrele din univers 
 
te caut peste tot iubită mă-ntreb cu grea nedumerire  
de-aș ști că viața e un vis mereu m-aș teme de trezire 
 
dar cum găsește el somonul adâncul unde s-a născut 
cu umbra mea zburând alături afla-voi noul început 
 
și evadând din ceață aburi cu nori urcând greoi pe creste 
voi duce spre înalte ceruri culori din valuri și tempeste 
 
străbate spirit straniu calea spre nestatornice eresuri 
cât mai aproape de lumină veni-vor ale mele versuri  
 
nu pot să tulbur fără plată o lume strâmbă și caducă 
dar nici să zac în nesimțire privind când dânsa e pe ducă 
 
când o măsură de lumină te răsplătește-n fapte sfânte 
e ca un clopot ce nu sună dar face îngerii să cânte 
 
iubita mea zeiță-a minții de gânduri bune și-nțelepte 
vom încerca s-aducem jertfe ca lumea asta să se-ndrepte 
 
vor curge ale noastre umbre ca două râuri fără nume  
o lume nouă așteapta-va să poposim cu gânduri bune 
 
vom evada din întuneric prin anotimpul care moare 
și vom rămâne inorogii dintr-un blestem de ghicitoare 
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iubirea zânelor va face posibil trup din umbră deasă 
mai caldă și mai vie tandru în brațe să te port prin casă 
 
și in delirul magic îngeri de reci abisuri tenebroase 
ne-om nărui odat-cu cerul adânc în mările vâscoase 
 
și-n zori de zi noi vom aduce de-acolo cupa grea de stele 
 vom adăpa din ea pământul și lumea de păcate grele  
 
sunt cavalerul nopții tale și domn al somnului pervers 
mă odihnesc plutind alături cu umbrele din univers 
 
 
femeia mea nemuritoare 
 
Dumnezeu mi-a dat copiii mai buni decât meritam 
Iar dacă m-am plâns de soartă mi-a dat alta la sfârșit 
Că din câte au fost pe lume câtă dragoste aveam 
Toate au fost făcute aiurea când cea bună a lipsit 
 
Am aflat demult că raiul mai există pe pământ 
Undeva departe-n lumea cea lipsită de durere 
Cineva mi-a dus pe acolo pasul fapta gândul sfânt 
Mult puțin am stat o vreme fără nicio neplăcere 
 
Ca un fâlfâit de aripi muzica mă poartă-n sfere 
Cu femeia mea cuminte darul de la Dumnezeu 
Trecem trudă după trudă trecem taină și tăcere 
Liberi prin oceanul vieții înotăm mereu mereu 
 
Cât am fost zdrobit în luptă niciodat’ înfrânt deloc  
Ea a stat cu mine alături strălucind adânc sub soare 
Mi-a fost sprijin bun și sfetnic călăuză și noroc 
Ea femeia mea cea sfântă ea pe veci nemuritoare 

 
 

Ducesa de Devonshire 

 

Georgiana mult hulită în polemici și prohoade 

ai fost greaua încercare a istoriei năroade 

 

gând cu gând faptă cu faptă adunatu-s-au de-a valma 

peste vremuri ceruite pe obraji loviți cu palma 

 

după secole de taină grea de strășnicii rebele 

o zeiță a vânătorii plânge vremurile grele 

 

și se duce și se duce în abisuri de istorii 

până-n negurile triste al iubirilor notorii 

 

te-a trădat bătrânul duce cu menajul întreit 

ai fost dârză și maternă într-un veac nefericit 

 

frumusețea ta nebună te-a adus la istovire  

fără patimă deșartă fără șansă în iubire 

 

dor cu dor taină cu taină viață fără de noroc 

perindatu-s-au șireaguri de istorii la soroc  
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mamă soață și iubă cadră de dureri ai fost 

lacrimile-au curs cascade de istorii fără rost  

 

iar blestemul casei tale a întins un braț divin  

ca să-ți măture din cale al Daianei sterp destin  

 

Georgiana mult hulită în polemici și prohoade 

ai fost greaua încercare a istoriei năroade 

 

 

femeia fatală 

 

eu sunt femeia femeia fatală 

toți bărbații îmi doresc trupul 

când stau liniștită cu mâinile-n poală 

îmi sorb cu privirea nurii și look-ul 

 

parfumul meu declanșează reflecții 

mă vor în fel și chip câteodată 

zână sau bellă neîmblânzite corecții 

le bântuie mintea femeia turbată 

 

sunt o jivină de rasă divină  

plină de farmec naivă nebună 

caut aiurea dor cu pricină 

toacă și joacă blondă sau brună 

 

mă plac bărbații fără excepție 

gândul l-i veșnic numai la mine 

ziua sau noapte cu predilecție 

sunt cea care pleacă sunt cea care vine 

 

mă plac bărbații fără rușine  

ziua se-mbată plini de dorințe 

noaptea visează numai cu mine  

eros și patos din suferințe 

eu sunt femeia femeia fatală 

toți bărbații îmi doresc trupul 

când stau liniștită cu mâinile-n poală 

îmi sorb cu privirea nurii și look-ul 

 

 

flori triste  

 

privesc la ele cum se sting 

a mele triste flori de gheață 

întind o mână să le-ating  

dar ele se topesc în ceață 

 

flori triste marile iubiri 

în nostalgii de vis ascunse 

mai răscolesc azi amintiri 

de dor și taine nepătrunse 

 

trec pașii singuri pe zăpadă 

și vântul zgâlțâie obloane 

la streșini țurțuri stau să cadă 

peste-nghețatele cotloane 

 

și mor la mine în grădină 

gingașe flori de trandafir 

le-acoperă zăpada fină 

și chiciura fir după fir 

 

mai stau să văd cum o petală 

se chinuie și-ar vrea să crească 

puțin pe-albastru cu beteală 

ce-a fost odată la fereastră 

 

privesc la ele cum se sting 

a mele triste flori de gheață 

întind o mână să le-ating  

dar ele se topesc în ceață 

 

 

leul 

 

înfrânt și singur leul așa mor cei mai mulți 

leoaicele aleargă nebune în călduri 

străinii-l biruiră cu număr și putere 

pe coama neagră curge din rana lui profundă 

albastru sânge nobil cu viața sa cu tot 
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unde sunteți voi tineri progenituri de seamă 

când tatăl vostru luptă cu moartea pe câmpie 

unde sunteți voi frate și soră de departe 

pierduți printre savane din marele deșert 

cu migratoare zebre și antilope repezi 

se apropie hiene lătrând din fundul zării 

vin stoluri necrofagii de vulturi hămesiți 

 

mi s-au tocit și gheare și colți în lupte grele 

iar coama mea semeață a-ncărunțit de vreme 

vin bivoli negri-n turme să cadă peste mine 

nisipu-mi frige geana în arșița amiezii 

se uscă a mea privire în bălțile secate  

și spinii îmi înțeapă prin iarbă umblătura 

 

dar vai mai am o luptă de terminat cu lumea 

amar de voi învinșii pierduții mei dușmani 

voi sfâșia cu dinții grumazul vostru roșu 

și crâncen mă voi bate pentru a mea iubire 

mușcând din coastă vână și sânge și viață 

 

înfrânt și singur leul așa mor cei mai mulți 

leoaicele aleargă nebune în călduri 

străinii-l biruiră cu număr și putere 

pe coama neagră curge din rana lui profundă 

albastru sânge nobil cu viața sa cu tot 

 

 

Magistra serenissima 

 

lacrimile toamnei au topit vara fierbinte  

înghețând vorbele în spuma răscolită de stele 

un cuvânt magic le încinge liniștea 

ave magistra 

profesor de ziua de naștere fericită 

încotro ne plimbă gândul când vremea  

se clatină  

fără noimă ca un braț de balanță 

încotro ochii demult închiși  

încă văd sclipitori printre nori naufragiul 

bântuit de chinul nervului rebel 

 

încă mai trec prin pleoape abisuri  

dorul de raza unor priveliști albastre 

fiorul pătrunde în noi nestatornic și rece 

singuri încarcerați în durere și facere 

 

cu brațul veghez respirația nopții  

atingându-ți pieptul sub care se zbate o lume 

vei trăi mereu 

dincolo de vântul sălbatic e marea  

ce te continuă  

în altă taină vremelnică până la alt capăt  

te acoperă din față cum 

te acoperea dinăuntru 

 

nădejdea noastră  

așteaptă cuminte 

tărâmul acela verde și cald peste poate 

suntem mesagerii martori 

 

nu ne atinge moartea nici visul speranța 

ci doar gândul fugar din capul reptilei 

ca o confuzie ciudată 

ceața și aburii dimineții în simțurile noastre 

ne despart de teamă 

iar când dispari adânc cufundată în stele 

iar zborul nostru seamănă cu aripile tale 

lumina întuneric și ea ne absoarbe 

melodiile cerului ne amăgesc trecătorile 

ora ploilor ne frânge în bunul rămas 

mâinile se ating de amintiri noaptea  

vrea să ne despice nebună 

 

de trunchiul cu ramuri verzi de castan 

 

prin fereastra ce dă nicăieri nu se distinge  

decât mâhnire și teamă 

cenușa secretelor nemărturisite din flăcări 

muzica se scoate cu muzică 

visul cu vis poemul 

cu ecoul altui poem perpendicular  

toamna lacrimi și necuvinte 
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totul se va termina cu bine 

totul se va termina la Tine 

magistra serenissima 

 

 

taumaturgie  

 

în biroul acela rece 

din nivelul subteran 

adunatu-s-au vreo zece 

să mă judece-ntr-un an 

 

erau toți acolo-n gașcă 

procurori și șefi de scară 

primărese având în tașcă 

smacuri cu miros de ceară 

 

hotărând cu voturi toate 

ofițeri cu grade grele 

să mă dea-n securitate 

vai de păcatele mele 

 

iară eu ca templierul 

de Molay din rug cu ură 

aruncai atunci blestemul  

de la Dumnezeu din gură 

 

și au plecat apoi ca apa 

cei doi șefi dușmani cu hazne 

ca Frumosul și cu Papa 

unul după altu-cazne 

 

 

ultima favoare 

 

adunată lume-n vreme 

toți așteaptă cu ardoare 

ca sorocul să mă cheme 

să-i fac ultima favoare 

 

o zăludă lume grasă 

plină de onoruri grele 

fără haine fără casă 

și-ar dorii zilele mele 

 

să m-azvârle într-o gârlă 

de scursoare comunală 

să mă pună într-o târlă 

cu durere și sminteală 

 

dar demult zilele mele  

numărate nu-s de lume 

cum s-or toarce bune rele 

Domnul știe să le-adune  

 

vai de tine lume soră 

cum te duci pe negândite 

când mă prinzi la tine-n horă 

când mă scapi pe nesimțite 

 

îmi dorești să-ți fac favoare 

ultima pe drum de seară 

să-mi dau fața de la soare 

lumânărilor de ceară  

 

dar aștept să văd cum ceața 

pandemiilor te stinge 

capul tău nebun și viața 

răutatea ți-o învinge  

 

iar de mine să n-ai grijă 

nimeni știe când m-oi duce  

numai or vedea că-n mijă 

nu-s și n-au cum să m-apuce 
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Gavril MOISA (România) 

 

 

 

 

 

 

 

 

METAMORFOZĂ 

 

Am strâns timpul în căușul palmei 

Să te găsesc printre-amintirile de ieri, 

Dar tu-îți ascunzi mereu privirea 

Prin roua pașilor din primăveri. 

 

În clipele de taină visez și azi pădurea 

Când ne-mbătam cu izme de salcâm, 

Când rătăceam adeseori aiurea 

Și îți sorbeam parfumul de la sân. 

 

Dar anii au zburat iubito 

Și timpul îmi râde-n față sfidător, 

Eu știu că-nebunesc salcâmii 

Și tu ești altfel, eu, tot visător. 

 

 

SIMPLITATE 

 

Într-o zi, 

Vom vorbi despre noi 

În liniște, în pace, cuminți 

Cum vorbesc niște străini 

Despre două umbre 

Cu nume de sfinți. 

Într-o zi,  

Vom vorbi despre noi 

Așa cum vorbim de o floare 

Cu petale albe subțiri,  

Ca de un murmur ascuns 

De izvoare. 

Într-o zi, 

Vom vorbi despre noi 

Despre iubirile noastre 

Nescrise, 

Despre umerii tăi  

Gingași, albi și moi, 

Frământați în clipe de vise. 

Într-o zi, 

Vom vorbi despre noi 

Cu simplitate și fără ironii, 

Despre cum ne-am jucat cu viața 

Ca oameni mari, ca niște copii. 

Într-o zi,  

Vom vorbi despre noi 

Nostalgici, la timpul trecut 

Și ne vom reproșa amândoi 

Un lucru, ce nu l-am făcut. 

Într-o zi, 

Vom discuta despre noi 

Cum timpul mereu ne încearcă, 

Am fost două păsări 

Pe-o mare cu ploi 

Când singuri,  

Când în aceeași barcă.  

 

 

POEMUL TĂU 

 

Când timpul nesimțit ne trece, 

Aș sta cu tine-o clipă la taifas 

La o cafea sau un cei rece, 

Să literalizăm, în doi, un ceas. 

 

Te port ca pe un talisman 

Cel prețuiesc mai mult din an în an, 

Te leg mereu de fiecare nor 

De câte ori de tine-mi este dor. 
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Mereu grăbit, în goana vieții 

Tu ești o rază-a dimineții, 

Care îmi mângâie privirea 

Și îmi astâmpără iubirea. 

 

Precum furtuna de pe mare 

Te simt în clipa de-nălțare, 

Când prinși în mrejele iubirii  

Ne lăsăm pradă rătăcirii. 

 

Timpul, adesea inuman 

În trupul tău e un vulcan, 

Ce se revarsă peste mine 

Cu limbi de foc și de lumine. 

 

Arzând de dor și însetat 

Te sorb ca ieri neîncetat 

Și prins de primul tău fior, 

Te leg și azi de orice zbor. 

 

Dar obosit de așteptări 

Mă plimb pe vechile cărări, 

Pe unde-am ars în doi, iubiri, 

Azi, un album cu amintiri. 

 

Te vreau mereu în nopți virgine 

Să fii mireasă pentru mine, 

Să mă înalți ca ieri la stele 

În nunți de vis, fără inele.  

 

 

TOAMNELE IUBIRII 

 

Clepsidra-și prelinge nisipul 

În așteptările mele arzând, 

Îmi număr anii și toamnelor timpul 

Te răstignesc în suflet și-n gând. 

 

Mă-nvăluie încă același mister 

Te caut în orice secundă, 

 

Te păstrez ca pe-un sfânt giuvaer 

Privirii ce vrea să te-ascundă. 

 

Te simt și acum, ca un strigăt de vară, 

În brațele nopții ca un râu fremătând, 

Ca un arcuș pe struni de vioară, 

În cântecul toamnei, la geamuri bătând. 

 

În mine tu ești ești o poveste omisă 

Cea mai frumoasă poate din toate, 

Ce-o vom citii în cartea nescrisă 

Iubito, odată, în lumi neumblate. 

 

 

FEMEIA SUFLETULUI MEU 

 

Femeia sufletului meu 

Miroși a Iad și Dumnezeu 

Iar eu, o lacrimă de bard, 

Sunt rug ce-n trupul meu te ard. 

 

Frumoasa sufletului meu 

Ești între Iad și Dumnezeu, 

O rugă fără de cuvânt, 

O taină într-un jurământ, 

Iar eu un ochi strivit de semne 

În nopțile de sânziene. 

 

Sufletul cu aripe de zeu 

Te-a răstignit de curcubeu 

În rochii pline de sclipiri, 

Mireasa dulcelor iubiri, 

Ținute sfinților secret 

Să mori în trupul meu încet. 

 

Femeia sufletului meu 

Miroși a Iad și-a Dumnezeu,  

Iar eu ce-n trupul meu te port, 

Sunt umbra ta cu chip de mort. 
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Mă mai salvează Dumnezeu 

Femeia sufletului meu,  

Că între cer si-ntre pământ  

Tu ești iubirea din cuvânt, 

Tu ești și Iad și Dumnezeu 

Femeia sufletului meu. 

 

Mă nasc din tine efemer, 

Femeie-lume de mister. 

 

 

EU POETUL 

 

când Ursitoarele 

m-au abandonat 

la începutul drumului 

și m-au dat muzelor pe mână, 

am fost o clipă derutat 

și-am plâns 

aproape-o săptămână. 

speriate de dezorientarea mea, 

acestea mi-au spus: 

„numai cerul va alege calea 

cântecului tău rostit și nerostit!” 

și râzând, mi-au pus pe umeri 

povara fascinantă 

a cuvântului. 

Doamne,  

cât de mic mai eram 

că nu puteam 

cuprinde cu privirea, 

universul pașilor mei. 

În stânga drumului, 

înalt cât un munte 

Marin Sorescu. 

În dreapta drumului 

strălucitor ca un soare, 

Nichita Stănescu. 

În fața mea  

o lumea nesfârșită, 

o lumea neștiută 

și o mare de întrebări. 

Eu solitar 

umblam printre stele hoinar 

și visam să ating cu inima 

cerul albastru, 

când am ajuns 

fără să știu 

la asfințit, 

numai cu timpul 

mult prea grăbit  

și mult prea hain, 

un ecou risipit 

și străin, 

dar nici ca Nichita 

și nici ca Marin. 

 

 

ÎN ZILELE DE IERI 

 

Să locuiesc 

lângă tine 

mi-am făcut casă 

într-un fir de iarbă, 

tu erai o frunză 

în copacul 

care creștea 

spre soare 

și te jucai cu norii, 

împletindu-i  

în curcubeie. 

ce păcat 

că nu te-ai uitat 

niciodată, 

spre casa mea 

în formă de inimă, 

rămasă 

o amintire 

în ochii noștri  

de frunze.  
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NU ȘTIU 

 

cum nu am aură 

de sfânt, 

nu știu prea bine  

cine sânt. 

nici patria 

că-i bună sau e rea, 

nu știu prea bine 

dacă e a mea. 

privind clepsidra 

visele se pierd 

și-n jurăminte, 

nu știu 

dacă mai cred. 

dar, nici pe tine, 

dacă mă gândesc, 

nu știu prea bine 

dacă te iubesc. 

n-aștept salvare 

dacă sunt la greu, 

nu știu de am 

sau nu am 

Dumnezeu. 

nu știu 

ce voi fi mâine, 

de aceea  

sunt mai trist, 

dă-mi Doamne, 

ca iertare, 

sfârșitul Tău 

de Crist. 

 

 

 

 

FEMEIA 

 

Pentru cer, 

A rămas o povară. 

Pentru pământ, 

O pasăre rară. 

 

 

THE WOMAN 

 

For the heavens, 

She remained a burden. 

For the earth, 

A rara avis. 

 

 

 

ORA JUDECĂȚII 

 

Paharul vieții 

Vând-nevrând, 

S-a golit. 

Eu,  

Dincoace și dincolo 

Neîmplinit. 

 

THE HOUR OF JUDGEMENT 

 

Willy-nilly 

The glass, 

Is empty. 

I, 

Here andthere 

Unfulfilled. 
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Ileana COSTEA (SUA) 

CIORAN DEZVĂLUIT MIE ȘI, SUNT SIGURĂ,  

MULTORA... 

 

 

 

 

 

 

Al XXVII-lea Colocviu „Emil Cioran”, Răși-

nari, Județul Sibiu, 13-14 noiembrie 2021 

 

m avut norocul să fiu invitată la 

acest Colocviu Emil Cioran, căci 

adesea, trăind departe de țară, și 

destul de la celălalt capăt al lumii, unde mă 

aflu de aproape o jumătate de secol (incredi-

bil!), în Los Angeles, California, deseori eve-

nimente ce au loc în România, mie și multora 

ca mine, ne scapă… neaflând despre ele, decât 

după. Și dacă, chiar și atunci! Consider că e 

păcat, căci unele, ca acest eveniment, care a 

fost o adevărată încântare, sunt bine organi-

zate, de înaltă ținută științifică și au un carac-

ter românesc autentic, greu de realizat în afa-

ra granițelor. 

E așa de frumos că savantului nostru i se 

aduce anual un omagiu la Rășinari, comuna 

lui natală, căci aceasta reprezintă pentru mine 

convingerea aprecierii lui de către conaționa-

lii mei din România. În fond, eu cunoșteam 

doar cât de nemaipomenit de apreciat, stimat 

și mereu prezent și în zilele noastre este ro-

mânul Emil Cioran la Paris. Am citit multe ar-

ticole în ziare și reviste din Franța care susți-

neau că Emil Cioran scria în franceză mai bine 

decât cel mai talentat scriitor de-al lor. Cioran 

ajunsese membru în prestigioasa Academie 

Franceză, în care este foarte greu de pătruns 

chiar de personalități franceze.  

 

 

În repetate rânduri, am dat de citate din 

Cioran la expoziții, la evenimente, adesea chi-

ar în locuri unde nici nu mă așteptam. 

Mi-amintesc de panoul mare cu un lung citat 

din Cioran pe rampa de intrare la un 

târg-expoziție de decorație interioară moder-

nă, ținut în superba clădire Grand Palais din 

Paris. Cioran și decor de interioare... Iată că 

da! Și, în spiritul negativist, cu un subtil sens 

de umor, Cioran trăiește și azi în capitala 

Franței, orașul despre care el spunea (para-

frazez): „E singurul oraș în care trebuie trăit. 

Și în el este atât de ușor să te ratezi.” A se ana-

liza definiția expresiei… „a nu ajunge bogat?” 

Căci într-adevăr pâinea o punea pe masă par-

tenera lui, Simone Boué, predând la o școală, 

și nu filozoful nostru super apreciat de inte-

lectualitatea franceză. Aceasta este poate o 

dovadă a contradicțiilor pe care la găsim în 

opera și la omul Cioran, așa cum se află ele și 

în realitatea vieții. 

Și da, am fost fericită să particip la Co-

locviul internațional Cioran 2021, acest ade-

vărat „regal” pentru mai multe motive. Pe de 

o parte, pentru că tema era Cioran, pe care 

mi-a fost dat să îl întâlnesc în 1972, anul când 

am fugit din România comunistă. Și alta, pen-

tru că el este unul dintre cei trei stâlpi ai cul-

turii noastre pentru care am o apreciere infi-

nită (poate știți poza lor din mica piață Fur-

stenberg de la Paris; erau buni prieteni): Mir-

cea Eliade, Emil Cioran și Eugen Ionesco, pe 

care și eu i-am întâlnit la Paris sau în SUA, dar 

mult prea scurt. Pe Cioran l-am întâlnit 

într-un parc din Paris, când mă aflăm cu câți-

va colegi ai celui ce-mi va deveni soț, Nicolas 

V. Costea, profesor universitar de hematolo-

A 
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gie-oncologie, el venind în vizită în Franța din 

Los Angeles, iar eu proaspăt refugiată. Și prie-

tenii lui Nic au venit cu Emil Cioran. Cu ce 

m-am ales din Cioran atunci (timpul întâlnirii 

fiind foarte limitat, eu prea preocupată de 

problemele aparent insurmontabile ale emi-

grării și nefiind în domeniul umanistic) a fost 

impresia prezenței lui blânde, retrase, de om 

firav și de o umilitate ce m-a consternat pen-

tru cât de important știam că este. A vorbit 

puțin și cu veselie în ton. Despre ce? Nu-mi 

aduc aminte. Părea și mai mic de statură de-

cât probabil era, alături de înalta lui parteneră 

de viață Simone Boué. Mai știu că m-a impre-

sionat strălucirea din ochii lui de sub sprân-

cenele proeminente care-i făceau figura atât 

de expresivă și specială. Am cumpărat apoi 

cărți de Cioran și am încercat să-l citesc. Dar 

mi s-a părut greu de digerat și complicat, 

foarte complicat cum gândește, cum scrie. 

Deci Cioran îmi rămăsese neînțeles. 

Și ce a însemnat acest colocviu pentru 

mine a fost în primul rând că mi l-a dezvăluit 

pe Cioran, m-a făcut să înțeleg atât de multe, 

mi l-a înfățișat cum nici nu mă așteptam că 

s-ar fi putut întâmpla. Prezentatorii au fost 

unul și unul (meritul organizatorilor, dar și 

faptul că există astfel de oameni de excepție 

în România). Au fost aleși cercetători și profe-

sori care aveau o înțelegere profundă a gândi-

rii cioraniene și ale căror prezentări au fost la 

cel mai înalt nivel academic. O să-mi permit 

doar să înșir aici lunga lor listă, căci un repor-

taj mai cuprinzător a fost scris de dna prof.dr. 

Maria-Daniela Pănăzan. Iată lista în ordinea în 

care s-au ținut prezentările: Prof. Dr. Ioan Ra-

du Văcărescu (Sibiu), Conf. Univ. Dr. Marin 

Diaconu (București), Conf. Univ. Dr. Anca Sîr-

ghie (Sibiu), Dr. Marius Dobre (Cercetător Ști-

ințific 1, la Institutul de Filosofie și Psihologie 

„Constantin Rădulescu Motru” al Academiei 

Române, București), Dr. Titus Lateș (Cercetă-

tor Științific 2, la Institutul de Filosofie și Psi-

hologie „Constantin Rădulescu Motru” al Aca-

demiei Române, București), Mariana Pândaru 

Bârgău (Deva), Paula Romanescu (București), 

Vlad Bilevsky (de la Institutul de Filosofie și 

Psihologie „Constantin Rădulescu Motru” al 

Academiei Române, București), Claudia Voi-

culescu masterandă din București, profesoara 

Antonia Bodea din Cluj-Napoca, Ioan Stopița, 

redactorul revistei „Rapsodia” din Sibiu, Si-

mona Modreanu, prof. univ. la Universitatea 

„Al. Ioan Cuza” din Iași, cu un palmares deo-

sebit în cercetarea lui Cioran, prof. dr. Ada 

Stuparu de la Craiova. De departe, tocmai din 

Buenos Aires, Argentina, a trimis un eseu și 

versuri originale dedicate lui Cioran o priete-

nă unică în felul ei, Alina Diaconu, scriitoarea 

care a avut favoarea de a i se oferi pentru 

prima dată Premiul Emil Cioran-2019, o tra-

diție a Filialei Sibiu a USR, care va continua. 

Nu voi avea pretenția, oricum, să enumăr pe 

toți cei 18 comunicanți. 

Și nu voi discuta ce a spus fiecare, ci ce 

mi-au dăruit cu toții mie. Este pentru prima 

dată când am simțit că îl înțeleg pe Cioran. Îi 

înțeleg gândirea și atitudinea necredincioasă 

(în punctul în care mama lui nu voia să-i 

ajungă spusele la urechile tatălui său, preot) 

dar, în fond, profund credincios, cum a de-

monstrat, între alții, conf. univ. Constantin 

Necula de la Facultatea de Teologie Ortodoxă 

din Sibiu. Preocupându-mă ideea de Dumne-

zeu, m-am întrebat mereu: „A fost sau nu a 

fost credincios Cioran?”. Și acum i-am înțeles 

și profunzimea și, dacă îmi pot permite să 

spun, alambicarea nostalgiei ce a planat dea-

supra lui toți anii aceștia de trăit departe de 

țară. S-au spus multe lucruri la un înalt nivel 

intelectual, dar toate de o claritate ce le-a fă-

cut să fie pe înțelesul tuturor și a căror pre-

zentare entuziastă a stârnit, sunt sigură, emo-

ție întregii audiențe. De la aspectele impor-
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tante ale gândirii și scrierilor lui Cioran, la 

unele tematice, ca „Cioran și Eminescu”, idee 

tratată atât de neașteptat de Ioan Radu Văcă-

rescu, sau chiar clarificări de detalii cum a fost 

lămurirea relației dintre Cioran și Blaga, așa 

de frumos prezentată de dna Sîrghie pe baza 

unor documente necunoscute de noi. 

 

 
La masa de prezidiu: dl primar ing. Bogdan Bucur și 

conf. univ. Anca Sîrghie. 

 

Toți prezentatorii, fără excepție, erau 

dintre cei care l-au studiat, au scris, l-au anali-

zat pe Cioran. A venit fiecare cu un aspect 

anume, relevând ceva deosebit. Varietatea 

aspectelor discutate la colocviu a fost și ea 

impresionantă. Dna conf. Anca Sîrghie, care a 

moderat așa de minunat colocviul de anul 

acesta (împreună cu dl Marius Dobre de la 

București) a îngrijit împreună cu profesor 

univ. Marin Diaconu în anul 2012 o carte în 

care a publicat într-un întreg capitol intervi-

uri cu fratele apropiat al lui Emil Cioran, Au-

rel. Volumul respectiv se intitulează atât de 

inspirat „Aurel Cioran, Fratele fiului risipitor”. 

Dânsa a avut ocazia să vorbească și cu soția 

acestuia despre vizita cuplului la Paris, după o 

lungă perioadă (40 ani), de imposibilitate de 

comunicare directă, ci doar prin telefon sau 

scrisori. Atunci Emil i-a întâmpinat în Gara de 

Est a Parisului și a exclamat văzând cele 3 

geamantane cu care sosiseră ei de la Sibiu: 

„Au venit orientalii!” Deci Dna Sîrghie a avut 

ocazia să se apropie de familia lui Aurel Cio-

ran și a putut căpăta o înțelegere a omului și 

filozofului parizian „din interior”. 

Și iată, că acest colocviu mi-a mai adus 

mie încă două lucruri grozave. E pentru prima 

dată când într-adevăr am înțeles textele lui 

Cioran la care s-a făcut referire. Mi s-au părut 

atât de clare și firești, lecturate atât de ne-

dramatic, de natural, de nuanțat de cunoscu-

tul actor Emil Cătălin Neghină de la Teatrul 

Național „Radu Stanca” din Sibiu. O delectare 

să-l asculți! 

Mi-a fost lămurită și tristețea continuă a 

lui Cioran, cu adâncimea și întortocherile ei. 

Concluzia este că Emil Cioran, de fapt, era 

profund creștin, în ciuda felului în care își ex-

primă necredința. La acest colocviu mi-a fost 

dezvăluită tulburarea lui continuă. Și tot tim-

pul acestui colocviu senzația mea a fost: Ce 

bine spus, ce clar, în fine înțeleg! 

M-a tulburat și momentul de reculegere 

cerut de dna Anca Sîrghie (o moderatoare de-

săvârșită anul acesta, cum probabil a fost și la 

colocviul din 2019) pentru Doru Dinu Glăvan, 

Președintele Uniunii Jurnaliștilor Profesio-

niști din România, cel care trebuia, care dori-

se cu tot dinadinsul să fie prezent la colocviul 

de la Rășinari. Și m-a afectat personal faptul 

că Doru Dinu Glăvan a plecat dintre noi brusc, 

doborât de covid, câteva zile după ce l-am cu-

noscut (online) prin intermediul dlui Alexan-

dru Cetățeanu, director al ASRAN din Mon-

treal (Canada). De fapt, dl Cetățeanu, aflat în 

Londra în drum spre casă, a fost invitat să 
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adreseze câteva cuvinte participanților atât la 

deschiderea cât și la încheierea Colocviului de 

la Rășinari. Domnia sa a evocat și personalita-

tea bunului său prieten plecat la Domnul, 

apreciatul jurnalist Doru Dinu Glăvan. 

Deci, să nu uităm că suntem încă sub pe-

ricolul pandemiei și faptul că acest colocviu 

s-a ținut la fața locului, în sala primăriei din 

Rășinari, ce poartă numele „Emil Cioran”, este 

și el unul demn de admirat. 

E ciudat, dar atât de adevărat, că orice 

dezastru integrează și ceva foarte bun. În 

acest mod, pandemia a dus lumea la folosirea 

comunicării la distanță pe scară largă. Ei bine, 

nu e minunat că eu, locuind în Los Angeles, 

neputând să călătoresc sub sabia virusului 

acesta nemilos, am fost alaltăieri, sâmbătă, 13 

noiembrie 2021 la Rășinari? Îmi amintesc 

acea regiune atât de frumoasă a României, de 

unde cunosc bine Sibiul, pentru că acolo, ca 

studentă la Arhitectură, am petrecut două 

săptămâni făcând relevee unor case din oraș. 

Evident că simt nevoia să-l felicit pe 

primarul Bogdan Bucur pentru sprijinul plin 

de căldură pe care l-a dat și anul acesta (căci a 

făcut la fel și în toate edițiile precedente, din 

câte mi s-a spus), cât și celor de la Uniunea 

Scriitorilor din România, Filiala Sibiu, și din 

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, 

care ar fi trebuit să fie reprezentată la Răși-

nari de președintele Doru Dinu Glăvan. 

Și da, emoționantă a fost începerea co-

locviului cu o slujbă în memoria credinciosu-

lui Emil Cioran în Biserica „Sfânta Treime” din 

Rășinari, modernă pe dinafară după ultima 

restaurare, dar atât de frumos pictată în inte-

rior, în stil tradițional. O biserică cu însemnă-

tate dublă, una că se află în Rășinari, locul de 

baștină a lui Emil Cioran, cât și a lui Octavian 

Goga, dar și prin faptul că este lăcașul unde a 

săvârșit slujbe arhierești și a prezidat întru-

niri ale fruntașilor ardeleni Mitropolitul An-

drei Șaguna, care are alături un monumental 

mausoleu. 

Colocviul s-a încheiat cu filmul „Exerciții 

de admirație Emil Cioran.”, prezentat online, 

realizat de actori ai Teatrului „Aureliu Manea” 

din Turda, a cărui faima a ajuns și la românii 

din SUA. Și așa, participanții au făcut o plim-

bare prin Rășinari, printre frumoasele lui case 

și străduțe. S-au oprit în fața casei unde s-a 

născut și a copilărit filozoful (și despre care cu 

jenă trebuie să spun că nu este în niciun You-

tube pe Internet, în afară unei „nunți” – spec-

taculoase prin costumele ei tradiționale ce a 

trecut prin față casei lui și unul unde un mun-

citor curăță de buruieni și noroi în valea Ște-

zei, ce salută în trecere casa lui Cioran). Sper 



| 67 |  Porțile Nordului 4-5-6/2021 

că acest reușit film artistic, cu important ca-

racter documentar, va ajunge curând pe You-

tube spre a încânta o audiență largă. 

Sigur, am regretat că, asistând la eveni-

ment online, de la mare distanță, nu am putut 

gusta din inspirata excursie „Pe urmele lui Ci-

oran și Noica” de la Păltiniș și Șanta, unde 

participanții la fața locului au petrecut împre-

ună (ținând distanța socială) ziua de dumini-

că, 14 noiembrie 2021. 

La deschiderea Colocviului, s-au făcut 

trei cadouri frumoase. Menționez „cadoul” 

pentru Anca Sîrghie, oferit de Ioan Radu Vă-

cărescu, președintele Uniunii Scriitorilor din 

România, Filiala Sibiu, care i-a decernat Pre-

miul „Emil Cioran” 2021 „pentru întreaga 

operă literară și publicistică”. Apoi, două ca-

douri, creații ale unor artiști cunoscuți, dărui-

te primarului ing. Bogdan Bucur. O emoție 

generală a provocat un tablou cu portretul lui 

Emil Cioran, pictat de Adina Romanescu, gest 

pentru care recunoscutei artiste din București 

i s-a oferit o Diplomă de excelență. Pe dată, 

alături de steagul românesc, i s-a găsit tablou-

lui cel mai potrivit loc, așa că întregul eveni-

ment s-a desfășurat sub pavăza lui Emil Cio-

ran însuși. Sosită din capitală, profesoara 

Doina Boantă, care are rădăcini în acest sat, a 

oferit domnului primar un elegant album de 

artă, publicat de fratele dânsei, Dan Băncilă, al 

cărui bunic era rășinărean. 

Cred însă, că cel mai minunat cadou este 

cel făcut lui Emil Cioran însuși, prin modul ex-

cepțional în care acest al XXVII-lea Colocviu 

l-a onorat. Sunt sigură că de acolo, de sus, de 

unde ne privește, Emil Cioran se simte împă-

cat că este onorat la Rășinari, deci chiar în lo-

cul unde el „a trăit raiul pe pământ”, așa cum 

nicăieri și nicicând mai apoi nu i s-a mai în-

tâmplat. 

 

 

Joni STOIAN (România) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eul din vis 

 

Stând la masă cu Eul meu din vis –  

o pasăre cu cap de cerb și corp de leu 

se făcea că ne beam împreună ceaiul 

într-o frumoasă și verde pădure. 

Pe măsură ce sorbeam  

din ceașca micuță de porțelan 

pădurea se micșora 

și se strângea încet în jurul nostru 

până când devenea 

o mica bulă suspendată  

în marele Univers 

și ne învârteam acum ca într-un carusel 

prin Calea lactee. 

Aici am spus: Stop! 

nu vreau să explorez spațiul cosmic  

sau alte dimensiuni! 

Atunci ceașca a început să crească brusc 

până când  

nu i-am mai putut zări  

marginea din care sorbeam 

sau poate eu mă micșoram… 

dar trebuia acum să escaladez muntele de 

porțelan 

pentru a sorbi din nou o gură de ceai 

care m-ar fi adus înapoi  

în liniștitoarea pădure 
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din micul meu univers. 

Și cine știe dacă voi fi reușit 

poate că Eul meu din vis 

s-a hotărât să rămână o pasăre 

și să renunțe la capul de cerb și inima de leu 

pentru a putea zbura ușor 

deasupra ceștii de porțelan 

lăsându-se pe suprafața lină a ceaiului 

și sorbind încet 

până la reversibilitatea gândului. 

 

 

Pre-judecăți morale 

 

Eu eram un copil 

când țineam la piept prea strâns  

un copil 

armura mea de fier îi strivea sufletul 

încercând să-l protejeze. 

Un adult țipă la mine 

îmi arată cum e mai bine 

dar el nu are la piept un copil 

și nici eu nu mai am. 

 

 

O noapte în Kythira 

 

Sunet duios de vioară în noapte 

un bătrân muzician 

după o zi plină de grație... 

Întuneric și liniște 

stele pe cerul nopții de vară  

pulsează. 

El își cântă starea 

copleșit de sentimentul zilei ce trece 

improvizând un cântec intens 

vibrând de bucurie și tristețe. 

 

 

 

Ea îi răspunde tandru  

într-o limbă necunoscută 

el o ascultă și cântă. 

 

 

Lumina din interiorul tău 

 

O singură ființă ar fi de ajuns 

pentru a susține lumea. 

Ai putea fi tu 

bătrân copac cu trupul alb 

e o lumina caldă  

ce strălucește în interiorul tău 

ea îmi luminează calea  

în nopțile reci și singuratice. 

Ai putea fi tu  

pasăre albă ce plutești ușor 

deasupra inimii mele  

călăuzind-o. 

În această noapte tristă 

eu nu mai pot lumina 

întunericul din preajma mea. 

 

 

Acasă in Univers 

 

Tu stai pe prispa lumii ghemuit 

privind uriașa boltă înstelată. 

Spre dimineață 

adormind uimit sub roua rece 

îngerii își desfac aripile și te învelesc 

cu un cald vis. 

Când soarele se ridică drept 

uscând roua cu raze fierbinți  

nimeni nu mai privește bolta înstelată. 

Îngerii și stelele dispar  

odată cu tine 

într-un alt vis. 
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Maria FRANDOȘ (Anglia) 

 

VERANDA 

 

 

pentru Sisi 

 

zi dimineață n-am izbutit să cobor 

din pat să fac cei doi pași până la fo-

toliu. Leanne a încercat să tragă pa-

tul spre interiorul camerei dar cu 

toate opintelile ei, nici măcar nu l-a clintit.  

– Nu știu la ce mai are roți? s-a enervat 

ea. 

– Lasă dragă, nu te necăji, așteptăm să 

vină cineva, e mai ușor în doi. A plouat toată 

noaptea și astăzi e una din acele zile splendide 

cu cerul de un albastru sclipitor. Pe mânerul 

exterior al ușii de la verandă s-au adunat câți-

va stropi irizați de soarele dimineții. Mi-am 

propus să fiu cu ochii pe ei până se evaporă 

sau cad; am adormit. Sue, asistenta de la 

Hospice a venit la 10 să-mi refacă arsenalul de 

morfină și celelalte ingrediente din „cocktailul 

Molotov” care se preling apoi prin acul seringii 

în vena din brațul meu drept. Vinerea trecută a 

murit mama ei, cu doar câteva zile înainte să 

împlinească 60 de ani, de un cancer pancreatic 

nediagnosticat la timp. Discută cu Leanne dacă 

„Tears în Heaven” a lui Eric Clapton ar fi o me-

lodie adecvată pentru înmormântare. 

– Oh draga mea, nici nu puteai găsi ceva 

mai frumos! 

– Mamei îi plăcea mult, obișnuia să ascul-

te discuri, știți din acelea vechi din vinilin. 

– Și noi preferăm discurile, ascultăm 

uneori seara, amândoi. Deși are ochii roșii și 

fața ei frumoasă e umflată de plâns, Sue îmi vâ-

ră acul în braț cu o mișcare precisă fără să simt 

înțepătura, verifică presiunea în tuburile de 

oxigen, pune întrebări clare, notează totul în 

foaia de observație, îmi zâmbește și mă tachi-

nează: 

– Ați fi mai arătos fără barbă și mustață 

dar și așa... După ce pleacă, Mia, femeia care o 

ajută pe Leanne la treburile casei, o întreabă:  

–Doamnă, nu sunteți geloasă? Toată di-

mineața a fost somnoros și n-a scos o vorbă, 

cum a venit Sue e pe baricade! Mort a fost și a 

înviat! Femeile chicotesc, eu râd schimonosit. 

Sufrageria, veranda și grădina sunt „teri-

toriul” meu cum mă persiflează Leanne, desi-

gur unul mult mai restrâns decât cel din Finch 

Hill dar ne mulțumim cu ce avem la îndemână. 

Grădina, mai degrabă o peluză de iarbă, e 

împrejmuită de un gard din uluci înalte de pes-

te 2m, vopsite în brun. În stânga am pus ve-

chea noastră bancă bătută de ploi și vânturi; 

grădinarul a curățat vopseaua scorojită și a 

dat-o cu un strat de lac.  

– Arată ca nouă, s-a bucurat Leanne! Mie 

îmi plăcea mai mult înainte dar am tăcut. În 

colțul din dreapta Leanne a îngropat cenușa 

devotatei noastre cățelușe Penny și a plantat 

trei trandafiri. Până în toamnă au înflorit și fe-

lul jucăuș în care vântul le unduia capetele îmi 

amintea de ea. În mijlocul grădinii tronează o 

bufniță din ceramică ingenios meșterită. Capul 

e dintr-un material ușor, fixat pe un resort și 

când bate vântul se rotește în toate direcțiile. 

Ochii, două mărgele de sticlă galbenă, par vii. 

Dincolo de gardul grădinii se întind rămășițele 

a ceea ce cândva a fost o fermă. În depărtare o 

casă albă cu coloane, încă maiestuoasă în ciuda 

ferestrelor și ușilor bătute în scânduri. În stân-

ga, o clădire lungă, joasă, dărăpănată cu multe 

uși și ferestre fusese probabil locuită de lucră-

torii de la fermă. Imediat în spatele gardului e 

un șopron care sunt aproape sigur a fost un 

A 
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manej de cai. Peste luminatoarele din acoperiș 

au fost fixate panouri din azbest; celui din mij-

loc (sunt cinci la număr) îi lipsește un colț și 

când plouă, apa se prelinge înăuntru. În dreap-

ta șopronului se văd două construcții de tablă 

zincată înalte de 7-8 m. Una trebuie să fi fost 

un procesor de nutrețuri cealaltă fără dubiu o 

pompă de apă. M-am întrebat de multe ori ce 

s-o fi întâmplat cu proprietarii, de ce au lăsat 

ferma în paragină? Poate au murit demult și 

n-au avut copii sau au murit și aceștia la rândul 

lor.  

– Poate au plecat în America sau în Noua 

Zeelandă, zicea Leanne. Bine, să admitem că 

nu reclamă nimeni proprietatea fermei dar 

primăria trebuie s-o aibă în evidență, nu? Sta-

tul, mașinăria perfectă de încasat taxe și impo-

zite ce face? Vă spun eu: ni-mic!  

Un acces de tuse pune capăt revoltei me-

le împotriva statului și Leanne îmi dă să beau 

puțin suc de ananas, singurul al cărui gust îl 

mai simt.  

– Ești bine dragule? Vrei puțină supă la 

prânz sau un piure de cartofi?  

– Mulțumesc iubito, un piure ar fi grozav! 

Îmi mai pune o pernă la spate și îi spun ce no-

rocos mă simt să văd iar veranda și toată gră-

dina; le-am privit atâta că au devenit o parte 

din mine. Între gard și șopron cresc în voie ar-

buști de păducel, salcâm, măcieș ba chiar câte-

va tufe de mure. Lumina amiezii se filtrează 

printre ramuri și frunze în raze multicolore și 

o puzderie de musculițe zboară prin aer inter-

sectându-se, e un trafic dement acolo. Iarna, 

pițigoii și mierlele saltă pe acoperișul șopronu-

lui acoperit de mușchi verde-brun în căutare 

de semințe. În unele dimineți am văzut chiar o 

veveriță zbenguindu-se pe creasta acoperișu-

lui, oprindu-se, atentă la cel mai mic foșnet. 

Toate s-au întâmplat deja, viitorul, trecutul, 

prezentul sunt încremenite în timp, lumea e 

doar un simulacru de mișcare, o peliculă care 

se derulează pe repede-înainte. În definitiv aș 

fi putut să mor într-un accident, de gripă, de 

cancer, în mii de alte moduri. De parcă moar-

tea se perfecționează continuu în a ne curma 

viața. După ce mi s-a pus același diagnostic ca 

al mamei mele – calcificare metastatică – am 

început să caut literatură de specialitate ca să 

înțeleg cum progresează boala, ce se întâmplă 

în organism. Există doar câteva tratate, e o 

boală rară, nu se fac cercetări, mi s-a spus. Cum 

stăpânesc bine franceza și germana am scris 

câtorva clinici în Franța, Germania, Elveția, 

răspunsurile au fost aceleași. Era prima dată 

când știința mă dezamăgea. Pentru cei câțiva 

nenorociți atinși de această boală, medicina nu 

merită să cheltuie bani pe cercetare și trata-

mente. În disperarea noastră, mai ales a soției 

și a fetelor ne-am dus la Addenbrooke la unul 

dintre cei mai buni pneumologi. 

M-a internat în clinică, mi-a făcut o mul-

țime de analize și teste și într-o după-amiază 

ne-a chemat în cabinetul lui. 

– Există o șansă de 50% în cazul tran-

splantului, asta dacă organismul nu respinge 

plămânul sănătos; dacă totul decurge bine pa-

cienții mai pot trăi 5 ani. 

– Și fără transplant? 

– Depinde de starea de sănătate generală 

a organismului care la tine e foarte bună Mark. 

Mulțumesc nu! Nu doresc să fiu măcelărit, cu-

sut și făcut cobai pentru o știință în privința 

căreia începusem să am îndoieli. Am decis 

să-mi continui viața de până acum, la fiecare 

șase luni urma să fiu examinat și cu asta, îna-

poi la oile noastre.  

Leanne a făcut astăzi ordine în lada de 

zestre (din lemn de mahon brun adusă de bu-

nicul ei din îndepărtatele Indii) în care păs-

trăm scrisori și fotografii din tinerețe, prilej cu 

care ne-am reamintit cum ne-am întâlnit, ce-

remonia civilă, anii de studenție și aversiunea 

soacrei mele. La început îmi spunea „irlande-

zul”; 

– Mark, mamă, că nici ție nu-ți spune ni-

meni „englezoaica” ci Emma.  
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– Bine dar e irlandez, nu? Cred că ne-am 

detestat reciproc toți cei 45 de ani, probabil și 

datorită faptului că două săbii nu încap într-o 

teacă. 

După ce ne-am căsătorit Leanne mi-a 

povestit o întâmplare din copilăria părinților 

ei. Familia Emmei locuia într-o casă frumoasă 

pe London Road, mama lui Gregory stătea cu 

chirie într-o căsuță modestă la celălalt capăt al 

străzii aproape de intrarea în port. Cum copii-

lor nu le pasă de ranguri și poziții sociale și în 

pofida interdicțiilor de a ieși din curte, fetițele 

se furișau deseori în stradă și se jucau cu cei-

lalți copii. Într-o după-amiază cea mică a fost 

adusă acasă în brațele unui băiat palid și deși-

rat: căzuse și își julise zdravăn genunchii. Căpi-

tanului i-au plăcut politețea băiatului și engle-

za îngrijită pe care acesta o vorbea; știa casa 

unde stăteau și o știa pe femeia care își creștea 

singură cei patru copii muncind cu ziua în port 

cu unul din băieții mai mari. În timp ce soția îi 

oblojea rănile fetei el a stat de vorbă cu băiatul 

și a aflat că avea 15 ani, se numea Gregory și 

vroia să se facă marinar. Tatăl băiatului fusese 

marinar pe vasul Ash care dispăruse în timpul 

unei furtuni în marea Nordului cu echipajul lui 

cu tot. Căpitanul a vorbit cu amiralul, a înde-

plinit toate formalitățile și l-a luat pe Maureta-

nia; tocmai începuse războiul. În sufrageria so-

crilor mei, la loc de cinste atârnau două tablo-

uri cu faimosul vas pictate chiar de unul din 

marinarii de la bord. 

Greg a fost un tip formidabil! Vineri seara 

după cină le lăsam pe femei să se ocupe de 

treburile lor mărunte din gospodărie și noi ne 

duceam la Fox, cârciuma din satul vecin la 

doar 20 de minute de mers pe jos. Eu nu sunt 

un tip sociabil, dimpotrivă, dar cu Greg care se 

știa cu toți puteam să-mi beau berea liniștit ui-

tându-mă la o partidă de golf sau crichet și as-

cultând comentariile bărbaților din mica co-

munitate; nu era unul care n-ar fi putut deveni 

spicher, erau cu toții experți! Greg era mândru 

de ginerele lui, chimist cu două doctorate, nu 

din cei de farmacie, obișnuia el să precizeze. 

Dar cel mai mândru era că țineam la băutură 

ca un adevărat irlandez. Ne întorceam acasă 

aproape la miezul nopții ținându-ne pe după 

gât, împleticiți și cântând „Oh Danny boy”... 

Femeile aprindeau toate luminile din casă și la 

vederea lor Greg repeta invariabil: 

– Parcă ar fi Mauretania, pe onoarea 

mea! 

Dar Greg a început să îmbătrânească, nu 

mai ținea la băutură, nu mai avea poftă de bere 

ca pe vremuri – e adevărat că nici berea nu 

mai era aceeași- iar la întoarcere îl lăsau pici-

oarele. Ne-am rărit vizitele la Fox apoi Greg s-a 

îmbolnăvit; eu m-am mai dus o vreme singur 

dar nu era la fel așa că în cele din urmă nu 

m-am mai dus nici eu.  

Leanne pune farfuria cu piure pe tăblia 

măsuței mobile și mă sărută. Și înainte ne să-

rutam la fiecare plecare și revenire dar de 

când sunt țintuit la pat, fiecare mică escapadă 

până în oraș cu diferite treburi, chiar până la 

etaj sau în bucătărie e însoțită de un sărut.  

– Ai devenit pupăcioasă, îi spun. 

– Cu tine nu se știe niciodată... 

Zac între perne ca un Budha bătrân și gă-

sesc chiar confortabilă poziția asta cu picioare-

le încrucișate în timp ce ascult radioul în sur-

dină. Îmi agăț privirea de verdele pajiștii, pe 

gard s-a așezat o mierlă care fluieră zeflemi-

toare. Veranda, grădina, până și arbuștii vor 

dăinui multă vreme după ce eu nu voi mai fi. 

Toate obiectele din jurul nostru, biroul, fotoli-

ul, cărțile, masa, discurile, toate lucrurile aces-

tea făcute de mâna omului au să ne supravie-

țuiască. Biete creaturi care suntem. 

Brusc mă năpădește o spaimă rece, se ri-

dică din stomac urcă și mă apasă pe piept ca o 

greutate, îmi comprimă gâtlejul, mă sufocă... 

Am nevoie să beau ceva tare, iute, acuma! 

– Leanne, îmi torni două degete de whis-

ky te rog? Alcoolul pur se răspândește în ceea 

ce a mai rămas din corpul meu falnic de odini-

oară, simt o toropeală plăcută care îndepăr-
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tează spectrul morții. Beau încet lichidul acesta 

care-ți împrumută ceva din tăria lui. Ne mai 

turnăm câte un deget, dacă-i bal, bal să fie!  

– E mai bine? Mă uit la fața ei frumoasă 

aproape fără nici un rid în pofida celor 67 de 

ani, numai părul i-a albit complet. Lacrimile 

îmi alunecă pe obrajii scofâlciți picurând în 

barbă... 

– Dragule, suspină ea. Se apleacă înspre 

mine și simt lacrimile ei pe față, pe mâini. Re-

zist eroic și-i spun: 

– Uite un lucru care mi-a scăpat. 

– Care? 

– Să fac analiza lacrimilor. Râdem înceti-

șor.  

– E apă sărată zice ea. 

– Nu ale mele, eu nu mai mănânc sărat 

de săptămâni. 

Leanne se întoarce la treburile ei și eu la 

gândurile mele. Afară, dincolo de pereții casei 

acesteia lumea și viața celorlalți continuă 

aproape indiferentă, cu mine sau fără mi-

ne...Există în Irlanda o insulă mică, nelocuită 

unde pot fi înmormântați doar cei din familia 

mea, e nevoie de un permis special pentru as-

ta. Ca un ecou, la radio Mary Black cu vocea ei 

limpede și timbrul inconfundabil cântă un 

Cântec pentru Irlanda. Îmi lipsesc dealurile, co-

linele și verdele lor chiar și acum după atâția 

ani! Până și Mia a zis odată:  

– Să fim bine înțeleși, iubesc gazonul en-

glezesc dar la mine acasă e un alt fel de verde... 

Cântecele sunt despre viață și dragoste ori via-

ța e până la capăt de unde începe moartea. O fi 

având și moartea un „capăt” ca viața? Sunt 

atent, de dragul lui Leanne, să-mi cruț fiecare 

mișcare, fiecare respirație; mă sprijin de perne 

bucurându-mă de soarele care scaldă veranda 

și sufrageria.  

E un fenomen implacabil al acestei lumi, 

singura justiție divină care funcționează, ai fi 

tentat să spui, întâmplările vin și trec, oamenii 

se nasc, mor, „nimic nou sub soare”... moartea 

e singura certitudine de la care nu te poți sus-

trage. În acești doi ani în care mă pregătesc în 

fiecare zi de murit măcar atâta am învățat: 

„moarte” e doar un cuvânt, ce e înspăimântă-

tor e că „după” nu mai e nimic, gata, orice viitor 

e retezat, orice posibilitate, gând, stare, senza-

ție, nimic; urmează numai veacuri de uitare. 

Desigur s-ar putea spune și viață, dragoste chi-

ar și ură sunt tot cuvinte dar le experimentăm 

în fiecare zi fără să ne gândim prea mult la 

sensul lor. Morfina mă face să alunec într-un 

soi de toropeală vecină cu somnul; cum zac așa 

întins pe spate cu gura deschisă să apuc cât 

mai mult aer, mă vizitează tot felul de persona-

je. Pe unele le recunosc imediat dar pe multe 

dintre ele nu cred să le fi cunoscut vreodată. 

Într-o viață de om ne intersectăm cu o infinita-

te de chipuri, pe stradă, în metrou, în avion, la 

cumpărături și mă întreb prin ce mecanism 

memoria îi selectează pe unii și pe ceilalți nu. 

Parcă aș fi la cinematograf, după ce toate figu-

rile acestea defilează prin fața mea, tavanul ca-

re ține loc de ecran se închide, se pliază în sine 

însuși și apar niște pete asemănătoare norilor 

de un gri plumburiu, apoi câțiva nori albi, dia-

fani cu marginile aurii, petice de un albastru 

marin și mereu senzația aceea de așteptare în-

cordată că dindărătul acestui joc de culori are 

să se arate cineva care să pună capăt îndoielii 

și să-ți spună limpede cum stau lucrurile.  

Oxigenul pe care-l inhalez prin cele două 

tuburi vârâte în nas nu ajunge la extremități și 

picioarele mele încep să aibă o tentă vineție. 

Leanne mi le masează cu cremă;  

– Miroase grozav, îi spun. 

– La cât a costat, zice ea râzând, o cum-

părasem pentru mama. 

– Nu sunt supărat pe mama ta.  

– Nu mai ai cum.  

– Știu, zic în sensul că nu-i port ranchiu-

nă pentru că n-a vrut să plece mai devreme din 

casa ei. Trebuia să ne fi mutat noi, să nu tergi-

versăm atâta. 

– Nu te mai necăji acuma pentru asta, nu 

putem da timpul înapoi.  
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– Ba da putem, în mintea noastră. 

2013 n-a fost un an ușor pentru nici unul 

dintre noi. În februarie Emma căzuse pe scări 

în timp ce cobora în bucătărie, a găsit-o Clare, 

infirmiera care venea de două ori pe săptămâ-

nă și a dus-o la spital. Leanne își făcea griji pen-

tru ea, îi era teamă de un atac cerebral și va-

canța de Paște a fost un du-te-vino între cele 

două case. Așa a nimerit Mia la noi. Nu mă in-

teresau amănuntele astea domestice dar 

Leanne ținea să mă pună la curent cu schimbă-

rile din casa mamei ei și eu nu aveam nimic 

împotrivă. Uneori cred că o ascultam fără să 

aud ce-mi spune. Rar o văzusem pe soa-

cră-mea mulțumită de personalul de serviciu, 

nimeni nu se putea compara cu cel din casa 

bunicii și a mamei ei care știa exact ce are de 

făcut. Dar acum sosise Mia! „Dragoste la prima 

vedere” le ironiza Leanne dar eram amândoi 

plăcut surprinși de afecțiunea și devotamentul 

cuiva care nu făcea parte din familie.  

Eu am ieșit din iarnă cu o tuse seacă du-

pă o gripă urâtă care nu se mai vindeca. Rând 

pe rând pentru tusea persistentă au fost de vi-

nă praful, polenul de rapiță care transformase 

câmpurile într-un vast tablou Van Gogh, puful 

plopilor care se aduna la liziera păduricii din 

deal, substanțele pe care le foloseam la analize 

până ce n-a mai rămas nimic de învinovățit și 

am fost nevoit să merg la medic. În luna mai 

am fost diagnosticat cu calcifiere metastatică, 

în iulie a murit mama și în august fiica noastră 

cea mică s-a mutat tocmai în Arkansas unde 

soțul ei, inginer în aviație și pilot fusese tran-

sferat. Știam că eram predispus să moștenesc 

boala mamei dar când ești tânăr întâmplările 

acestea par îndepărtate ca însăși moartea care 

e doar a altora, apoi mama împlinise 87 de ani 

când s-a stins și abia în ultimii doi ani avusese 

nevoie de oxigen.  

Hoinăritul pe coclauri alături de Penny 

care mergea la pas a fost una din pasiunile me-

le în afara șofatului și a gătitului. În zilele înso-

rite verdele câmpiei alternând cu galbenul in-

tens al lanurilor de rapiță și brunul brazdelor 

abia arate mă umplea de încântare. Cât despre 

ale bucătăriei, a fost plăcerea mea să gătesc 

pentru copii mai ales că-și făcuseră un titlu de 

mândrie din faptul că la ei acasă gătește daddy. 

Pe Leanne o exaspera că-mi cumpăram noi 

cărți de bucate punând mici etichete între pa-

gini. După ce au crescut puțin, fetele se învâr-

teau pe lângă mine în bucătărie, mă ajutau în-

vățând în același timp să gătească. Apoi s-au 

dus pe rând la Universitate, veneau doar în va-

canță și le răsfățam gătindu-le tot felul de bu-

nătăți. Leanne le lua peste picior:  

– N-ați putea voi să-l împachetați și să-l 

luați pe tata cu voi când plecați? Mia m-a în-

trebat odată care dintre fete e favorita mea . 

– Toate cele patru fete sunt preferatele 

mele, i-am răspuns pe un ton aspru, Matt e fa-

voritul soției.  

Rubens a fost căminul nostru vreme de 

35 de ani. De la fereastra dormitorului privirea 

se odihnea pe lanurile de rapiță și de secară 

delimitate de câte un lăstăriș până hăt departe. 

În zilele senine se puteau vedea turlele biseri-

cii St Peter. Poate că perspectiva, panorama as-

ta vastă era ca tinerețea când te uiți la viața ta 

din vârful dealului, apoi pe nesimțite se impu-

ne să-l cobori, viața se restrânge în cercuri tot 

mai mici la fel ca nevoile tale. Poate și de asta 

ne-am decis atât de greu să vindem și să ne 

mutăm în oraș. Ne hotărâsem pentru Plymo-

uth, doctorul îmi recomandase aer de mare și 

cum una dintre nepoatele noastre studia an-

tropologia la Universitatea din Plymouth ar fi 

putut să stea cu noi. Găsisem o casă în stil vic-

torian cu tavane înalte și cu mici balcoane de 

lemn vopsite în alb și începusem procedeul de 

cumpărare. Eram cu un picior acolo, cu casa 

noastră deja vândută când la o vizită de rutină 

la Addenbrooke doctorul mi-a spus:  

– Mark, mi-e teamă că boala ta nu înain-

tează, a luat-o la galop...trebuie să te pun pe 

oxigen. Am avut nevoie de minute bune ca ce-

ea ce-mi spusese să ajungă la mine, mi-am 
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simțit brusc extremitățile reci. Pentru Leanne 

vestea a căzut ca un trăsnet! 

– Cum să nu ne mutăm în Plymouth dra-

gule, e totul aranjat! N-ai văzut ce bine-ți face 

aerul de acolo, ce bine respiri! 

– Leanne! Nu mai avem timp. Mă privea 

de parcă nu auzea cuvintele sau nu le înțelegea 

sensul . Într-un târziu s-a adunat și m-a între-

bat: 

– Deci, ce facem? Așa, sunt totuși capul 

familiei, încă! 

– Păi facem că trebuie să luăm căutatul 

de la capăt și de data asta undeva aproape. 

Când a venit Mia și m-a văzut racordat la tubul 

de oxigen m-a privit câteva clipe cu ochii mari 

apoi și-a revenit și a început să-mi spună cu în-

suflețire că într-o grotă salină din țara ei s-a 

amenajat un spital care face minuni cu bolnavii 

de plămâni. 

– Mia, plămânii mei se calcifică, nu există 

tratament, operație, remediu. Punct. Priceput? 

Am găsit curând o casă într-un cartier 

nou în Mulberry Garden. Sunt locuințe moder-

ne, extrem de bine izolate, cu panouri solare 

așa că o să coste o nimica toată întreținerea ca-

sei. 

La câteva zile după ce ne-am mutat am 

sunat la Home & Gardens, cei care ne construi-

seră veranda la casa veche. Le-am arătat pla-

nul și ei l-au aprobat fără rezerve: 4mx5m, di-

rect din sufragerie, pereți de sticlă de sus până 

jos, acoperiș din fibră de sticlă mată care lasă 

să se filtreze lumina și ține umbră în același 

timp. A fost o plăcere să-i văd la muncă, fiecare 

știa precis ce are de făcut, nu se împiedicau 

unii de alții și aveau o dexteritate uimitoare. 

Mă uitam atât de concentrat că seara mă du-

reau toți mușchii de parcă eu însumi pusesem 

osul la treabă ca în vremurile bune. 

Dau paginile caietului în urmă și găsesc 

însemnarea, ne-am mutat pe 7 august 2017. 

Pe atunci eram încă într-o formă bună, urcam 

scările la etaj fără dificultate cu tubul de oxigen 

după mine, stăteam în grădină la soare și gă-

team mai ales la sfârșit de săptămână când fe-

tele veneau pe rând ori câte două odată să stea 

cu noi. Mi-am păstrat obiceiul de a citi ziarele 

dimineața la a doua cafea. Prima o beam 

amândoi în jur de 6. Leanne cobora în bucătă-

rie, prepara cafetiera și o aducea sus. Mai lene-

veam o vreme în pat bând cafea și povestin-

du-ne visele (când le aveam și când ni le amin-

team) sau ne organizam ziua care abia înce-

pea. Ne făceam pe rând dușul de dimineață și 

coboram la parter. Eu pregăteam micul dejun 

și ne uitam pe BBC la știri. Dacă vremea era 

frumoasă mă instalam pe verandă ascultând 

radioul și citind ori mai degrabă recitind cărți 

vechi, autorii moderni nu mă atrăgeau. Serile 

ne uitam la câte un film ori ascultam muzică 

bând un pahar de vin. Mia ne adusese din țara 

ei două sticle de vin vechi, unul roșu și unul alb 

atât de bun că n-am dat nimănui din el, l-am 

băut numai noi doi. A fost chiar amuzant, ne 

puneam paharele unul lângă celălalt și Leanne 

turna vin la același nivel.  

– De unde să știu eu că tu nu bei pe furiș 

în bucătărie? Am râs amândoi pe chestia asta. 

Când i-am spus Miei cum ne-am prostit cu vi-

nul ne-a adus o sticlă de Tokay un vin ușor 

gălbui tocmai din podgoriile însorite ale Câm-

piei Panonice. După ce ne-am turnat în pahare 

l-am mirosit și l-am degustat (era parfumat, cu 

un gust dulce-acrișor), i-am spus: 

– Începi să te pricepi la vinuri, e o pierde-

re că nu bei.  

– Vrei niște consomme la cină? mă ches-

tionează Leanne.  

– În regulă, consomme să fie. 

La ce mă gândeam? La vara în care 

ne-am mutat în Mulberry Garden...ultima mea 

vară îmi spuneam, dacă pronosticul medicului 

se dovedea corect. Am avut o viață bună cum 

probabil nu mulți au parte. Căsătorie din dra-

goste, cea mai bună dintre soții, cinci copii și 

toți cinci laureați la universități de prestigiu, o 

meserie pentru care am făcut pasiune. Asta e, o 

să mor totuși în patul meu. Cu mulți ani în ur-
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mă când s-a îmbolnăvit Greg și Emma a refuzat 

să-l ducă la spital sau într-un centru paleativ 

ne-am promis să rămânem în casa noastră și 

să avem grijă unul de celălalt atâta timp cât cel 

puțin unul dintre noi își păstrează luciditatea. 

Numai Mia refuză cu încăpățânare să creadă că 

sunt pe ultima sută de metri. 

– Tu nu vezi ce absurdă ești? Nu accepți 

un fapt vechi de când e lumea și pământul care 

e de-o banală cotidianitate. Știu că ai vrea să-i 

salvezi pe toți dar vezi tu, nici măcar Bunul 

Dumnezeu n-o poate face. Totul se sfârșește 

într-un fel sau altul și la fiecare ne vine rândul. 

– Dar arătați așa de bine și azi n-ați tușit 

deloc! Unde mai pui că simțul umorului v-a 

rămas intact... 

– Păi! Nu creierul se preface în piatră.. 

Cred că prin noiembrie am început să tu-

șesc mai des și să obosesc mai ușor. 

– Are să fie o adevărată competiție acum 

între mama și Mark i-a spus soția mea Miei 

într-una din dimineți. Cum Mia nu gustă umo-

rul nostru negru i-a răspuns cu o nuanță de 

reproș: 

– Sunt sigură că mama dvs. are să câștige 

partida de data asta. 

– Bineînțeles! Mama a câștigat întot-

deauna. 

Timpul a încetat să mai fie măsurat în zi-

le, săptămâni, luni, a devenit „poate apuc Cră-

ciunul, ar fi bine să mai trăiesc până la primă-

vară, ar fi grozav s-o duc până în august să-mi 

văd primul nepot de parte bărbătească după 

șase fete...” Când s-a născut Mike am plâns 

amândoi recunoscători pentru timpul acesta 

care ne-a fost dăruit. 

10 decembrie 2017 a fost ultima zi în ca-

re am dormit în patul nostru, n-am mai fost în 

stare să urc scările la etaj. Leanne îmi pregătea 

acum toate ingredientele și mi le punea la în-

demână lângă aragaz, trebuia să mă așez pe un 

taburet ca să gătesc câte o cină frugală pentru 

noi doi. Apoi a început să mă sufoce mirosul, 

căldura și am fost nevoit să renunț la gătit. La 

puține lucruri în viață fusesem nevoit să re-

nunț până în anul acela; după aceea a fost un 

lung șir de renunțări. 

– Te-ai adaptat situației, obișnuia să mă 

încurajeze soția mea. Am renunțat gândeam 

eu, m-am dat bătut. A fost un chin când a tre-

buit să renunț la duș; una din plăcerile mele 

erau dușurile, aproape reci vara și fierbinți 

iarna. La etaj avem două băi, la parter e doar o 

toaletă . Leanne mă ajută în fiecare dimineață 

să mă șterg pe tot corpul cu un prosop ud și 

mă șterge apoi cu unul uscat ca să mă cruțe de 

un efort care mă epuizează. Rând pe rând 

n-am mai fost în stare să mă duc singur până 

în grădină măcar, apoi din verandă până la toa-

letă se dovedea a fi o adevărată aventură să 

străbat cei 24 de pași. Leanne se amuza pu-

nând la interval de doisprezece pași un tabu-

ret, apoi un altul la șase pași încă șase pași ca 

să mă așez pe toaletă; habar nu aveți de câtă 

energie ai nevoie pentru niște activități atât de 

banale ca urinatul sau defecatul. Abia când nu 

mai poți face gesturi simple pe care le-ai făcut 

ani de zile, toată viața, îți dai seama ce angre-

naj extraordinar e corpul omenesc, un meca-

nism aproape perfect și totuși supus uzurii și 

dispariției. 

La 9 dimineața când vine Mia sunt spălat, 

îmbrăcat și ferchezuit. Mia și morfina sunt sin-

gurele slăbiciuni pe care mi le permit. 

– Ați fost la frizer! 

– Nu, a venit frizerul la mine. Mai întâi o 

întreabă pe soția mea mea cum mă simt în di-

mineața asta și apoi vine să mă salute. I se ci-

tește pe față bucuria că mai sunt acolo, în ulti-

mul hal dar sunt, îi surâd la rândul meu bucu-

rându-mă de bucuria ei. După ce bem toți trei 

o cafea bună cum numai ea știa să prepare, în-

cepe de obicei prin a face curat pe verandă și 

continui să fiu uimit de mișcările cu care șterge 

geamurile, o întreagă gimnastică și acrobație 

obositoare. Kafka avea parcă o nuvelă „Con-

torsionistul” sau era „Un artist al foamei”? Mă 

lasă memoria, fenomenala mea memorie. 
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La început Mia venea odată pe săptămâ-

nă joia dar când Leanne a început să predea la 

West Colegge venea și marți. Pentru mine con-

ta că făcea curat cu metodă, toate obiectele 

după ce erau șterse de praf erau așezate înapoi 

la locul lor, nu trântea și avea un ochi pentru 

detalii vrednic de o altă meserie. Până și soția 

mea care e maniacă în privința curățeniei a 

trebuit să admită: niciodată casa asta n-a fost 

mai curată, arată ca o farmacie! Canapele, foto-

lii, mobile, toate au fost mișcate de la locul lor, 

au dispărut păianjenii, petele de pe covorul din 

sufragerie și ferestrele au redevenit transpa-

rente. În zilele senine o vedeam uneori de la 

fereastra dormitorului urcând dealul și străbă-

tând câmpia cu nelipsitul ei rucsac în spate ca 

un soldat care se duce la război. 

– Ești obosită? O întreb când coboară de 

la etaj. 

– Nuuu! Ce-ați dori? 

– Vreau să dau iama prin cărțile mele de 

bucate, să mă ajuți să le sortez. Ai putea să-mi 

aduci pe rând, câte cinci să zicem și eu o să mă 

decid cui să le dau; de ce să zacă pe rafturi așa 

nefolositoare? 

– Sunteți sigur că n-o să le mai folosiți? 

– Sunt absolut sigur! Soția mea a pregătit 

câte o sacoșă pentru fiecare dintre fete și una 

pentru nora noastră chiar dacă nu se dă în 

vânt după gătit. S-a așezat lângă mine și îmi dă 

câte una, le răsfoim citind etichetele colorate 

dintre pagini prilej să ne amintim anumite fe-

luri, când le-am gătit, care erau cele preferate 

de fiecare dintre cei cinci copii ai noștri, ce-i 

plăcea ei cel mai mult. Ne amintim cum am ars 

odată mielul la cuptor și cum am curățat părți-

le arse, am mai pus vin și mirodenii și am 

mâncat cu poftă rămășițele. Aleg câteva și pen-

tru Mia care le ia de parcă i-aș fi dat pietre pre-

țioase. 

– Le consider un dar de Crăciun. 

Selecția asta m-a obosit peste măsură, 

trebuie să mă odihnesc. Mă gândesc acum că 

totul e scris pe hârtie, parafat, tot ce-mi rămâ-

ne mie personal e să mor ca tot acest carusel 

birocratic să se pună în mișcare. Dar eu mă în-

căpățânez să nu mor în pofida pronosticului 

medicilor care fuseseră convinși că nu rezist 

mai mult de șase luni. Asta ar fi însemnat Cră-

ciunul anului 2017; ei bine suntem în preajma 

Crăciunului din 2018 și eu încă mai fac umbră 

pe fața pământului. Eu însămi am devenit um-

bra celui care am fost, un sac de piele și oase. 

Nu mă lamentez, constat. 

Viața e o legătură continuă cu ceilalți, de 

trăit se poate doar împreună dar moartea e o 

chestiune particulară care te privește direct, 

de murit se moare singur. 

Suntem la începutul lunii februarie și zi-

lele se lungesc puțin câte puțin, zilele anului să 

fie limpede, ale mele se scurtează. Scriu tot mai 

greu în caiet. Azi dimineață a venit medicul și a 

crescut doza de oxigen din cele două aparate 

„plămânii mei de oțel”; a fost nevoie și să-mi 

suplimenteze cantitatea de morfină injectată, 

durerile devin atroce. La prânz Leanne trebuie 

să ducă mașina mea la garaj la verificarea teh-

nică anuală. După ce pleacă îmi amintesc un 

detaliu și o rog pe Mia să-mi dea caietul și să 

aprindă veioza. Refac schița motorului, sus-

pensia și fac un efort să-mi amintesc capacita-

tea cilindrilor; nu reușesc și asta mă umple de 

spaimă. S-a întors Leanne, sunt fericit!  

– Vine cineva de la Marie Curie astă sea-

ră? 

– Nu, suntem numai noi doi. 

– Mai bine așa, numai tu și cu mine. 

Leanne a adormit în fotoliu dar mâna ei 

nu și-a slăbit strânsoarea; prin ferestrele ve-

randei, afară, lumina descrește în tonuri clare. 

Mă uit la ceea ce probabil e ultima mea însera-

re. 

 
15 decembrie 2020  

Great Cornard 
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Maria SAVA (România) 
 

 

 

MONSENIORUL VLADIMIR GHIKA 

 

 

„E mai grav să nu ai ce oferi cu inima și mintea 

decât să ai mâinile goale.” 

 

rințul Vladimir Ghika s-a născut în zi-
ua de Crăciun a anului 1873, la Con-
stantinopol, unde tatăl său era amba-
sadorul României. Încă de la vârsta de 

cinci ani este trimis să studieze în Franța, la 
Toulouse. În 1895, tânărul Vladimir Ghika se 
înscrie la Facultatea de Științe Politice la Pa-
ris. Deși născut și educat în cultul ortodox, a 
avut încă din copilărie o înclinație deosebită 
către catolicism, astfel că, în 1898, îl vom în-
tâlni la Roma la Colegiul Sfântul Toma, viitoa-
rea Universitate a Părinților Dominicani unde 
obține licența în filosofie și doctoratul în teo-
logie. La 13 aprilie 1902, face profesiune de 
credință catolică la Biserica Sfânta Sabina din 
Roma. Pentru el, faptul că rămânea credincios 
ambelor biserici nu era nimic deosebit pentru 
că în tot ceea ce a întreprins de-a lungul vieții 
a manifestat o dorință intensă pentru unitatea 
creștinilor. După ce a devenit preot, Papa Pius 
al XI-lea i-a dat permisiunea de a celebra 
Sfânta Liturghie atât în ritul latin cât și în cel 
bizantin, precum și dezlegarea de a desfășura 
activități în orice parte a lumii, în favoarea ce-
lor mai felurite categorii de credincioși. 
Această concesie pontificală s-a datorat ex-
traordinarei lui activități apostolice pentru 
care a și fost numit „marele vagabond aposto-
lic”. 

Singura persoană care n-a înțeles și nu 
i-a acceptat alegerea de a deveni preot catolic 
a fost mama lui, Alexandrina Moret de Bla-
remberg (descendentă a regelui Henric al 
IV-lea, regele Franței) întrucât era foarte lega-

tă de Biserica Ortodoxă. Nedorind să-și ră-
nească mama, a renunțat la preoție luând 
drumul apostolatului.  

În anul 1904, aflându-se în Grecia unde 
studia filosofia și teologia a întâlnit-o pe Sora 
Elisabetta (Marianna Pucci) din congregația 
Fiicele Carității ale Sfântului Vincențiu de Paul 
și, ajutat de ea, înființează la București grupul 
Damelor de Caritate deschizând primul am-
bulatoriu medical gratuit „Bethleem Mariae”.  

Plin de dăruire și curaj a fost alături de 
soldații români în timpul Războiului din Bal-
cani (1913) îngrijindu-i de holeră în spitalul 
de la Zimnicea. Și pentru că suferință întâlneai 
la tot pasul în întreaga Europă, în 1915, îl gă-
sim la Avezzano, în Italia, acordând ajutor su-
praviețuitorilor cutremurului catastrofal care 
avusese loc. 

„Adevărata milă este mută și are mâinile 
goale”, spune el în „Gânduri pentru zilele ce 
vor veni”. 

Între 1920 și 1923 îl găsim la Paris în 
cele mai sărace cartiere acolo unde mai de-
grabă pătrunsese ideologia marxistă și nu 
credința și unde preoții nu erau deloc iubiți. Și 
totuși, prințul Vladimir Ghika, hirotonisit deja 
preot, a reușit să se apropie de copii pentru că 
ei nu cunosc ura și simt când sunt iubiți cu 
adevărat. Despre relația pe care Monseniorul 
o avea cu copiii din mahalale sărace a lăsat câ-
teva mărturii bunul său prieten Jacques Mari-
tain. În jurul lui se strângeau băieți și fete și-i 
ascultau poveștile, numindu-l Moș Crăciun. El 
îi asculta pe fiecare în parte cu atenție, se in-
teresa de viața lor, de jocurile lor, de greutăți-
le pe care le aveau acasă. Cu timpul, micuților 
li s-au alăturat și părinții și veneau la baraca 
amenajată ca o capelă să asculte Sfânta Litur-
ghie, dar și să primească un sfat, un ajutor 
când erau la necaz. Îl simțeau puternic și de 

P 
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aceea au început să-l considere ca pe unul de 
al lor, mai cu seamă, pentru faptul că reușise 
să coaguleze sărmana lor comunitate aflată la 
periferia societății.  

Monseniorul, numit așa pentru că pri-
mise titlul de la Pius al XI-lea, a fost prezent la 
toate „crucile de caritate” (Jaques Maritain) și 
nu numai în mahalaua pariziană. În anul 
1933, a însoțit un grup de surori carmelite la 
Tokyo pentru a întemeia primul Carmel din 
Japonia. 

„Monseniorul se afla la Bruxelles, în anul 
1934, când a aflat că un amic al său, Panait Is-
trati, era internat de-acum în condiții grave în 
spitalul pentru tuberculoși din București. Mon-
seniorul nu a stat pe gânduri și s-a urcat în 
primul tren. Trebuie să spun că acest prieten al 
său român, un scriitor cunoscut în ambientul 
literar francez, trecea prin momente deosebit 
de dificile, nu numai pentru că era pe patul de 
moarte, ci și pentru că era singur, abandonat și 
blamat de toți tovarășii săi de luptă pentru 
idealurile socialiste. Cele două călătorii în 
URSS, în 1927 și 1929, îl conduseseră la desco-
perirea unei realități comuniste cu totul diferi-
te de cea care-i fusese prezentată în saloanele 
intelectualilor parizieni. Onest și curajos din fi-
re, la întoarcerea din cea de-a doua călătorie a 
decis să spună adevărul în povestirea „Să mer-
gem spre altă flacără – Spovedania unui în-
vins”. A fost sfârșitul. Camarazii nu l-au iertat, 
ba chiar l-au acuzat că e fascist.  

Cu ceva timp în urmă Francois Mauriac, 
scriitor catolic francez încercase să-l încuraje-
ze cu scrisori despre iubirea lui Dumnezeu și 
infinita lui milostenie, dar lui Panait Istrati, 
bolnav în fază terminală, singur și abandonat 
de prietenii care îl aclamau, cuvintele despre 
iubirea divină nu făceau decât să-i sporească 
amărăciunea provocată de sentimentul că-și 
irosise viața. În cele din urmă, la căpătâiul lui a 
sosit Vladimir Ghica. cuvintele lui în fața unui 
om care se apropia de moarte erau puține, dar 
Monseniorul știa să vorbească și prin gesturile 
atente ale mâinilor: ștergându-i sudoare, ofe-

rindu-i un pahar cu apă ori aranjându-i pătu-
ra.  

Aceste gesturi i-au vorbit lui Istrati des-
pre iubirea divină mai mult decât orice cuvânt. 
Și au grăit cu atâta intensitate încât l-au făcut 
să se reîmpace cu Dumnezeu înainte de marea 
întâlnire.” 

Pe lângă apostolat, un alt element esen-
țial din viața Monseniorului Vladimir Ghika a 
fost rugăciunea. „Trebuie să-l fi văzut și să-l fi 
ascultat ca să înțelegi pe deplin cum acest om 
răspândea rugăciune în jurul lui, cum devenea 
cu totul rugăciune prin toate gesturile, atitudi-
nile, cuvintele sale, dar, mai ales prin tăcerea 
sa: te făcea să te rogi, era aproape imposibil să 
fii în prezența lui sau să-l asculți și să nu te 
rogi.” (Jean Daujat) 

În anul 1939, s-a reîntors în țară și după 
câteva luni petrecute cu familia îl găsim slu-
jindu-i pe refugiații polonezi aflați în mare su-
ferință. În aprilie 1944, Bucureștiul este bom-
bardat și printre cei salvați de sub ploaia de 
bombe se află Monseniorul Ghika, adevărat 
înger păzitor al buncărelor. Nu le uită nici pe 
femeile aflate în închisoarea Văcărești, multe 
condamnate pentru prostituție, lucru pentru 
care celorlalți le provoca dezgustul, dar Mon-
seniorul Ghika merge și celebrează săptămâ-
nal Sfânta Liturghie în închisoare. Erau acolo 
suflete mult mai prețioase decât cei care se 
cred fără de păcat.  

„A consola, spunea Monseniorul Ghika, 
este putința noastră de a da celuilalt ceva care 
să fie mai adevărat decât durerea sa.”  

Iar acel ceva putea să fie chiar o simplă 
îmbrățișare așa cum se întâmplase în cazul 
unui tânăr farmacist suferind de o boală de 
piele care-l făcea urât mirositor și dizgrațios. 
Puteai să vezi uneori pe străzile Bucureștiului 
un bătrân preot cu o valijoară neagră în mână 
deplasându-se pe jos oriunde era chemat.  

În 1948, rudele Monseniorului Ghika au 
părăsit România, însă el a rămas: „Dacă Dum-
nezeu mă vrea aici, voi rămâne aici”. 

Într-o zi mohorâtă de 18 noiembrie 
1852, Monseniorul este chemat de urgență la 
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capătul unui muribund pentru a-i administra 
sacramentele. Mergea grăbit ducându-și vali-
za cu veșmintele sacre când o mașină a Secu-
rității se oprește lângă el și doi zdrahoni îl 
împing în mașină și-l duc la închisoarea mili-
tară Uranus din București. Acuzația era de 
„complicitate la crime de înaltă trădare în fa-
voarea Vaticanului”. Trebuie de spus că între 
1948 și 1952 fuseseră arestați toți episcopii 
Bisericii Catolice împreună cu auxiliarii lor și 
toți preoții care nu acceptaseră să colaboreze 
cu comuniștii. 

Monseniorul Vladimir Ghika a fost tor-
turat, bătut, ținut la interogatorii îndelungi zi 
și noapte, însă, după cum se știe, valoarea au-
rului se probează prin foc și virtuțile omului 
prin suferință. 

N-a vrut să semneze nimic, n-a recunos-
cut nimic deși era ținut în pumni, dușuri reci, 
chinuit cu câini feroce. La unul dintre intero-
gatorii și-au dat seama (nu trebuie uitat că 
erau fini psihologi chiar dacă își foloseau cu-
noștințele în activități diabolice) că are oroare 
de spânzurătoare. Așa că, l-au supus la o 
așa-zisă spânzurătoare electrică – un dispozi-
tiv electric fixat în jurul gâtului celui torturat – 
inelul se strângea în jurul gâtului și-l ridica pe 
bietul suflet supunându-l la șocuri electrice. O 
altă metodă diabolică de a-i distruge demnita-
tea interioară și de a-l chinui a fost falsa con-
damnare la moarte. Dar faptul că a fost dus în 
fața plutonului de execuție și s-a tras cu 
gloanțe oarbe în el nu l-a impresionat deloc 
pe cel pentru care moartea i-ar fi grăbit întâl-
nirea cu Cristos.  

Pe 25 octombrie 1953, are loc un simu-
lacru de proces și deși Monseniorul a cerut să 
se apere singur deoarece era specialist și în 
drept, nu i s-a permis. Acuzat de „spionaj în 
favoarea Vaticanului și a puterilor imperialis-
te” a fost condamnat la trei ani de temniță 
grea. 

Închisoarea Jilava a fost ultima treaptă 
către Paradis. Torturile zilnice suferite de de-
ținuții de la Jilava erau de neimaginat: înfo-

metare, frig, percheziții nocturne însoțite de 
bătăi crunte. În timpul iernii, erau scoși afară 
în ger dezbrăcați și bătuți cu pumnii și picioa-
rele. La una dintre aceste percheziții noctur-
ne, Monseniorul a fost luat în primire de un 
tânăr recrut care, vrând să se ridice în ochii 
superiorilor, a început să joace un fel de fotbal 
cu trupul deja martirizat al Monseniorului. 

„Într-o noapte geroasă, cu vânt puternic, 
avem o perchiziție amănunțită. Suntem dez-
brăcați la piele și scoși pe un coridor întunecat, 
prin care vântul își făcea de cap. Două ore am 
stat dezbrăcați pe acest coridor, în care timp 
un ofițer de securitate a găsit în buzunarul 
Monseniorului ghimpele din coroana de spini a 
Mântuitorului și i l-a confiscat. În sfârșit, ne-am 
îmbrăcat și l-am ajutat și pe Monsenior să se 
îmbrace. Tremura însă. Și când s-a băgat sub 
pătură tremura. Rogojina de sub el era prea 
subțire. Toată noaptea a tremurat fără între-
rupere.” (Prof. Costache Florea, coleg cu Vla-
dimir Ghika în închisoare) 

Atât cât i-a îngăduit propria suferință, el 
a continuat să fie suport pentru ceilalți deți-
nuți în închisoare. Cu câteva zile înainte să 
moară și-a prevestit ziua morții, chiar și ora și 
a cerut să i se aducă un preot catolic, dar i-a 
fost refuzată cererea. A fost pentru prima da-
tă în viața lui când a plâns. 

S-a stins din viață în ziua de 16 mai 
1954 și Providența Divină a vrut ca alături 
să-i fie un preot ortodox, un tânăr evreu, un 
pastor protestant și un imam tătar, deținuți 
aflați în aceeași cameră a infirmeriei cu el.  

Rugându-se împreună cu el în ultimele 
clipe ale vieții, i s-a împlinit marea dorință – 
aceea de comuniune ecumenică a unei singu-
re turme sub un singur păstor.  

În 2002 i s-a deschis un alt proces lui 
Vladimir Ghika – procesul canonic de beatifi-
care și de canonizare în Biserica Catolică. 

 
Bibliografie: Anca Mărtinaș, Vladimir Ghica,  

Prințul cerșetor de iubire pentru Christos 
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Mihai VINTILĂ (România) 
 

 

PISICA ROȘIE DIN NITRA  

 
 

 

mi plac orașele mici cu străduțe fără tra-

fic, pline de magazine minuscule de fami-

lie, de unde poți cumpăra toate lucrurile 

de care apoi, acasă, îți dai seama că nu ai avut 

nevoie. Dar, atunci când o faci, este o bucurie 

fără seamăn pentru tine și mai ales pentru 

vânzători. Fie că este o bătrânică ridată cu 

privirea senină și limpede sau poate o domni-

șoară la primii muguri ai dragostei. De fiecare 

dată, discuția se înfiripă ușor, cuvintele îți 

zboară din gură asemenea unor albatroși spre 

largul mării.  

Am descoperit pisica roșie spre seară. 

Soarele se odihnea rezemat de acoperișul 

unei case tradiționale din orașul vechi și dă-

dea din ce în ce mai multe semne că ar vrea să 

se ducă la culcare. În acea lumină semiroșiati-

că, învăluită de iriși de lumină galbenă, stătea 

ea pe un scaun, aparent nepăsătoare la tot ce 

se întâmpla în jur. Bănița roșie, ciudată pen-

tru o felină, îi strălucea magic. Pentru o clipă 

am crezut că am deschis puțin ușa paradisului 

și Dumnezeu m-a lăsat să privesc înăuntru. 

Magazinul nu avea nimic deosebit. Era 

la fel ca toate cele văzute în orele mele de 

hoinăreală. Înăuntru, o doamnă amabilă ser-

vea cei câțiva vizitatori. Am intrat pentru a în-

treba de ea. Suvenirurile de pe rafturi îmi pă-

reau asemenea unui fundal de film.  

- Pisica de afară este a dumneavoastră? 

- Nu. A venit acum câteva zile și s-a 

așezat pe acel scaun de la intrare.  

- Pisicile simt unde le este bine. 

- Așa o fi. De când a venit ea vânzările 

mi-au crescut spectaculos.  

- Știți de ce are părul roșu?  

- Probabil o fi inhalat ceva chimicale, pe 

undeva. Nu am mai văzut una ca ea. 

Afară, pisica roșie își lingea tacticoasă 

lăbuțele. Scaunul pe care stătea era vechi, dat 

probabil cu lac acum foarte mulți ani. Era un 

scaun cum nu se mai fac azi, cu spătarul 

curbat și picioare crăcănate. Am zâmbit și am 

plecat.  

După câteva zile, înainte de reîntoarce-

rea în țară, am vrut să mai văd pisica aceea 

care parcă îți lua răul și îți dăruia bucuria, cu 

felul ei simplu de a fi. Avea o putere aparte 

doar prin a sta acolo, singură, și de a nu face 

nimic.  

În fața magazinului scaunul era același 

dar pisica nu. Cea adevărată, cu blana roșie, 

nu mai era acolo. În locul ei, pe spătar, stătea 

o pisică de pluș roșu. Ochii ei galbeni și mari, 

coada încolăcită, îi dădeau un aer aproape 

real. 

- Unde este pisica roșie?  

- A plecat. Dar în locul ei am pus o altă 

pisică care să îmi aducă aminte de ea. Pare o 

imitație, dar eu o simt acolo, de parcă mă 

privește, de parcă ar fi vie.  

- Și vânzarea?  

- Merge foarte bine. Cred că a fost un 

înger care mi-a arătat calea.  

Pisica roșie, de pe scaun, lucea în razele 

soarelui ca o chemare.  

  

Î 
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GANEA Mihály Pap (Ungaria) 

 

 

vizek temetője 

 

hullámok hullámok 

hátán 

kövek között utat tör-

nek  

emelkedik a part oldalán 

hosszú sora vas cipőknek 

 

sétatéri nagy bakancsok 

nyitott csizmaszárak 

sugárúti kis cipellők 

hölgyek urak hosszú sorban 

 

ott hevernek és a fém 

ha megérinted mint a harang megkondul 

a látóhatár vonalán  

a part forrongva fuldokol 

 

kegyes gondolatok 

késztetnek gyertyagyújtásra  

csillagkönnyek alatt folyik 

a Duna a tengerbe 

 

folydogál a kék Duna  

a halhatalan Duna 

temetőt szül most a vízből 

az elvesztett lábaknak 

Budapest 2015 június 16 

 

Erzsébet grófnő 

 

a lengedező szellőben fűszeres illatot áraszt a 

föld 

Csejte a halál kastélya esti homályba burkolja 

fekete falainak sötét sírjainak titkát 

újra vércseppeket hullatva a fiatal grófnő 

arcára 

 

 

valahol egy fény halk sóhaja hallszik 

a szolgák háza feldereng a ködön át  

megkínzott forróságban összefonódó 

testrészek 

a tömlőc falán kirajzolódik a szűz képe 

 

a vörös foltok nyomai közt tiszta gondolatok 

fényében  

a hölgy halovány arcát szemléli a tükörben 

mintha ismét bűbájos gyermekként 

vágyna átölelni az örökkévalóságot az élet 

küszöbén 

 

a lengedező szellőben fűszeres illatot áraszt a 

föld 

Csejte a halál kastélya esti homályba burkolja 

fekete falainak sötét sírjainak titkát 

újra vércseppeket hullatva a fiatal grófnő 

arcára 

 

Dui 

 

egy nyomozási iratadag került ki éjjel a rácsok 

között 

és benne az élet küzdelme írva nehéz lapokon  

gondolatból gondolatba lapról lapra gyűl vas-

tag kötegekbe 

egy per vádirat és balszerencsés döntés 

 

talán holnap a futár meghozza a kegyelmet 

Uram bocsáss meg a besúgónak a tévedőnek  

a csúnyaszájú és szándékában mint a légy oly 

zavaros asszonynak 

amint mi is megbocsátottunk bajtársainknak a 

bevetésben 

 

ki siratja ma besúgó társát 

aki félelemtől remegve várt a beszélőnél 

a börtöntől megszabadult de holnaptól disszi-

dens 
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más országban telepszik le de gyakran je-

lentést tesz 

 

és ha egyszer majd valaki szemére veti mit 

tett büszkén kijelenti ez volt a kötelessége 

hogyha fehér vagy fekete bárhogyan is forgat-

nád 

ez a világ egy időre mocskos disznóóllá vált 

 

haborúban mint ünnepkor felvonul ki teheti 

kokárdákkal plakátokkal a zászlóját emeli 

 

Sok hiányos adottsága nem miutatkozik 

ki teheti magához ragad egy koloncot s azt 

őrzi 

 

egy nyomozási iratadag került ki éjjel a rácsok 

között 

és benne az élet küzdelme írva nehéz lapokon  

gondolatból gondolatba lapról lapra gyűl vas-

tag kötegekbe 

egy per vádirat és balszerencsés döntés 

 

Grál és horogkereszt  

 

csillogó serleg a hajdani halász király asztalán 

grál és horogkereszt Isten parancsát követik 

megtört kezeket más kereszt hívja most 

apokaliptikus elrendelésre hol senki sem látja 

 

sem nappal sem éjszaka igazság a hazugsággal 

szakadékból és csodákból végtelenben testet 

ölt 

súlyos hideg hullámvihar gyülekezik 

egyazon vak galaxisból melynek határt nem 

költ 

 

a magasztos kelyhet szent ajkak érintették 

meg egy este 

a világ minden betegsége helyben meggyógy-

ult 

lepra pestis ostobaság mindezekből kimaradt 

a vak fényben részesült a néma meg megújult 

 

és az összekuszált karokból nyög a pogány 

horogkereszt 

nehéz lobogókhoz gyűjtve az eltévedt népeket 

mennyi hold és mennyi csillag rájuk uralmat 

ereszt 

áldozatot hoz hajnalban megnyitva elveszett 

ösvényeket 

 

más világ más serleg és egy másik bolond ho-

rogkereszt éppen 

örök időkig róják a szenvedés hamu ösvényét  

szédelegve összegyűlnek újak egybekelésére 

és tejútakat oltanak el szétszórva az útszélen 

 

hosszú éjbe indulnak álmakat keresve 

és a reszkető pohárban fény után kutatnak 

meggyógyulnak a halálból halhatatlanság 

álmában  

a titoknak végeztéig sorban üdvözülve 

 

majd elégetik a bolond karú keresztet 

csillagképek közé szórva a nehéz szürke ha-

mut 

és más századokban nemzedékről nem-

zedékre 

szeretetet békét nyitnak szentnek 

 

valahol majd megnyílik a mocsoktól kifacsart 

világ 

a kehely folyói kiszáradnak melyek folytak s 

folynak még 

a fordított nap korongja megválik a sugár-

széltől 

és a szél is elcsitul mely folyton kísértette  

 

csillogó serleg a hajdani halász király asztalán 

grál és horogkereszt Isten parancsát követik 

megtört kezeket más kereszt hívja most 

apokaliptikus elrendelésre hol senki sem látja 
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Mihu IANCU (România) 
 

 

CLANȚA 

 

 

 

 

 

ateescu Doru se trezi perfect odih-

nit. Asta nu-l miră câtuși de puțin, 

mai trecuse prin așa ceva cu puțin 

timp în urmă. Mirarea dură puțin. Pe urmă 

își făcu loc îndoiala: oare era un semn că se 

trezise perfect odihnit? Și dacă da ce fel de 

semn? Bun sau rău? Ce putea prevesti? Ce 

încerca destinul să-i spună?  

Își aranjă patul cu mișcări meticuloase, 

deschise geamul ca să iasă microbii (deși la 

frumoasa lui vârstă de optzeci și cinci de 

primăveri un microb în plus sau în minus nu 

mai însemna mare lucru), se îmbrăcă, pe 

urmă porni să privească în gol pe fereastră 

minute bune. „Curățenia înseamnă sănătate” 

devenise de la o vreme (din totdeauna?) slo-

ganul soției nepotului său. Care slogan reu-

șea să aducă numai necazuri proaspeților 

însurăței; erau, din punct de vedere fizic, să-

nătoși tun ambii dar psihic – altă mâncare 

de pește. Doamna devenise o maniacă a 

ștergerii prafului și a spălatului pe jos cu 

produse de calitate, domnul nu prea-și bătea 

capul cu asta, în schimb fugea de dimineață 

până seara prins fiind până peste cap cu fir-

ma aia a lui. La început alergase ca să facă 

bani, acum alerga pentru a avea cât mai 

mulți. „Copii inconștienți!”, gândi trist Doru 

ieșind din cameră și îndreptându-se spre 

toaletă. De fapt, e impropriu spus: „se în-

dreptă”; nu făcu decât doi pași și intră în toa-

letă căci camera lui se afla în imediata apro-

piere a acesteia. „Își irosesc cei mai frumoși 

ani din viață alergând cu disperare după ilu-

zii. Or să ajungă la pensie fără să-și dea sea-

ma de ce-au trăit. N-or să știe să zică decât 

vai, cum a trecut timpul și... of, iarăși sunt ră-

utăcios cu cei apropiați.”  

Când ieși din toaletă dădu nas în nas cu 

nepotu-su. Îmbrăcat la patru ace, gata de 

drum. Un miros fin dar în același timp ferm, 

îi gâdilă nările. Doru nu se putu abține să nu 

suspine după tinerețea-i trecută. Uneori bă-

iatul ăsta îi semăna așa de mult deși prin 

meseria sa se găsea la polul opus; uite-l 

acuma: până și-n felul în care-și privea ne-

vasta îi amintea de el când era tânăr: ură 

amestecată cu dorință animalică, instinctul 

superiorității masculine în fața femeii, dra-

goste fără drăgălășenii... mda, cam așa ceva.”  

– Ce faci, bubi, te-ai trezit?  

Alintul nepotului îl încântă căci îl făcu 

să se simtă copil. Sau îi gâdilă, în adâncuri, 

sentimentul copilăriei.  

– De, mă, Tudore, mă mai trezesc și eu, 

he-he, glumi Doru cu lacrimi în gât. Ce să fac 

altceva? Dacă nu mă mai trezesc ar însemna 

un stres în plus pentru voi. Cel puțin pentru 

o vreme dar tot stres se cheamă. Așa, încerc 

să amân cât pot de mult stresul ăsta. Și cât o 

vrea Dumnezeu că dac-ar fi după mine...  

Nepotul nu-l mai asculta încă de când 

„bubi” deschisese gura. Își căuta ceva: cheile, 

telefonul, agenda, ceva important oricum. Se 

uita, ce-i drept, cu atenție protocolară la bu-

nică-su dar privirea lui trecea prin acesta.  

Mult mai politicoasă, nevastă-sa – Da-

na Iuliana, apărută în cadrul ușii într-o pija-

M 



Porțile Nordului 4-5-6/2021  | 84 |   

ma albă cu floricele albastre – îl întâmpină 

surâzătoare:  

– Ce bine arătați, domnu’ Damian. Cine 

nu v-ar cunoaște v-ar da cu cel puțin douăj 

de ani mai puțin. Într-o zi, o să vă rog să-mi 

spuneți și mie secretul tinereții dumnea-

voastră veșnice.  

Doru dădu să spună ceva legat de co-

chetăriile cu aromă de gafă ale Danei dar 

simți că trebuie să se oprească. Prinsese din 

zbor privirea nepotului – adresată atât lui 

cât și Iulianei – și simțise că trebuie să se 

oprească. Și să imortalizeze clipa. Privirea 

aceea spunea atât de multe încât Doru avu 

impresia că se află în lumea personajelor sa-

le. Ceea ce, în esență, îl întristă peste măsură, 

căci n-ar fi vrut să vadă asta tocmai la cineva 

din neamul lui. La alții da, dar nu la ai lui. Și 

mai ales la cei care ținea. În fine... Tot în 

esență (cealaltă parte a esenței) privirea ne-

potului îl bucură căci, iată, să mai zică 

Neacșu de la scara 3 că Viața nu-i desprinsă 

din Literatură. Și invers, de ce nu? Iată, așa-

dar, dovada: Tudor Mateescu, șef firmă de 

construcții și amenajări interioare avea în 

ochi exact sclipirea aceea specifică omului 

absent din propria-i viață, omul trăit de via-

ță, omul din care visează să se inspire orice 

scriitor cu pretenții. Literatura n-a murit, 

Neacșule dragă... ah, de-abia așteaptă să i-o 

zică... incredibil cum se tot încăpățâna flăcă-

ul ăsta sexagenar în prostiile lui... de înțeles, 

pe de altă parte, ținând cont de amanta aia a 

lui, având juma’ din vârsta tânărului pensio-

nar, mare crai la viața lui de ex-funcționar 

guvernamental... Literatura trăiește în per-

soana cui te aștepți mai puțin... așa că, dom-

nu’ Neacșu, n-ai decât să-ți iei toate compu-

terele și să te speli pe cap cu ele.  

Și, ca să nu piardă ocazia, Doru dădu 

fuga înapoi la el în cameră, își luă aparatul 

foto (îl avea la îndemână, pe birou, că, na, nu 

poți ști niciodată ce instantanee îți oferă via-

ța) și reveni cât putu el de repede. Uf, cum îi 

mai bătea inima... altul în locul lui ar fi făcut 

deja două infarcturi... noroc cu bunică-su’ 

din partea tatălui, neam de dac, combatant 

în Primul Război Mondial, dăduse tifosul 

exantematic peste el, zăcuse peste un mal-

dăr de nu-ș’ ce vreo două săptămâni, toată 

lumea-l crezuse mort, se pregătiseră să-l 

arunce la groapa comună și atunci el deschi-

sese ochii și-i întrebase calm că de ce se gră-

beau așa să-i facă felul, mai avea de trăit, 

tocmai ce-i spusese lui Maica Domnului 

chestia asta și cu cele sfinte nu te joci, bre. 

Doru reveni și... așteptă.  

Adică fu pus în starea de așteptare, aș-

teptare indusă...  

...ce amintire pierdută în golurile golu-

lui din marele gol care „memorie” se chea-

mă... despre asta nu scrisese niciodată nimic. 

Ia uite cum îi tremură aparatul foto între de-

gete. Tudor se tot învârte încoace și-ncolo 

trăgând cu furie dintr-o țigară lungă cu nu-

me scurt... Fumul... hmmm... mirosul lui plu-

tind alambicat... culoarea de un albăstriu 

metalizat...  

Când de-abia mă învățasem să trag din 

țigară mă apuca, după vreo patru-cinci fu-

muri, o amețeală teribilă. Era, desigur, ceva 

plăcut. De abia acum, credeam eu naiv, îi în-

țelegeam pe drogați – probabil că simțeau și 

ei o plăcere asemănătoare. O amețeală cu 

atât mai dependentă cu cât simțeai că plu-

tești undeva-cândva, deasupra unor ape 

primordiale. În același timp însă plăcerea as-

ta a mea era contracarată, la scurt timp, de 

un glas al trupului ce încerca să-mi tragă un 

semnal de alarmă asupra falsității acestei 

plăceri. Nu era ceva natural. O știam, de alt-

fel, destul de bine, de la niște faimoase lecții 

de Dirigenție unde ni se prezentaseră niște 

filmulețe cu efectele nocive ale fumatului și 
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unde toți golanii clasei nu mai puseseră gura 

pe tutun fix două pauze. Ce mai, lumea fuse-

se atât de marcată că pe unii, fumători înce-

pători ca să zic așa, îi podidise plânsul. Sub 

impresia de moment una din tocilarele cla-

sei ceruse voie să meargă să dea un telefon 

ca să-și anunțe tatăl să renunțe la fumat. Pe 

urmă, desigur, cu timpul, organismul mi s-a 

adaptat și-am început să fumez ca turcul. 

M-am oprit într-o bună zi când, mai mult din 

amuzament decât din vocea conștiinței, la o 

țigare și una mică (bere plus tărie) am încer-

cat să socotesc cam cât fumasem până 

atunci. Calculele se dovediră inutile: de la 

trei cartușe în sus minim... deci dacă un car-

tuș are zece pachete: 21x10=210... 210x3=... 

peste 600 de țigări... hai cam peste 1000, că-i 

cifră rotundă. Mult, puțin? Cam mult dacă ți-

nem cont că o țigară (fumată!) scurtează via-

ța cu șapte minute.  

La care amicul Lucian hăhăi spart:  

– Cum ar fi ca, în loc de cărți în biblio-

tecă, să ții cartușe de țigări? Consumate! Și 

să ai așa, vreo patruzeci de ani, să tușești de 

să-ți iasă ochii din cap, să nu mai poți fără ți-

gară da’-n bibliotecă să-ți zacă toate cartușe-

le fumate până atunci.  

N-am putut să nu-i dau dreptate ami-

cului. În inconștiența lui ignorantă Lucică 

avu dreptate.  

În final am avut un fel de intuiție sino-

nimă: exact așa stau lucrurile și în cazul ope-

rei unui scriitor: să te trezești pe la optzeci 

de ani admirându-ți opera, așezată elegant 

în biblioteca făcută la comandă. Ce satisfac-

ție ai avea în afară de faptul că toate acele 

hârtii vor fi fost scrise de tine? Că de luat cu 

tine Dincolo nici vorbă.  

Mâna continua să-i tremure pe apara-

tul foto.  

Amintirea se evaporase dar efectele ei 

de abia de acum încolo aveau să se facă sim-

țite. Ceea ce, într-un fel, era bine: fenomenul 

îl va ține ocupat o vreme, alde Neacșu („tata 

Playboy”, cum i se mai zicea) și Durbică in-

stalatoru’ – polonez (cu inflexiuni occidenta-

le) și nea Cîrstilă administratorul o să-l 

cheme la garaj și dă-i cu discuțiile gen „poia-

na lui Iocan” până să-ți vină să-ți bagi dege-

tele în ochi de plăcerea argumentului. Dar, 

din nefericire, nu era numai asta și Doru o 

știa prea bine. Oare ce-i revelase cu adevărat 

momentul acesta dospit în negreala minții? 

Și oare de ce se temea atât de mult să dea 

piept cu ea, cu revelația? Asta să fi oare 

semnificația faptului că se trezise – pentru a 

treia oară în mai puțin de o lună – perfect 

odihnit? Calmul dinaintea furtunii?  

– Mâncați ceva, domnu’ Doru? îl între-

bă de la ani lumină depărtare Dana Iuliana. 

Avem șunculiță, omletă, salată de roșii cu 

ceapă și musli cu iaurt. Asta știu că vă place, 

n-aveți de ce să mă refuzați. A, și un ceai... 

fructe de pădure.  

Mateescu se văzu pus într-una din ace-

le ipostaze pe care le disprețuia cu drag: 

zâmbetul de complezență. Auzi la ea: iaurt și 

apoi ceai. Te strici instantaneu la stomac. 

Ceva din fătuca asta nerușinat de inconștient 

de sexy îi amintea de defuncta sa consoartă: 

amabilitate de șantier combinată cu politețe 

de tranșee și sexualitatea unei croitorese 

aflată la menopauză.  

Dintr-odată, când totul părea că avea 

să urmeze traseul leneș al unei alte zile ba-

nale, totul luă o turnură total neașteptată: 

Tudor își sărută grăbit nevasta pe obraz (de 

ce aveau amândoi aerul că se treziseră cer-

tați iar acuma abia-abia se țineau să nu iz-

bucnească, din jenă pentru el, pentru „ăl bă-

trân”?), Dana Iuliana îi răspunse cu aceiași 

monedă și apoi... poc. Clanța făcu, în mâna 

lui Tudor, o întoarcere de 180 de grade... se 

auziră niște înjurături cumplite, se zbuciumă 
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ușa, se trase cu sete un picior acesteia, Iulia-

na se agită și ea, Tudor îi aruncă niște priviri 

criminale, de fapt Tudor aruncă priviri cri-

minale tuturor... apoi pas; liniște absolută. 

Doru privi la nepotul său cum își aruncă fu-

ribund sacoul, își suflecă mânecile, scoate 

cămașa din pantaloni, schimbă pantalonii cu 

unii scurți și bolborosește nu-ș’ ce despre 

„eventul” cutare iremediabil compromis din 

cauza unei proaste.  

– Cum ieșim din casă? întrebă Matees-

cu pe un ton atât de slab că nu-l auzi nimeni.  

Din contră: Iuliana îl invită să stea la 

masă. Tudor se apucă de frecat interfonul 

dar soluțiile picară una după alta cu grația 

unor cărți de joc compunând un castel sofis-

ticat: nea Petrică de la parter nu răspundea 

(probabil din pricina alcoolului), prietenul 

Albert de la ultima scară era la muncă (tura 

de dimineață) iar tanti Floriana de la patru 

plecase să dea de mâncare unei rude parali-

tice. Ieșitul pe fereastră (soluție radica-

list-senzațională) eșuă la fel de subit precum 

luase naștere din pricina pericolelor iminen-

te ce pândeau la tot pasul: copertina șubre-

dă, cireșul din curtea vecinului de la parter 

putred, vecinul însuși (de la parter) putred 

și cu capsa pusă pe oricine și la orice oră și 

din orice, cum naiba să deschizi ușa pe dina-

fară femeia lu’ Dumnezeu dacă nu poți pe 

dinăuntru, ce-s io, Terminatoru’, trag un  șut 

și asta se deschise ca peștera lu’ Ali-Baba, tu 

nu gândești ce spui?  

Mateescu se pomeni înaintea ușii aș-

teptând să se întâmple ceva, orice (o minune 

dacă s-ar fi putut) dar nu se întâmplă nimic. 

Iuliana se apucase să converseze pe mobil 

(chestii importante?), Tudor își halea din pi-

cioare, în bucătărie, micul dejun. Al lui și 

acuma trecuse și la musliile bunicului. Mân-

ca fără să-și dea seama, evident concentrat 

la găsirea unei soluții salvatoare.  

Și atunci îl lovi. Îl lovi în timp ce Doru 

ridica niscaiva rugi fierbinți către divinitate 

deși nu reușea cu niciun chip să înțeleagă de 

ce ar face ceva Dumnezeu (tocmai El?) ceva 

în această privință – în ce măsură depindea 

deblocarea ușii de mântuirea sufletelor lor? 

Fu un deja-vu scurt și cuprinzător: acest 

moment Mateescu Doru (de fapt Damian, 

Doru ăsta era doar un pseudonim ales din 

niște motive rămase astăzi pierdute în negu-

ra vremii) îl visase cândva. Când? Greu de 

spus. Dar, da, ce acuitate a detaliilor... ah, ca 

două matrițe ce se suprapun perfect: pre-

moniția de atunci și clipa de acum.  

Și, mda, așa e, ar fi trebuit s-o prevadă, 

nu avea să mai prindă onomastica. Așa se și 

terminase visul acela: cu înmormântarea lui.  

Măcar un lucru era clar: clanța avea să 

fie reparată.  
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George PETROVAI (România) 
 

 

 

 

ROMANUL EUROPOLIS, CREAȚIA DE VÂRF A LUI 

JEAN BART  

 

u numai la noi, ci în toate culturile și 

literaturile naționale se întâmplă ca, 

tot mai mulți autori (unii dintre ei cu 

adevărat remarcabili), să fie pe nedrept dați 

uitării de prezentul eminamente materialist, 

pragmatic și globalist, într-un cuvânt acultu-

ral.  

Chit că, în tratatul Geneza formelor cul-

turii (BPT, Editura Minerva, București, 

1993), Petre P. Negulescu ne informează că 

specificul național pentru spiritualitatea 

românească nu se datorează ortodoxismu-

lui, căci „Ortodocși sunt și grecii, bulgarii, 

rușii și sârbii”, nici științei sau filosofiei, care 

– ne spune prefațatorul Z. Ornea – „nu pot 

avea caracter național”, pentru că le-ar răpi 

„valoarea universalității”, motiv pentru care 

se poate vorbi cel mult de „moduri naționale 

de filosofare”, ci „literatura e terenul predi-

lect în care poate fi detectată, în formă obi-

ectivată, specificitatea națională a unui po-

por”.  

Cu toate astea, ceea ce nu exclude nici-

decum „tocmai de aceea”, globalismul a în-

tors într-un asemenea hal mașina lumii, în-

cât în programele școlare ale unor guverne 

obediente și – mai mult sau mai puțin – an-

tinaționale, precum toate guvernele româ-

nești postdecembriste, locul latinei, istoriei 

și geografiei a fost luat de educația sexuală și 

alte discipline cu iz cosmopolito-anticreștin, 

iar noua (sic!) literatură română, ea însăși 

racordată la urât mirositorul curent globali-

zant, n-a găsit de cuviință să-l găzduiască și 

pe George Coșbuc. Cauza acestei monumen-

tale „omisiuni” nu poate să fie decât „inco-

rectitudinea politică” de care poetul Ardea-

lului s-a făcut vinovat (!) prin neobositul său 

naționalism și patriotism.  

Începutul moral-spiritual și cultu-

ral-artistic al deznaționalizării noastre fiind 

deja demarat cu succes, întrucât românii de 

rând sunt ocupați până peste cap cu pande-

mia, inflația, scumpirile, frigul, nesiguranța 

zilei de mâine și, desigur, cu suculentele bâr-

fe pe marginea catastrofalului „balet” al poli-

trucilor, ne putem aștepta ca însuși Mihai 

Eminescu, peste puțin timp, să nu mai fie de 

actualitate (a se citi „corect din punct vedere 

politic”) și să-și piardă poziția referențială 

din manualele de specialitate, adică să se re-

pete atrocitățile ideologico-politice și sterili-

zarea intelectuală din perioada bolșevică. Ba 

și mai și, dacă luăm aminte la avântul și am-

ploarea mișcărilor neomarxisto-fascizante, 

care fac deliciul demonocratic al indivizilor 

de culoare din Statele Unite și țările suprasa-

turate/supraplictisite din apusul Europei 

(ăștia, cică, au dreptul politico-social să ia la 

refec strâmba istorie făcută de rasa albă), 

atunci cam toată omenirea asistă impasibilă 

la următoarele: la distrugerea a tot ce stă în 

calea furiei lor neghioabe (mă rog, în urmă 

cu aproape un secol nu scria Gustave Le Bon, 

în celebra lui carte Psihologia maselor, des-

pre „acțiunea inconștientă a mulțimilor” și 

N 
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despre „actuala anarhie a spiritelor”?), la 

batjocorirea culturii universale și la vandali-

zarea/dărâmarea statuilor acelor înaintași 

de elită, care – după puțina minte a acestor 

nelegiuiți, dezlănțuiți și nepedepsiți – au 

contribuit, direct sau indirect, la transfor-

marea străbunilor lor în sclavi sau, potrivit 

sintagmei întrebuințate de Aristotel, în 

„unelte cuvântătoare”.  

Să mai spună cineva că istoria nu se 

repetă și că bestialitatea umană poate fi de-

capitată prin civilizație, respectiv prin suro-

gate de felul democrației aparențiale și a li-

bertății statistice (să nu uităm ghetourile 

americane pentru indieni, monstruoasele 

experimente făcute de japonezii invadatori 

pe chinezi, cumplitele pușcării bolșevice, la-

gărele de exterminare ale naziștilor).  

Iată de ce pământenii în general și ro-

mânii (încă nespălați pe creier) în special 

trebuie să conștientizeze că omenia trainică 

(în care limbă, în afară de cea a românilor, 

există verbul „a omeni”?) și iubirea atotpu-

ternică nu pot fi edificate decât prin credință 

fermă și educație substanțială, îndeosebi în 

aceste nefericite vremuri, când globaliștii și 

sculele lor antinaționale lovesc neîncetat în 

fundamentele esenței noastre de ființe sim-

țitoare și cugetătoare: credința strămoșeas-

că, familia tradițională (așa cum e statornici-

tă în Sfintele Scripturi), școala clasică, rostul 

nostru soteriologic de a trece cu brio testul 

acestei existențe efemere printr-o conduită 

plăcută Atoatefăcătorului... 

În aceste vrăjmașe vremuri pentru spi-

rit (atenție, stoicii menționau în filosofia lor 

existența unui Suflet/Spirit al lumii, idee nu 

doar împrumutată de Philon din Alexandria 

întru afirmarea „intermediarilor” dintre uni-

tatea dumnezeiască și multiplicitatea lumii – 

Logosul sau Cuvântul/Fiul ca organ de con-

cepție și Spiritul ca organ de execuție, și care 

– prin înglobarea într-o singură Persoană – a 

generat Trinitatea creștină, ci și copios con-

firmată de existența unor termeni distincți 

pentru „suflet” și „spirit” în cam toate limbile 

antice: anima și spiritus în latină, psyche și 

pneuma în greacă, nephesh și ruach în ve-

chea ebraică), în aceste vremuri vrăjmașe 

spiritului, deci, nu cred că aproape totala ui-

tare a scriitorului Jean Bart mai poate să-i 

surprindă pe cei mulți și cu închipuite afini-

tăți literar-artistice.  

Prefațatorul George Ivașcu la ediția din 

1962 a romanului Europolis (BPT, Editura 

Pentru Literatură) ne spune că Jean Bart 

„are o biografie privilegiată: nu numai prin 

aceea că se naște (în 1874, la Burdujeni) 

într-o familie înstărită (aceea a căpitanului, 

promovat treptat până la gradul de general, 

Panait Botez), dar mai ales prin faptul că-și 

petrece adolescența într-un climat intelec-

tual din cele mai interesante”.  

Deoarece familia ofițerului de grăniceri 

se mută, după Războiul de Independență din 

1877-1878, la Iași, viitorul scriitor 

(pe-atunci doar elevul Botez P. Eugeniu) va 

urma școala primară din Păcurari, unde îl 

are ca învățător pe Ion Creangă, îl vede pe 

Mihai Eminescu și tot atunci, aidoma unei 

bune părți dintre tinerii României, se lasă 

atras de propaganda socialistă, lucru înlesnit 

de faptul că locuința familiei sale era alături 

de casa lui Ion Nădejde: „În clasa a doua, în 

vacanță, la moșia unei rude, împărțeam pe 

ascuns broșuri de propagandă, la o stână, 

unor ciobani cari nu știau carte”.  

De unde disprețul lui și al colegilor săi 

față de „programul școalei”, ei luându-se în 

schimb la întrecere într-ale cititului („cu ne-

sațiu, în nopți albe”) a cărților cu doctrinele 

„nouă și îndrăznețe, produse de concepția 

materialistă a veacului”.  
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Însă, fiind destinat carierei de ofițer, 

începând cu clasa a III-a este înscris de fami-

lie la liceul militar, „ceea ce nu-l împiedică 

să-și continue lecturile interzise, ca acelea 

din Tolstoi sau Zola, și să aștepte cu înfrigu-

rare sosirea ziarelor Munca și Lumea nouă” 

(George Ivașcu).  

Tocmai atunci începuse disputa dintre 

„artă cu tendință” și „artă pentru artă”. Ți-

nând cu tot dinadinsul să ia parte la ea, Jean 

Bart debutează în ziarul Munca, sub pseu-

donimul Gh. Rot, cu articolul Să ne dume-

rească, un articol adresat lui Alexandru Vla-

huță, care – ne informează G. Ivașcu – „la 

acea dată (1894), precum se știe, combătea 

tezele «artei cu tendință»„.  

După debut, de data asta sub pseudo-

nimul Trotuș, scriitorului nostru îi mai apar 

câteva povestiri (Iapa căpitanului, Școala fii-

lor de militari din Iași ș.a.) în Munca și Lumea 

nouă, în care „demască unele aspecte ale vie-

ții militare din acea vreme”.  

Dar primele volume de însemnări, 

schițe și nuvele (Jurnal de bord – 1901, Da-

torii uitate 1916, Prințesa Bibița – 1923, În 

deltă – 1925, Peste ocean – 1926, Însemnări 

și amintiri – 1928, Schițe marine din lumea 

porturilor – 1928), care – ne înștiințează 

același G. Ivașcu – „precedă opera lui cea 

mai elaborată și mai izbutită, romanul Euro-

polis, apărut cu puțin înainte de moarte (12 

mai 1933)”, primele volume, deci, sunt scri-

se și tipărite de autorul moldovean după ce 

ajunge ofițer de marină și împrumută nume-

le Jean Bart de la curajosul corsar flamand 

din vremea lui Ludovic al XIV-lea.  

În Notă asupra ediției, editura ne face 

cunoscut că „Textul ediției de față reproduce 

ediția princeps: Jean Bart (Eugen Botez), Eu-

ropolis, editura Adevărul, București, 1933”, 

cu toate că tot în acel an a apărut și ediția a 

II-a, îndată după încetarea din viață a auto-

rului, cu o Prefață de George Călinescu.  

Totuși, a fost aleasă ca ediție de bază 

cea neprefațată, întrucât, din confruntarea 

celor două ediții ale anului 1933, s-a consta-

tat că „ediția a II-a prezintă inadvertențe de 

text față de ediția princeps, inadvertențe ca-

re nu pot fi atribuite unor modificări efectu-

ate de autor”.  

Sigur, romanul Europolis nu este o ca-

podoperă a literaturii române, cu atât mai 

puțin a celei universale, însă este cartea „cu 

perspectiva de a fi citită încă multă vreme” 

(G. Ivașcu), adică o lectură desfătătoare și 

instructivă (de pildă, Jean Bart este primul 

scriitor român care introduce în literatură 

termeni nautici: dragă, briză de travers, 

mus, faga, pupă, proră/provă, babord, tri-

bord, doc flotant, radă, tendă, brigantină, 

spirai, vergă, gabier, a călăfătui, echea etc.), 

în pofida unor carențe de concepție și con-

strucție, precum lipsa de adâncime psihică 

în procesul artistic de portretizare a perso-

najelor, unele personaje fiind „simple mari-

onete sau simple siluete” (G. Ivașcu).  

Da, căci construcția romanului Europo-

lis este eminamente arborescentă și doar 

formal unitară, asta deoarece Jean Bart alto-

iește pe ideea centrală a romanului (agitația 

stârnită în colonia elenă, și nu numai, din 

portul Sulina de scrisoarea adresată lui Sta-

mati Marulis de către fratele său Nicola, cum 

că – după 40 de ani de înstrăinare/ședere în 

America, vrea să se întoarcă în sânul „famili-

ei”, împreună cu fiica sa Evantia, care – după 

moartea mamei sale din pricina mușcăturii 

unui scorpion – fusese crescută la școala că-

lugărițelor Sfântului Iosif din Guyana fran-

ceză, locul de deportare al musului Nicola de 

pe o goeletă franceză, după uciderea – în le-

gitimă apărare – a unui marinar spaniol de 

pe aceeași navă, gelos pe tânărul grec din 
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cauza amantei sale, o evreică arabă din Al-

ger, care – certându-se cu spaniolul – îi făcea 

ochi dulci lui Nicola „mai mult în necazul 

spaniolului”; apoi uriașele și irealele speran-

țe pe care neamurile, întreaga colonie elenă 

din Sulina și mulțimea „întreprinzătorilor” 

locali și de mai departe le nutresc cu presu-

pusa avere a americanului, insistenta „curte” 

care se face „nababului” american și fiicei sa-

le după debarcarea în Sulina – „vulpoiului” 

de tată pentru că toți îl cred putred de bogat, 

Sirenei-negre, fata acestuia, pentru că-i vră-

jește pe toți bărbații cu frumusețea ei exoti-

că, mai ales pe tânărul sublocotenent Neagu 

și pe „bătrânul” crai/ofițer de marină Angelo 

Deliu; iar mai la urmă, adică atunci când co-

munitatea nu-i iartă că s-a înșelat crezându-i 

bogați, potrivit explicației dată de Nicola 

fiicei sale disperată pentru prosteasca aven-

tură cu Deliu și părăsirea ei de către mult 

îndrăgitul și la fel de mult îndureratul Nea-

gu, ci-i condamnă pe amândoi la moarte prin 

ură și neputința de a-și găsi un loc cinstit de 

muncă – Nicola este împușcat mortal în una 

din „loviturile nocturne”/furturile de cereale 

puse la cale de enigmaticul căpitan Aristidi 

Lecca, pe când Evantia, după scurtul și tris-

tul episod la șantanul Englitera, rămâne în-

sărcinată și – fiind grav bolnavă din pricina 

climatului moral și geografic de la gurile 

Dunării – dă naștere la spitalul lui nea Tomi-

ță, Patriarhul Deltei, unei fetițe de culoare, 

care – ne spune autorul în Epilog – va fi înfi-

ată de infirmiera miss Sibyl, proaspăta soție 

a mizantropului și paradoxalului me-

dic-filosof Barbă Roșie), vasăzică, Jean Bart 

altoiește pe firul narațiunii o mulțime de di-

gresiuni sau paranteze complementare, cu 

personaje realmente fulgurant-episodice: 

Stamati Marulis (pilot clasa I la Comisia Du-

nării, „retras și timid”, c-o ștearsă existență 

de proprietar al unei cafenele) și soția sa 

Penelopa (pentru Deliu, fostul amant al 

acesteia, „soție nesatisfăcută...visătoare, ro-

mantică...cucerire ușoară...despărțire difici-

lă... retragere strategică la timp”), care – ah-

tiată după lux și plăceri – se răzbună pe 

Amantul mării/Deliu aruncându-se în Dună-

re, Fotiades (poreclit Nicu Politicu), proprie-

tarul frizeriei Helada (Antisepti-

co-Americană) și ipohondra sa soție Olim-

bia, soră cu Marulisii, conul Tudorachi (șeful 

Vămii, „naționalist feroce”) și consoarta sa 

Leoaica, Petrăchel Petrașcu (șeful poliției) și 

Gaston Popescu (maior de cavalerie în re-

zervă și fost coleg la Școala Militară cu Pe-

trăchel, „specializat” în afaceri necușere, 

precum cea cu petrolul românesc în care în-

cearcă să-l atragă pe american, și în datorii 

de milioane, la un moment dat el trimițân-

du-le din țară creditorilor parizieni „câte un 

anunț de înmormântare”), comandantul Ba-

zei navale de la gura Dunării („om instruit și 

manierat, foarte ocupat cu partea tehnică a 

meseriei, având și mania invențiilor”), dar 

îndeosebi soția acestuia, doamna comandor 

Otilia Latiș (se ținea bine, căci – precizează 

autorul cu delicios umor – se oprise la vârsta 

de patruzeci de ani, „fără să mai avanseze 

deloc”), Barba Toni („cel mai vechi pilot din 

port”, care – pe vremea războiului din Cri-

meia – „fusese în serviciul marinei rusești”), 

consulul elen („Om fin, în vârstă, dar zvelt 

încă și elastic”, cu o chelie „foarte străluci-

toare și niște mustăcioare negre, bine căni-

te”), Logaridis („socotit cel mai erudit și mai 

înțelept bătrân al portului”), apărătorul fără 

studii juridice Traian Brînzei (zis și bădița 

Traian), englezul Pott (un levantin uscat și 

spân, „care vorbea grecește mai corect decât 

englezește”), rezidentul Brül (danez „crescut 

în Anglia”, inginer hidraulic și „pivotul comi-

siei”, la rândul său încercând să-l atragă pe 

american în costisitoarea acțiune de prelun-
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gire a digurilor în larg și de intensificare a 

dragajului în canalul de navigație), căpitanul 

Mincu („între două vârste”, cu părul alb și 

mustața neagră), secund pe nava-școală 

Mircea și șeful protector al sublocotenentu-

lui Neagu, domnul Bazgu (gardianul Căpită-

niei portului), Săceleanu (muncitorul „de 

cuvântul căruia tot portul asculta orbește” și 

care chiar declanșează greva atuncea când 

unul dintre vătafii portului, la ordinul gardi-

anului, îl primește pe sărăntocul de ameri-

can în pestrița masă a muncitori-

lor/salahorilor „români, greci, armeni și li-

poveni”), Baza-navală, Mița Balot (Epilogul 

ne face cunoscută căsătoria acestei profesi-

oniste într-ale amorului tarifat cu căpitanul 

Mincu), Pericle Papadachi (zis Bibiul, „filan-

trop și epitrop la biserică”) și soția sa Lola 

(„de origine poloneză, de meserie artistă, 

scoasă la pensie înainte de a renunța la viața 

de noapte”) – patronii Engliterei, pianistul 

Jak (zis Baron-Trabuc, „dintr-o nobilă fami-

lie vieneză” și fost ofițer în marina austria-

că), „artistele” internaționale (Marcela – 

evreică ajunsă la Dunăre din „fundul Moldo-

vei”, Tereza – „vorbea perfect franțuzește și 

nemțește”, fiind anume pregătită de mama 

ei, „o poloneză, fostă artistă”, într-un pensi-

on din Cernăuți, Celina sau Țelina în pronun-

ția unui căpitan neamț – visătoare și lirică, 

pe care unii o porecliseră „Contesa palidă”, 

alții „Mimosa pudica” și cam toată lumea se 

întreba ca caută la Englitera) etc.  

Firește, în acest „etc” trebuie incluși 

clienții de toate naționalitățile, în legătură cu 

care Europolis ne spune că „Cei mai proști 

clienți erau ofițerii români: calici, pretenți-

oși, scandalagii” și că „La cel mai mare preț 

erau cotați căpitanii englezi, care plăteau în 

șilingi și lire, aruncând adesea aur la chetă”.  

Ei bine, după atâtea informații despre 

mișmașul etnic din Sulina acelui timp, locali-

tatea unde – ne înștiințează Jean Bart în chip 

de motto – „...bătrânul Danubiu își pierde și 

apa, și numele în mare”, în care se derulează 

acțiunea romanului și pe care Mincu o nu-

mește „ghiveci internațional”, iar doctorului 

Barbă Roșie îi apare ba ca o „bogată menaje-

rie”, ba ca o „mahala a Levantului”, ne dăm 

de îndată seama de ce autorul și-a intitulat 

cartea Europolis. De altminteri, ne spune 

chiar el, atât în Capitolul VI (romanul are 

XVII capitole), unde căpitanul Mincu afirmă 

că Sulina („numai port, nu are oraș”) este 

„Europa în miniatură”, cât și în Capitolul XV: 

„Toate neamurile de oameni, toate seminții-

le se întâlnesc aici: drojdia lașă a Levantului 

dospea la un loc, înfrățită, cu trufașa putere 

britanică, doborâtă, narcotizată de valuri de 

alcool”.  

Dacă la toate astea adăugăm că viața 

Sulinei era un neîncetat flux și reflux („Popu-

lația se dublează în anii de belșug și scade în 

timp de secetă”), că – privită prin lumina fe-

linarelor roșii și a desfrâului – localitatea es-

te asemuită de autor cu „Port Saidul de la 

gura Suezului” („un Turn Babel în miniatu-

ră”), că era porto-franco („Marfa intră fără 

vamă și iese prin contrabandă”), că nu exis-

tau drumuri pe uscat în Deltă („Ca să ajungi 

iarna de la gura Dunării la București, trebuia 

să treci prin Stambul”, de unde ajungeai prin 

Constanța în Capitală, dacă trenul nu se în-

troienea în Bărăgan) și, mai ales, că – după 

războiul din Crimeia – Marile Puteri au înfi-

ințat Comisia Europeană a Dunării (CED), în-

trucât „aveau mare nevoie de grâul româ-

nesc” (indignat, căpitanul Mincu îi explică 

doctorului Barbă Roșie, bunul său prieten, 

că gardul de lemn, vopsit verde, de pe prima 

stradă a portului reprezintă incredibila fron-

tieră dintre două state – România în dreapta 

și Comisia în stânga), atunci, da, avem o 

imagine cutremurător de reală despre Suli-
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na acelor vremuri de mare încercare pentru 

România, țară aflată în plin proces de edifi-

care identitară și de afirmare pe plan inter-

național.  

Aminteam mai sus despre neîmpliniri-

le romanului Europolis în ceea ce privește 

concepția și plămădirea personajelor. Dar ce 

pierde la aceste capitole, Jean Bart recupe-

rează, și astfel cartea este salvată, prin ur-

mătoarele instrumente/înzestrări artistice:  

1)Maxime concise, subtile și extrem de 

consistente („S-a zis că foamea și dragostea 

modifică suprafața pământului”; „Proza nu 

poate înlocui poezia iubirii”; „Atunci am pu-

tut vedea că memoria durerii e mai intensă 

decât a plăcerii”).  

2)Influențat de Caragiale, spiritul sati-

ric apare în Europolis „mai sugestiv decât în 

oricare altă operă a lui” (G. Ivașcu). De 

exemplu, în timpul războiului greco-turc, Ni-

cu Politicu pleacă semeț în patrie, însă nu 

poate lua parte la celebra luptă de la Domo-

cos, deoarece în chiar ziua sosirii la Pireu se 

împiedică de niște șine în port, își scrântește 

un picior și trei lună stă întins pe un pat de 

spital, însă se întoarce erou între ai lui! Tot 

Nicu Politicu confecționează și întrebuințea-

ză termenul „spectroscoci”, hazoasa combi-

nație dintre „streptococ” (agent patogen) și 

„spectroscop” (instrument optic cu care se 

studiază spectrele corpurilor).  

3)După părerea criticului George Ivaș-

cu, cea mai mare izbândă a romanului o re-

prezintă atenta gradare a procesului psihic, 

„care marchează, treptat, aprehensiunile, 

apoi deziluzia generală și, în sfârșit, pentru 

mulți din cei «înșelați», ura față de «ameri-

canul» întors atât de calic din Lumea Nouă”.  

4)Romanul, datorită inspiratelor peisa-

je marine, are o veritabilă componentă pic-

turală, fapt pentru care Ivașcu îl consideră 

pe Jean Bart „un Odobescu al apelor, descri-

ind un Bărăgan marin”. De pildă: „În zare, 

marea calmă, de un verde-închis. La țărm se 

clătinau molatic valuri mici, destrămând 

spuma argintie, ca o dantelă, pe nisipul fin”. 

Sau: „Marea suspina prelung, spălând pici-

oarele vechiului dig. Stelele clipeau înfiorate, 

gata parcă să se stingă de suflarea unui vânt 

jilav din larg”.  

Închei cu avizata opinie a criticului Ga-

rabet Ibrăileanu (tot un moldovean) despre 

autorul romanului Europolis: „Jean Bart este 

un «progresist». Dar un nemulțumit de soci-

etate – un critic social – și un progresist e, de 

obicei, un realist. Și, în adevăr, Jean Bart e un 

realist în toată puterea cuvântului”.  
Sighetu Marmației,  

6-8 nov. 2021 

 

PROCESUALITATEA ISTORICĂ – FORMĂ PARTICULARĂ  

A PROCESUALITĂȚII UNIVERSALE  

 

pui procesualitate și gândul te duce 

de îndată atât la procesie (creație), cât 

și la eterna frământare a Universului, 

pe drumul de necuprins al acestuia spre ar-

monie și în hotarele de negândit ale perfec-

țiunii. Și iată că încercarea îndrăzneață de a 

gândi negânditul, ne oferă din capul locului 

motive de poticnire. Păi cum altfel, când am 

pus alături (în aceeași frază) mișca-

rea/neliniștea și perfecțiunea, știut fiind fap-

tul că Perfecțiunea este Dumnezeu și că El 

este într-o atare măsură Inegalabilul, încât 

nu mai are nevoie să se gândească nici mă-

car pe Sine. Ceea ce înseamnă că nu prin 

S 
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gândire sau mișcare Își impune omnipotența 

și omniprezența binefăcătoare, ci prin prin 

eternul Său prezent supratemporal, totuna 

cu repausul panteist! La fel de bine se știe că 

nu logica umană este calea pe care trebuie 

s-o urmeze cel ce plonjează în transcendență 

pentru a se apropia pas cu pas de Absolut 

(Hegel spunea că Dumnezeu sporește ne-

contenit pe seama contrariului Său), ci în-

destulătoarea parte din metalogica divină, 

încorporată în credința sinceră.  

Or, dacă astfel stau lucrurile – și nimic 

nu ne încredințează că ele stau altminteri 

(bunăoară, mare atenție la celebrele anti-

nomii kantiene, despre care însuși autorul 

lor spunea că sunt „rătăciri ale rațiunii în 

căutarea Absolutului”!) –, atunci suntem 

obligați să admitem că lumea văzutelor și 

nevăzutelor a ieșit din capul/preaplinul Său 

și prin miraculoasa atotputernicie a cuvân-

tului Său, la fel cum în mitologia greacă ieși-

se zeița Pallas-Atena din capul lui Zeus... 

Dintr-un atare raționament decurg cu 

necesitate două concluzii fundamentale pen-

tru corecta interpretare a facerii și a proce-

selor ulterioare, firește, dacă nu se ia în cal-

cul varianta cu creația începută și (încă) ne-

finalizată, măcar în ceea ce privește sprijinul 

divin acordat omului întru desăvârșirea sa 

moral-spirituală:  

a)Perspectiva de ansamblu și cunoaș-

terea temeinică a nemărginitei Sale creații, 

pe cât îi stă omului în putință, El fiind con-

comitent în interiorul și în exteriorul ei, mai 

exact deasupra ei. Iată de ce omul, cu toate 

ispitele minții sale iscoditoare, n-are șanse 

să cunoască în profunzime (de esență nici 

pomeneală) nici măcar colțișorul de lume în 

care a fost așezat prin vrerea și favoarea di-

vină, căci el – aidoma furnicii ce urcă pe co-

pac, fără putința reprezentării întregului – 

s-a văzut deodată în mijlocul unei lumi ne-

prietenoase: o lume redusă, în faza de înce-

put, la peștera sau vâlceaua unde își avea să-

lașul, apoi tot mai mare, pe măsură ce spate-

le său se îndrepta, ochii i se deschideau și 

mintea lui învăța din experiență tainicul rost 

al esenței. Dar, mă rog, ce reprezintă cunoaș-

terea parțială și anevoioasă a omului scor-

monitor, comparativ cu integrala cunoaștere 

a Atotputernicului, de îndată ce El întruchi-

pează Binele, Frumosul și Adevărul?! Căci, 

este de părere Umberto Eco în romanul Nu-

mele trandafirului (Editura Dacia, 

Cluj-Napoca, 1984), întreaga știință umană 

nu este altceva decât un simplu comentariu 

pe marginea celor două adevăruri pe care ni 

le dezvăluie Scripturile: „Eu sunt Cel ce 

sunt”, afirmă Dumnezeul evreilor, respectiv 

„Eu sunt calea, adevărul și viața”, ne asigură 

Dumnezeul creștinilor.  

b)Mișcarea universală poate fi înțelea-

să ca o odă a bucuriei, acea muzică a sferelor 

de care pomenea Pitagora, iar ea constituie 

elanul întregii creații de a ne apropia de Cel 

ce este sfera cu centrul oriunde și circumfe-

rința niciunde, deoarece numai în vecinăta-

tea Lui putem să dobândim liniștea și armo-

nia în veci netulburate.  

Vasăzică, în lumina celor prezentate 

până aici, prin personalitate istorică trebuie 

să înțelegem o formă concretă de manifesta-

re a procesualității universale, cu nesfârșite-

le ei determinări și intercondiționări, altfel 

spus grația divină coborâtă la nivel uman.  

Da, pentru că grația divină acționează 

necurmat și cu infinită răbdare. Atâta doar 

că omul, aflat în luptă pe viață și pe moarte 

cu semenii și cu timpul rău și bolnav ce-l 

macină, se lasă dominat într-un asemenea 

hal de pofte și ambiții deșarte, încât uită cu 

totul de ordinea morală, instituită prin în-

demnuri și porunci, de-a merge necontenit 
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pe calea cumpătării, simplității și curățeniei 

sufletești.  

Procedând atât de neînțelept, nu-i de 

mirare că omul pătimaș și nechibzuit se va 

vedea în curând antrenat într-o sinucigașă 

mișcare centrifugală, care în fiecare zi îl în-

depărtează de ceea ce reprezintă mult nece-

sara sa hrană sufletească – iubirea și pacea 

eternă, rampa de lansare spre aceste comori 

nepieritoare fiind redempțiunea în sens so-

teriologic. De regulă, un asemenea om își va 

curma „goana după vânt” fie atunci când se 

află pe patul de suferință, fie atunci când es-

te total scârbit de răutatea și nerecunoștința 

semenilor, ocazie care-i va permite să se va-

dă așa cum este în realitate: un nefericit, cu 

viața irosită și mântuirea ratată din pricina 

propriei sale neînfrânări!... 

Prin urmare, personalitatea istorică 

înglobează acele procese specific umane, a 

căror axă de înfășurare și/sau de desfășura-

re o reprezintă timpul calendaristic, parte a 

timpului istoric. Dar istoria nu se articulează 

pe procese, asta deoarece, de regulă, proce-

sele se declanșează și se consumă 

(cvasi)independent de voința oamenilor, 

chiar a celor aflați la butoanele puterii apa-

rențiale. Istoria, deci, cuprinde totalitatea 

evenimentelor/faptelor referențiale, aranjate 

în ordine cronologică, adică toate acele pro-

cese substanțiale, care au fost de unii intuite, 

iar de alții provocate, dirijate și fertilizate în 

folosul de scurtă sau de mai lungă durată ba 

al unor mase mari de oameni (popoare, na-

țiuni), ba al unor mari grupări sociale (clase, 

partide), ba al unor indivizi privilegiați (ca-

zul guvernărilor autocratice, respectiv al ce-

lor ciocoiești).  

Când vorbim de evenimentele istorice, 

trebuie să avem în vedere cele două catego-

rii de influențe extraumane: pe de o parte, 

concursul de împrejurări fericite sau neferi-

cite, norocoase sau nenorocoase, faste sau 

nefaste, care se sustrag putinței și înțelegerii 

noastre; pe de altă parte, amestecul nu în-

totdeauna lesne decelabil al celor trei cate-

gorii importante de procese:  

1)Procese socio-economico-politice; 

2)Procese cultural-artistice; 

3)Procese moral-spirituale sau religi-

oase.  

Pentru a desluși mecanismul converti-

rii proceselor în fapte sau evenimente istori-

ce, voi începe prin a nota prima categorie de 

procese cu S, a doua cu C, iar a treia cu R. 

Așa cum am arătat în cartea Istoria – perpe-

tuă pendulare între tragic și măreț (Editura 

Echim, Sighetu Marmației, 2005), toate aces-

te procese reprezintă niște funcții, a căror 

dezvoltare depinde de mediul din care fac 

parte. Se știe, însă, că în toate mediile acce-

sibile omului (de la microunivers și până la 

macrounivers) procesele apar, se împlinesc 

și apoi se epuizează în urma necontenitelor 

mișcări ce au loc în spațiu și timp. Acesta-i 

motivul pentru care procesul trebuie sur-

prins/înregistrat în dubla sa dezvoltare: una 

pe coordonatele spațiale (x,y,z) ale lumii 

noastre tridimensionale, căreia putem să-i 

spunem extensiune, cealaltă pe coordonata t 

a timpului, căreia – zic eu – i se potrivește 

conceptul de intensiune. Iar asta datorită 

faptului că timpul este parametrul cu valoa-

re unică și ireversibilă, care – fără drept de 

apel – decide sensul evoluției ori al involuți-

ei respectivului proces. Cu precizarea că di-

socierea extensiunii de intensiune este pur 

formală și subiectivă, căci realitatea se pre-

zintă minții omului ca un continuu spa-

țio-temporal. De unde și ideea mișcării neîn-

trerupte în sistemul cvadridimensional 

(x,y,z;t).  

Dar dacă pentru funcțiile S-C-R coor-

donatele spațiale sunt aproximativ aceleași 
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(aparțin lumii noastre de zi cu zi), coordona-

ta t diferă în mod semnificativ atât pe verti-

cala, cât și pe orizontala devenirii umane: 

există un timp istoric, un timp solar (astro-

nomic) și unul biologic (orologiul intern al 

fiecărei celule vii), după cum există un timp 

psihologic, unul fictiv (mânuit de scriitori) și 

unul virtual (al navigării pe internet), la care 

se adaugă timpul sau timpii microcosmosu-

lui și ai macrocosmosului. Fac precizarea că 

timpii microcosmosului și ai macrocosmosu-

lui au, în comparație cu timpul perceptibil la 

nivel fizic, alte conotații filosofi-

co-științifice... 

În mod asemănător pot fi depistați 

timpii de o factură cu totul și cu totul specia-

lă, care nu numai că ajută la identificarea ti-

pului de procese convertite în fapte istorice, 

dar chiar contribuie din plin la o justă înca-

drare a conținutului acestora: (a)Timpul so-

cial (t1) sau timpul empirico-pragmatic al ce-

lor care trăiesc pentru bani, voluptate, pute-

re și glorie (timpul grăbit al celor care se 

conduc după dictonul „Carpe diem” – Trăieș-

te clipa); (b)Timpul sublimat (t2) al meditați-

ei și al dăruirii cultural-artistice; (c)Timpul 

transcendent (t3) al tuturor acelora ce vizea-

ză mântuirea printr-o necurmată lucrare 

moral-spirituală (după care își modelează 

existența).  

Ținând seama de aceste precizări, iată 

cum se prezintă cele trei funcții: S(x,y,z;t1); 

C(x,y,z;t2); R(x,y,z;t3). În spațiul producerii 

evenimentelor istorice (mișcări sociale, re-

voluții industriale, schisme/reforme religi-

oase etc.), fiecare din aceste funcții are rolul 

unei axe, ori – mai degrabă – al unei genera-

toare, care contribuie la înfășura-

rea/înfăptuirea proceselor aflate în evoluție 

sau creștere, respectiv la desfășura-

rea/dispariția celor aflate în involuție sau 

descreștere.  

Dar oricare ar fi stadiul procesului 

într-un moment concret-istoric (creștere, 

stagnare, declin), el va parcurge – mai repe-

de sau mai încet – toate etapele înscrise în 

genetica sa transistorică.  

Întrucât energia fizică și spirituală a 

omului este absorbită de proces, întru mo-

delarea sa potrivit năzuințelor umane ime-

diate sau perene, respectivul proces va de-

veni eveniment istoric, urmând să-și ocupe 

locul, după caz și anumite interese oculte, ba 

în istoria scrisă, ba în memoria colectivă a 

comunităților (amintiri, legende, balade, 

cântece).  

Dincolo de eterna dispută dintre isto-

rici privind rolul făcătorilor de istorie (după 

unii sunt masele, după alții sunt personalită-

țile), mareșalul Ion Antonescu a făcut urmă-

toarea precizare de ordin general și de mult 

bun-simț: Istoria este făcută și de învingători 

și de învinși, dar o scriu numai învingătorii! 

Taman din acest motiv, istoria nu numai că 

nu-i o știință (influența politicului asupra 

științelor exacte/particulare este cel mult 

formală, nicidecum substanțială), dar, în 

plus, ea este și revoltător de inexactă: fie 

prin vrerea unor cârmuitori ce nu dau o 

ceapă degerată pe adevăr (comandă scrie-

rea/falsificarea istoriei în conformitate cu 

interesele personale și de grup), fie din pri-

cina obedienței unor așa-ziși istorici oficiali 

(ăștia la țanc sacrifică adevărul istoric în 

schimbul unor avantaje materiale), fie că 

dovezile sunt echivoce și – deci – prea puțin 

convingătoare (câți dintre istoricii noștri 

știu mai multe limbi străine și au acces la 

documentele rare din marile biblioteci ale 

lumii?).  

Asta nu înseamnă că anumite eveni-

mente n-au existat defel, ori că ele s-au pe-

trecut așa ca în extrem de discutabila vari-

antă a unor istorici oficiali. Întrucât niciun 
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om, oricât ar fi el de înzestrat, nu poate fi 

considerat atotștiutor și nu poate pretinde 

că deține monopolul adevărului deplin, isto-

ria trebuie îmbunătățită și corect rescrisă, 

căci năzuința ei de-a reflecta adevărul incon-

testabil, exprimă atât esența scormonitoare 

a omului căutător, cât și dorul de nestins al 

acestuia de-a se „înfrupta” din calmul netul-

burat al certitudinilor... 

Revenind la evenimentul istoric anali-

zat în varianta de mai sus, trebuie subliniat 

că el se produce în sistemul tridimensional 

S-C-R., fapt care explică interdependența și 

intercondiționarea tuturor proceselor aflate 

în derulare.  

Cu mențiunea că există momente sau 

perioade istorice de puseu al unuia sau altu-

ia dintre cele trei tipuri principale de proce-

se, ceea ce imprimă epocii un anumit speci-

fic:  

–barbarie (predomină manifestările 

animiste, magice și șamanice);  

–cultură (de pildă, cultura indiană, chi-

neză, greco-romană, acumulările spirituale 

din Evul Mediu, Renașterea etc.);  

–civilizație (civilizația elină a formelor, 

mașinismul epocii moderne, informatizarea 

și robotizarea prezentului);  

–transfigurarea religioasă (înfăptuită 

de milenii și pe arii tot mai întinse de către 

religiile universaliste, ea va continua, în po-

fida opoziției globaliștilor, până când omeni-

rea ori va cunoaște epoca de aur a credinței 

sincere, ori nu va mai fi).  

Prin compunerea celor trei tipuri de 

funcții, rezultă funcția S(x,y,z;t1)ᵒC(x,y,z;t2)ᵒ 

R(x,y,z;t3), care modelează și reflectă eveni-

mentele istorice. Se vede, așadar, rolul pre-

ponderent ce revine spiritualului, două din 

cele trei categorii de procese fiind integral 

spirituale, iar procesele de tip S având, la 

rândul lor, o însemnată componentă consti-

tuită din idei, respectiv din teorii științifice, 

politice și de organizare socială, fără toate 

astea fiind cu neputință progresul istoric al 

omenirii.  

Însă sintagma progres istoric trebuie 

întrebuințată cu prudență, deoarece există o 

relație de adversitate între intensivii factori 

spirituali (gândire-cultură-credință), factori 

care imprimă sensul dezvoltării sociale, și 

factorii materiali (con-

fort-comoditate-consum), care întotdeauna 

s-au dovedit extensivi în formă și pasivi în 

conținut. Cu atât mai mult în zilele noastre, 

când – prin agresiva campanie publicitară 

pusă în slujba consumului nesăbuit și a co-

modității fără opreliști – omul devine nu 

doar captivul, ci și victima propriei sale civi-

lizații.  

Cu toate astea, mi se va răspunde, nu 

se poate nega că omul de azi o duce mult 

mai bine ca cel din urmă cu un veac, ca să nu 

mai vorbim de vremurile triste și întunecate 

ale Antichității și Evului Mediu, când viața 

celor mai mulți oameni era foarte scurtă din 

pricina mizeriei, alimentației și a bolilor de-

vastatoare, căci pe-atunci doar patriarhii bi-

blici se bucurau de favoarea divină în ceea 

ce privește numărul anilor.  

Dar ce se câștigă într-o parte se pierde 

în alta, căci binele lucrează după legea com-

pensației: Progresul civilizației contribuie la 

diversificarea și împlinirea nevoilor ce fac 

parte din categoria binelui fizic sau hedonic 

(civilizația nu trece dincolo de epidermă!) și 

tot ea duce la debilizarea componentei mo-

ral-spirituale a binelui!  
Sighetu Marmației,  

18 nov. 2021 
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Ramona 

BOLDIZSAR 

(România) 
 

 

 

 

 

acesta ar putea fi un poem politic dar 
 

toată disperarea pe care o simt 

vreau să o transpun în ceva care să dureze 

(sau cel puțin să rămână ca un reminder al 

eșecurilor depășite) vreau să mă închid într-o 

cutie fără găuri în care să respir 

același aer nereciclat. omul poate rezista fără 

oxigen până la zece minute, 

după trei e în pericol neurologic de transfor-

mare în 

incapacitate. 

E suficient. Mi-ajunge. 

Dar dacă închizi ochii, lucrurile se derulează 

în continuare Și fără tine. 

În toată lumea trupul femeii e the vessel of 

essence, puritatea întruchipată, 

în pântecele criminale cresc monștrii care 

atunci când se nasc sunt îngeri cu aripi rupte. 

Și trupul femeii rămâne o cruce a făgăduinței 

și sacrificiului 

în Polonia ne întoarcem în evul mediu și în 

România victimele violului sunt trase la 

răspundere. 

 
 

din beciul neizolat al memoriei 

 

prima amintire o reconstitui dintr-un dres 

maro tras cu minuțiozitate 

unghiile lungi, roșii, rochia ridicată mult dea-

supra genunchilor și o privire încurcată prin-

să într-un moment ca un vid (acel lucru care 

nu se poate întâmpla când tocmai s-a întâm-

plat. acea privire care uită să te acuze de pre-

zență / posibilitatea ei e nulă. existența ta nu 

e pusă sub semnul what if) 

mă văd din afară cu ochii mari 

împreună 

toți spectatorii aveam vârsta mea de acum. 

fast forward la primul an de facultate când am 

cunoscut-o 

era cinică, zâmbea ca noriko din tokyo story, 

fără scuza dorinței de a merge până la capăt 

pe fruntea ei era tatuat firul roșu – autodis-

trugere 

minciuna era prima natură 

a doua – poezia. 

sinceritatea se strecura undeva printre sticle-

le de bere goale, 

îi scăpau jumătăți de adevăr, degetele ascunse 

pe sub masă și bărbații. 

o părăseau cum o iubeau 

a o atinge însemna a nu ajunge niciodată la ea 

(exemplul la îndemână era zâmbetul ei 

frumos 

independent 

autonom 

disjunctiv 

față de tot ce avea loc înăuntrul ei) 

Rewind. Stop. Aveam zece ani și izbucneam 

pentru prima oară avea unșpe ani, nu ne cu-

noșteam 

a învățat că zâmbetul e un mecanism 

și de atunci- 

 
 

ușa deschisă spre neajunsurile verificării 

empirice 

 

iubirea de sine nu se măsoară în cuvinte 

chiar și când povestea despre sine e atât de 

elaborată 
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– folosești cuvinte mari, știi să dai viață unor 

personaje care altfel nici n-ar exista 

oameni 

locuri 

situații 

evenimente 

ai forța retorică a unui sofist și pentru că nu 

sunt antrenată în oratorie&filosofie specula-

tivă 

te cred 

invincibilă 

 
 

we are made of shards not flesh  

 

o femeie încapsulată într-o epidermă crăpată 

pielea se cojește treptat, fisurile se încrețesc 

năpârlirea se face în straturi 

privirea se descuamează ultima 

— eficient. ca o umbră  

care se întinde mai mult decât obiectul 

(o suprafață rigidă) 

(un organism autosuficient) 

În exterior, o carcasă radioactivă 

absolut inofensivă. În interior 

fraged și roșu — ca furia.  

Nu e nimic acolo care 

să amintească de civilizație.  

Nici măcar o viață umană  

benignă 

Rănile care nu se văd nu se vindecă, ce se ve-

de e doar iluzie.  

we are made of shards not flesh.  

 

 

 

 

Ștefan Doru DĂNCUȘ (Anglia) 
 

DOMNU’ BUMB 

 

 

 

 

 

Viața nr. 4 

 

– Înțeleg ce vreți, dar nu știu de ce m-ați 

ales pe mine, că n-am de unde da bani. 

– Păi nu locuiți în oraș? 

– Ba da. 

– Și din ce trăiți? 

– Din mila concetățenilor. 

Funcționara l-a privit suspicioasă. 

– Cerșiți? 

– Nu cerșesc, sunt sponsorizat. 

– Aaaa, s-a înseninat fătuca grăsuță, cu 

ecuson, pe care scria „Serviciul Taxe și Impo-

zite”. Înseamnă că aveți un venit impozabil. 

– Cum să am dacă nu am carte de mun-

că? a pus el cea mai încuietoare întrebare de 

care era capabil. 

– Păi nu-i vorba de asta, e vorba că aveți 

venit, adică bani, apropo, cu ce plătiți taxele 

pentru apartament? 

– Ei, doar am zis, îmi dau bani concetă-

țenii, că Dumnezeu nu dă bani, numai dracu 

dă. 

– Atunci, să vă fie clar, trebuie impozi-

tați, că doar sunt sume de care dispuneți. 

– De acord, însă ele sunt deja impozita-

te. Că gazul, apa, curentul, taxa la asociația de 
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locatari, la salubritate și nu mai știu care alte-

le comportă TVA, deci eu n-am treabă cu alte 

impozite. 

– Păi nu-i așa, noi impozităm venitul 

dumneavoastră care vă rămâne după ce plă-

tiți TVA-ul la stat. 

– Și dacă nu-mi rămâne nimic? 

– Haideți, nu râdeți de mine, doar nu 

trăiți cu aer, trebuie să aveți bani de mânca-

re... 

– Am, dar și mâncarea pe care o cumpăr 

are TVA-ul inclus! 

– Dom’le, nu înțelegeți că noi știm că 

aveți bani în plus față de TVA? Trebuie să vă 

luăm impozitul pe profit! s-a rățoit dânsa. 

– Care impozit? Că eu nu-s firmă ori în-

treprinzător particular. Ce profit am eu, dacă 

n-am profit? s-a îmbățoșat domnu’ Bumb. 

– Aveți buletin de identitate? 

– Am. 

– Deci existați ca persoană. 

– Exist, că doar nu vorbiți cu o stafie. 

– Păi trebuie să trăiți din ceva. 

– Sigur că da, dar v-am spus, din mila 

concetățenilor. Ei mă sponsorizează, adică îmi 

dau bani, și eu plătesc taxele pe locuință și-mi 

cumpăr mâncare. Asta-i tot. 

– Și la ce sumă se ridică toate cheltuielile 

pe lună? 

– Nu știu, depinde, că iarna consum mai 

multă căldură, deci plătesc mai mult gaz. Vara 

consum mai multă apă, deci plătesc mai mult 

la apă. 

– Dar așa, în medie, cu tot cu mâncare, 

haine, încălțăminte, țigări, bere, cam cât chel-

tuiți? 

– Cu tot cu copii sau fără? 

– Păi ce, aveți și copii? 

– Am doi, Domnul fie lăudat. 

– Hm..., nu, numai dumneavoastră sin-

gur. 

– Cam 3000 lei. 

– Câââât? Păi știți ce salariu am eu aici? 

1100, și abia trăiesc de azi pe mâine, mereu 

trebuie să mă împrumut ca să pot trece de la 

o lună la alta! Și dumneavoastră stricați 3000 

pe lună?! 

– Păi dacă plătiți impozit la stat, a în-

drăznit, timorat, domnu’ Bumb. 

– Din cauza unora ca voi n-am salariu 

mai mare, că nu vă plătiți taxele la timp sau 

nu le plătiți deloc! De aia îngheț iarna aici în-

tre dosarele voastre și vara mor de cald com-

pletând hârtii! 

– Domniță..., și-a luat inima-n dinți, e 

aproape doiș’pe ceasu’, faceți o pauză, vă invit 

la o cafea să-mi răscumpăr obrăznicia și să-mi 

cer scuze. 

A trântit furioasă gemulețul ghișeului. 

Așa a devenit domnu’ Bumb un cuplu 

ideal, 

concetățenii îi miluiesc, primesc mai 

mult de-ale gurii că „nu mai are lumea bani”, 

cum spune bătrânul lingurar-măturar când 

trece pe lângă ei. Nici pe el nu-l impozitează 

nimeni. 

Fătuca de la Taxe... etc. s-a dovedit a fi o 

tigroaică sexuală și a fost dată afară din servi-

ciu, după ce-au sărbătorit întâlnirea câteva 

nopți și-a întârziat la serviciu. 

Dumnezeu este bun. Nici El nu plătește 

impozite la stat. 
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Valery OIȘTEANU (SUA) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rent My Shadow 

 

Once I had a liquid shadow, kept it in a jar 

But I know it hid in a black box at night  

And in the morning stained my curtains bloody 

An imprisoned shadow stinking of fossil and fear 

 

The closet was full of sweating specters 

I had to choose one as my constant companion, 

which landed me in trouble with my ancestors 

Others I rented out to my followers 

 

The shadow had its own shadow traveling through air 

Sometimes emerging from my tombstone-imagination 

A cardboard shadow darkened by the full moon 

Escaping and climbing over the rooftops 

 

A stalker at dusk, smoking a pipe, smelling of agony 

It didn’t resemble me, so I chased it away 

It just looked like a fern, like a cold seawater algae 

that broke through windows passing on the street 

 

It held hands with strangers in the alleys 

It moaned frequently, ambushed trembling visitors 

It danced on top of the doorways of abandoned buildings 

The wicked thing had the color and shape of gloom 

Finally, it disappeared in a wreckage of bodies, beneath a cloth 

And when I slowly opened the jar,  

Invisible ink spilled onto the bottom of my shoes 

Right foot, left foot, skimming the ground 

Rising into a sky of tattered silhouettes.  
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Woodstock Rain 

 

It’s still August, and my poems are broken in 

half 

Shattered stanzas, wrecked words, broken 

beats 

Random sounds of crashing branches and 

squirrels’ nuts 

Trees tumbling into the creek, the dark wa-

ters 

Flowing trembling into the tributary 

The dispirited birds are barely singing 

It’s about to rain, boringly, without hope 

Calm before the summer shower 

Dead leaves already dropping 

Not enough to cover my notebook 

Jolted from my thoughts by a turkey-buzzard 

Rain again, stretching over days and nights 

With hypnotic melodies of the forest 

That drives everyone crazy 

Eyelids are beginning to rust 

Wet inside out, outside in 

The slow drowning of flowers 

The quietude of summer’s end echoes 

This composition has no coda 

The worn-out forest weeps 

Surviving trunks hold onto each other 

A struggle among forgotten cycles 

Only the mountains are still walking 

Triumphant toward the horizon 
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Virgil ANDRONESCU (România) 

 

 

 

 

 

 

 

 
DIN VOLUMUL LEVITAȚII ȘI CĂDERI, ed. InfoEST, Si-

liștea-Brăils, 2021 

 

 

Patria mea... 

 

Rătăcit-am și tot rătăcesc  

Prin lume, 

În căutare de sine.  

Oglindindu-mă,  

Mă tot oglindesc 

Spre găsirea de mine  

Într-alt mine. 

M-am refugiat 

În Golful Sângelui mutilat  

Unde nu mi se întâmplă nimic  

Din firesc... 

Mai mult decât zbateri  

De sentimente ciudate,  

Unde nici crime 

Din amor, și nu regesc,  

Se-mplinesc. 

M-am refugiat înlăuntru-mi,  

Unde cu mine 

Mă port belicos, 

Încercând înfrângerea mea,  

Unde eu însumi cu mine mă lupt 

Abandonat și de lumea mea prea tăcută.  

M-am refugiat în Patria-Colii-de-Scris,  

Printre cuvinte m-am ascuns la vedere  

În sentimente și crezuri, 

Dorințe visuri și vrere! 

De câte ori am încercat evadarea în(tre) oa-

meni... 

S-au întors împotrivă-mi și de-atunci rătă-

cesc... 

 

 

Versete contemporane 

 

Nu îmi dispar din minte singurătățile  

Lui Cioran;  

Ale mele m-au năruit. 

Nu pot uita ultima citire din Coran  

A dictatorului Sadam Hussein  

Înainte de tragerea trapei. 

Și nici moartea brutală a tinereții 

Lui Labiș pe linii paralele ale cotidianului nos-

tru.  

Numai tramvaiul mă mai plimbă prin ploaia 

de acum... 

Am reținut căderea Turnurilor Gemene  

În ele însele și-n timp… 

Cameramani pregătiți filmau  

Primele semne ale noului mileniu.  

Am avut momente de fericire 

În secolul trecut, 

Când am stat, anonimul perfect, la aceeași 

masă  

Cu Eugen Simion, Grigore Vieru și Marin So-

rescu.  

Gândul mă conduce, fără vreun scrupul, 

De la ludic la tragic: final de secol XX  

Și început de secol XXI. 

Către momentul când viața 

Îmi va trage trapa de sub tinerețea târzie,  

Când nu voi mai avea la îndemână 

Nici măcar secunda salvării prin cuvânt, 

Până dincolo de semnul Crucii doldora de cu-

ie. DEZAMĂGIRE. Scriu pentru a mă salva din 

ghearele durerilor personale; 

asta nu îmi este de ajuns și alunec în cotidian! 
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Tare mult îmi doresc 

Să am un suflet atât de mare 

Încât să pot cuprinde întreg Universul!  

Deocamdată… 

Pot cuprinde numai microUniversul…;  

Din nefericire, și oamenii. 

Îmi spun: am timp să dorm pe lumea cealaltă, 

acum trebuie să mă ocup de asta! 

De la Iisus încoace, omenirea a devenit mai 

rea, mai perfidă, mai sadică. 

Adam nu mai respiră, îl bântuie junghiuri in-

tercostale.  

Eva e la ultima suflare, nu i s-a pus diagnostic. 

Pământul se-afundă-n hău după multele ex-

perimente nucleare. 

Cerul plânge cu acizi, că-L dor șalele de-atâtea 

rugăciuni primite în plexul solar. 

Raiul se pârpălește în incendii de pădure. Ia-

dul și-a ars gazul, cărbunii și menirea.  

Cuplul primordial nu a rămas altceva  

Decât o închipuire devenită legendă. 

Pe care o amintesc aici… 

Ca pe o Sfârtecare a acestei dimineți  

Cu atmosferă în versiune apocaliptică. 

IUBIREA. Ori de câte ori iubesc o femeie, de tot 

atâtea ori mă tentează sinuciderea! 

Încerc să înțeleg care dintre dumnezei  

E mai bun. Al meu? Ai lor?! 

 

 

Închipuite mănăstiri 

 

Îmi spun unii că... 

 Refuz...  

Pentru că eu cunosc  

Adevărul. 

 

Nu mai ființează nicio mănăstire în mine,  

În inima mea nu mai zace niciun călugăr,  

Din pustnicie fugit totdeauna, 

Dar tot în credință rămas. 

 

Deși tot ceea ce gravitează în jur 

Insinuează numeroase sfinte căzute-n păcat, 

Viețuiesc doar în lăuntrica-mi peșteră  

Patronată spiritual de Păgâna Singurătate, 

 

Numai pentru Universul poetic sunt călugărul 

fără schit 

Când înfăptuiesc rugăciuni pe coala de hârtie.  

Chiar am un Dumnezeu numai al meu, 

Îl simt pulsatoriu prin venele tuburi de orgă 

creștină. 

 

În mine nu poate rezista nicio mănăstire,  

Nu poate viețui deloc nicio sfințenie cu iriși 

albaștri, negri sau verzi, 

Potrivitori cu iarba, cu cerul, cu noaptea 

Ca anemice umbre-penumbre ținându-se de 

mână. 

 

Pe dumnezeiescul mural  

Al mănăstirilor 

Închipuite de înverșunații, nemiloșii mei  

Critici literari 

Întru păreri și clișee rafinate! 
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Virginia PARASCHIV (România) 
 

 

NECUPRINSĂ TRECERE ȘI CUNOAȘTERE  

 
 

 

Pompiliu Comșa, Culisele Securității  

 

unoscutul și prestigiosul cărturar 

Pompiliu Comșa, a publicat în Edi-

tura Cartea Românească Educațional, 

anul curent, 2021, un volum de o cuprindere 

impresionantă, cuprindere de fond, de 

format de carte, (1057 de pagini), de durată 

a cercetării și a dezvăluirilor istorice, de 

provocare a cititorului într-o intensitate 

continuă a stării emoționale. Volumul poartă 

un titlu ca o pecete emblematică, „CULISELE 

SECURITĂȚII”. Nu Culise ale securității, ci 

CULISELE, în integralitate a dezvăluirilor 

istoriei damnate. O istorie damnată, o 

tragedie care a trimis condiția ființei 

românești, într-o zonă crepusculară-enig-

matica și copleșitoare a puterii din umbră, 

invizibilă pentru omul de rând, invizibilă și 

strivitoare. Strivitoare moral, spiritual și 

fizic. Etapă a regimului bolșevic, regenerată 

în repetabila cadență neobolșevică.  

Aducem în lumina științei 

prezumtivului cititor, că nu va găsi culisele 

în ceea ce se cheamă picanterii comerciale. 

Cartea nu este o narațiune polițistă, cu un 

protagonist pierdut în cețurile enigmatice 

ale unei trame dramatice și urmând lungul 

drum al cunoașterii pe urmele unui fir 

călăuzitor, inițiatic, al unui fir subtil al 

Ariadnei. Culisele securității invocate de 

autorul Pompiliu Comșa nu sunt nimic 

altceva decât o lespede ucigătoare asupra 

unui popor condamnat la moarte spirituală 

și morală. O lespede care se dă cu greu la o 

parte, pentru dezvăluirea crimelor 

dezlănțuite asupra ființei naționale 

românești.. Curmarea unei speranțe de 

normalitate sub semnul ocult, sibilinic, 

secera și ciocanul, în magma luptei roșii de 

clasă. Tragedia unui popor vălurit insidios 

de ademenirea otrăvită a unui sistem 

viclean, în care românului i se flutură 

terifiant steagul roșu de pe căruțele mânate 

spre colectivizare. Bande de huligani, 

asasini, torționari, selectați chiar și dintre 

țăranii aliați cu securiștii, epuizau rapid 

„munca de lămurire” ca apoi să treacă la 

acțiune. Legalizarea jafului, prin celebra 

semnătură la adeziunea de intrare în 

colectiv, a năruit speranța de viață a satului 

tradițional, abrupt, violent, pervers. 

Pompiliu Comșa acordă o atenție minuțioasă 

„colectivizării” cu punerea în plan vizibil, fie 

a călăilor, fie a victimelor, dar îndeosebi a 

rezistenței țăranilor. Ca autor, care se 

definește ca istoriograf, Pompiliu Comșa 

aduce probe peste probe, din istoria orală 

sintetizată fie la Sighet, fie în planul regional 

al județului Galați. Istoria consemnează 

lupta de rezistență a satelor gălățene(unde 

se inserează și Vrancea, componentă a 

județului Galați.) Pompiliu Comșa, ca 

narator istoric ferm și serios, nu aduce nicio 

clipă povestea satului românesc, cu 

localizare în arealul gălățean, în note de 

picanterie, de anecdotică. Cititorul are de 

ales, fie participă ca partener la istovirea 

auctorială, care aduce în cercetare mărturii 

copleșitoare consemnate în documente din 

C 
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istoria comunismului, din volumele de 

specialitate, cu semnături auctoriale de 

prestigiu, inclusiv statisticele, adesea aflate 

în controversa cărturarilor istorici. 

Dinamica fluidă a istoriei e încă pe cale de a 

consuma stivele de documentație, de 

mărturii. Un puzzle care își așteaptă încă 

ordinea și coerența. Pompiliu Comșa, cu o 

forță de evocare izvorâtă dintr-o bibliografie 

copleșitoare, aduce în structura cărții o 

anumită ordine tematică, astfel încât 

cititorul să deschidă filele acolo unde tema îi 

pare de interes major. Cităm capitolele: 

 

1 MAMA NOASTRĂ LA TOȚI, ȚARĂ DE 

TÂMPIȚI ȘI IDIOȚI 

2 DELAȚIUNILE ISTORIEI 

3 REZISTENȚA ANTICOMUNISTĂ 

4TORȚIONARII 

5NOMENCLATURIȘTI GĂLĂȚENI, MEMBRI 

C.C. AI P.C.R 1945-1989 

6 EVOLUȚIA APARATULUI SECURITĂȚII, 

ÎNTRE 1948-1989 

7 LISTA CU CADRELE SECURITĂȚII DIN 

PERIOADA 1949-1989 

8 VICTIME 

9 COLABORATORII/TURNĂTORII 

10 CUIBUL SECURIȘTILOR DIN PRESĂ 

11 FĂRĂ COMENTARII 

12 VICTIME 

13 MAFIA DIN JUSTIȚIA GĂLĂȚEANĂ 

14 MONAHII ȘI SECURITATEA 

15 SEDIUL SECURITĂȚII GALAȚI 

16 BRAȘOV 87 

17 REVOLUȚIE SAU LOVITURĂ DE STAT? 

NOAPTEA PROCURORILOR 

18 ÎN LOC DE POSTAFAȚĂ 

 

Debutul furtunos, capitolul de incipit, 

este specific scriiturii jurnalistice pamfletare 

cu care Pompiliu Comșa și-a făcut auzită, 

cunoscută și recunoscută vocea decenii de-a 

rândul. Introducerea, ca să ne exprimăm în 

termeni convenționali, avertizează cititorul 

cu privire la amploarea incredibilă cu care 

securitatea și-a făcut rețeaua de turnători 

/informatori, din toate categoriile sociale. 

Nicio discriminare discriminare între 

analfabeți, dar și cetățenii instruiți și educați 

din elita culturală acomodată și acomodantă 

cu noua ordine în vederea creerii „omului 

nou,”, obedient, fie din pervesiune, fie de 

frică, fie de resemnare umilă. Obida 

auctorială domnului Pompiliu Comșa, este 

obida noastră, a tuturor, pentru că nici 

astăzi nu putem înțelege resorturile și 

motivația punerii voluntare în slujba unui 

sistem evident criminal și antinațional. 

Numai șantajul, presiunea fizică și psihică, 

coruperea individului și alte samavolnicii 

perfide, vizibile sau oculte, nu motivează 

imaginea creată la un moment dat, că toți, 

dar absolut toți, suntem o apă și-un pământ. 

Asta este moștenirea cu care ieșim din 

comunism. Racilele, mai ales morale, 

persistă, nu numai la generația celor în 

vârstă, care încă mai jelesc „trecutul” 

luminos, în care „statul paternal avea grijă 

de oameni.” Pompiliu Comșa, un jurnalist 

temut pentru pamfletele sale directe, ci 

personaje și situații reale, În cazul volumului 

de care facem vorbire, alcătuiește acest 

volum cu valoare documentară selectivă, 

aplicată genericului, cu mânie bine 

cenzurată. Autorul se vădește un eexcelent 

observator și analist al legității tragice a 

istoriei românești comuniste. Ba mai mult, 

organizează textul cu relevanță definitorie. 

Luăm ca referire, de exemplu, capitolele 

destinate colectivizării, unde autorul 

construiește sintetic, aproape lapidar, 

informația și comentariile care le 

secondează. Școală jurnalistică, prin 

excelentă: rigoare, ordine, limpezime 
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- Colectivizarea, copie a procesului 

desfășurat în URSS, în perioada 

interbelică(p.52) 

- Preluarea din modelul sovietic, 

esența organizării a exploatațiilor agricole 

colective, dar și metodele de tortură și 

propagandă (p.52) 

- Început greoi, stagnarea procesului 

de colectivizare între 1953-1956(p.53) 

- Reluarea cu agresivitate la final de 

1962(p.53) 

 

Am citat dintr-un breviar care 

prefațează un capitol extins, „Li s-a dat 

pentru a avea de unde să li se ia”, un titlu 

care ne trimite aproape instantaneu la ironia 

tragică a istoriei poporului român. Pompiliu 

Comșa este explicit cu privire la șocul 

psihologic al țăranilor români. El prezintă 

etapele și semnificația acestora pentru 

comunitățile rurale încă sărace. O parte din 

țărani fuseseră beneficiari ai reformei 

agrare din 1921, cotată de analiști drept cea 

mai radicală din Europa. La 23 martie 1945, 

la presiunile Moscovei(Nota bene), s-a 

procedat la o nouă reformă agrară, pentru 

țăranii încă săraci, menită să aducă voturi 

pentru comuniști, dar și ca obiect de imagine 

ale paradisului promis clasei țărănești.. Și 

s-a reușit. Voturi și premizele destrămării 

marilor proprietăți funciare. Moșierii și 

chiaburii au devenit ținte ale ostilității 

populare. Iar ceea ce se clama pe vremuri, 

„moșierii și chiaburii” au ajuns printre 

sintagmele preferate ale propagandei 

bolșevice. Și a pornit măcelul. Însăși ideea de 

proprietaate avea încărcătură de ură și 

venin, din partea țăranilor încă nemulțumiți. 

O altă partea s-au situat de partea 

rezistenței. S-a creat o falie în însăși clasa 

țărănească. Ironia tragică, repetăm, a sorții. 

La numai trei ani după reformă și 

împroprietărire, comuniștii au început o 

campanie cumplită pentru aducerea 

proprietăților în CAP. Au început cedările la 

glasul otrăvit al propagandei, sau celor care 

nu s-au supus de bunăvoie, au devenit 

obiecte ale represiunilor sălbatice, primitive. 

Îmi permit, ca vrednic cititor, să 

intervin cu o propunere de învățătură 

pentru școlari. Aceștia au acum în 

programele moderne, statuată sanctitatea 

proprietății private. Un breviar istoric după 

modelului autorului nostru, sau, de ce nu, 

chiar filele din care am extras extrase ale 

prezentării fenomenului manipulare cu 

efectele catastrofale, apoi, cel puțin un 

episod din istoria orală, și represiunea de 

proporții, cu efectul stagnării României în 

dezvoltatre. Și în centrul „lecției” de istorie, 

accentul pe dreptul la proprietate. 

Comșa Pompiliu deapănă povestea 

sumbră a represiunii brutale, în detaliu, cu 

documentare scrisă sau orală, abundentă și 

copleșitoare emoțional. Lectura episoadelor 

nu se poate face ca în clasicele scriituri 

narative. E nevoie să zăbovești, îndeosebi 

asupra mărturiilor orale, adunate și 

consemnate acum în scrieri de specialitate 

privind istoria comunismului în România. 

Documentația scrisă și orală, preluată din 

autori onești de presigiu, care la rândul lor, 

au bătut satele îndelung și au desferecat 

gura oamenilor prigoniți, cu tortura cu 

arestarea, iar de cele mai multe ori, cu 

ambele metode de represalii. Din 

covârșitoarea bibliografie, Pompiliu Comșa a 

selectat pagini memorabile, care dincolo de 

destinele comunităților rurale și ale 

personajelor din mărturiile orale, slujesc 

ideii princeps: distrugerea proprietății, chiar 

în esența și practica de drept, distrugerea 

unui popor. Țărănimea, în 1948, reprezenta 

75 la sută din populația țării(Pompiliu 
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Comșa îl Citează pe Tismăneanu, cu al său 

Raport către Comisia Prezidențială, creată în 

2006, pentru condamnarea comunismului 

ca regim ilegitim și criminal. Două treimi din 

poporul român era statuat la țară, era 

constituit din țărani. De unde și interesul 

furibund pentru colectivizare, pentru 

distrugerea identității și înstrăinare a 

poporului român ca urmare a asediului din 

interior. 

Nu o dată, mărturiile orale dau glas 

unor situații prea puțin știute și comunicate 

în spațiul public larg. Chiar și în comunitățile 

vizate au devenit povești spuse de bunici 

unor ascultători neinteresați și chiar 

plictisiți de „nălucirile”„ bătrânești. Să ledăm 

noi ascultare și să transmitem mai departe, 

este sugestia nedeclarată a lui Comșa 

Pompiliu. Poate doar vom învăța despre 

cozile de topor izvorâte chiar din conaționali 

de ai noștri. Nu toți țăranii erau meniți să 

moară eroic luptând prin munți. Și nici toți 

țăranii, potopiți de propagandă și de 

amenințări, nu puteau să se opună la infinit, 

și erau siliți să facă cererile de înscriere în 

colectiv. Unii au avut de suferit represiunea 

pentru simplul fapt că s-au răzgândit și și-au 

ars cererile de intrare în colectiv. Urmările 

se pot intui, pentru cine înțelege relația între 

omul simplu și sistemul de stat criminal.  

Sistemul, sistemul atrocităților 

organizate de bolșevici, la orice nivel, fizic și 

instituțional, e prezentat de autorul Comșa 

Pompiliu, este prezentat minuțios, cu 

autenticitate documentară. Obiectivul este 

nu numai acela cognitiv, ci și de aide 

memoire pentru posteritatea postcomunistă 

superficială și comodă. Ăntre paginile 

dedicate metodelor de tortură 

inimaginabile, avem pentru pauză de 

respirație, și un tabel, în aparență nevinovat, 

cu iz administrativ funcționăresc, un tabel, 

un simplu tabel „Tabel cu funcțiile de bază și 

gradele corespunzătoare pentru aparatul 

militarizat operativ în 1959”. Birocrație 

„inocentă” nu scrie nimic în document 

despre tortură, despre ordonarea metodelor 

de tortură, despre crime, șantaj, teroare, 

teroare de stat. „Statul” are o aură de ordine 

și de respectabilitate. Ce se ascunde sub 

funcții, grade, ranguri și prerogative ale 

aparatului de securitate, memoria 

pământului înghețat din deltă și imaginea 

cadavrelor stivuite, așteptând să vină 

dezghețul de primăvară pentru a avea parte 

de îngropare. Tot ordine, ordinea celor 

pieriți în tortură, „Tortura pe înțelesul 

tuturor”(fragment din mărturiile 

consemnate de un supraviețuitor, Florin 

Pavlovici,...  

Ucigașul de preoți, torționarul 

Petrache Goiciu, conducător al închisorii de 

la Galați, despre care există mărturii 

cutremurătoare. Privind cruzimea gratuită, 

absolut gratuită asupra întemnițaților. 

Dintr-un motiv care interesează psihiatria, 

Goiciu avea ură înverșunată față de oricine 

era identificat ca slujitor al lui Dumnezeu. 

Mărturii oculare ale deținuților care au stat 

în celulă cu un fiu de preot, depășeșc orice 

închipuire. Acesta a fost surprins tocmai 

când își făcea rugăciunea.”Atunci Goiciu a 

intrat în celulă și l-a zdrobit cu picioarele, 

până l-a lăsat mort.”(Covorul, Rotisorul și 

Ringul, p 297.) Un preot a refuzat să-i 

„cuminece” cu fecale pe colegii săi de celulă. 

„Domnule comandant, de mine vă puteți 

bate joc, dar de Hristos, nu.” 

Goiciu și cu locțiitorul politic Istrate 

l-au lovit cu sete și, în cele din urmă, i-au 

introdus-o în gură, până ce a ieșit prin ceafă. 

Pur și simplu l-au omorât în fața 

noastră”(Covorul, Rotisorul și Ringul, p. 299, 

depoziția lui Gavril Burzo, supraviețuitor.) 
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Să ne oprim asupra sadicului criminal 

Goiciu, să încercăm să deslușim, din surse 

complementare, profilul psihologic și social 

al conducătorului abatorului de oameni de 

la Galați(inclusiv iluștri deținuți politici, 

Mihalache și Iuliu Maniu). Selectăm succint, 

din articolul Povestea torționarului psihopat 

care a transformat în abatoare de deținuți 

politic închisorile din Galați și Gherla. De ce 

tortura bestia, cu precădere, preoți, Costel 

Crangan, 12 ianuarie 2016, 

https://adevarul.ro/locale/galati/povestea-

tortionarului-psihopat-transformat-abatoar

e-detinuti-politic-inchisorile-galati-gherla-to

rtura-bestia-preoti-precadere-1_5693b7083

7115986c65f69b6/index.html 

–fiu de salahor în port și al unei femei 

care muncea cu ziua 

–4 clase primare 

– Orfan, încă de la 5 ani 

–Și-a ajutat mama la munca de 

spălătoreasă 

–La 16 ani se angajează la fabrica de 

cuie „Fischer” 

–Ucenic la Depoul de locomotive Galați 

–Devine lăcătuș, profesie mai mult 

decât onorabilă. 

–1945, „responsabil de cadre” al 

Partidului Muncitoresc Român la Regionala 

CFR de la Galați. Funcție politică datorită și 

relației cu Gheorghe Gheorghiu Dej, relație 

pe care și-o afișa ostentativ. Semnal tipic de 

parvenit politic. Un om de succes, în plină 

carieră politică. 

–Organizator al politicii de cadre, abil 

și ambițios. Arma lui preferată, denunțul, 

profesionist al denunțului, în interiorul 

sistemului de cadre comunist. 

–Transferat la Penitenciarul Galați, 

face carieră fulminantă, demascându-și 

propriul său șef. 

–În anul 1952 este mutat de la Galați la 

penitenciarul Gherla 

–1952 decorat cu ordinul „Steaua 

Republicii” clasa a IV-a 

– Etilic fără leac  

–Decorat de comuniști pentru 

disciplină, decorat cu ordinul „Steaua 

Republicii” clasa a IV-a 

–Maiorul în rezervă Petrache Goiciu 

este trecut în rezervă și pensionat. 

– Încă 22 de ani trăiește liniștit, cu 

pensie specială, până în 1980, când moare la 

vârsta de 75 de ani. 

– Nici Ceaușeșcu și sistemul său nu l-au 

deranjat niciodată. 

– A murit ca un om respectabil, fără 

remușcări 

În aparență, nimic din biografia și din 

cariera sa nu explică apetența pentru 

torturarea și uciderea preoților, prinși în 

„flagrant delict” de cucernicie.  

Relevantă despre Petrache Goiciu este 

declarația dată de sublocotenentul Darie 

Gheorghe, din penitenciarul Galați, pe 11 

august 1952, existentă în Arhiva 

Administrației Naționale a Penitenciarelor, 

în dosarul G-1628. Declarația, susținută de 

sublocotenent, în tristul limbaj de lemn al 

vremii, semnalează, printre altele, 

„atitudinea de zbir și brutalități în serviciu”  

(https://adevarul.ro/locale/galati/pov

estea-tortionarului-psihopat-transformat-ab

atoare-detinuti-politic-inchisorile-galati-ghe

rla-tortura-bestia-preoti-precadere-1_5693

b70837115986c65f69b6/index.html) 

 

 

Viața în „libertate”  

 

Pe 30 martie 1962 a fost eliberat. Fa-

milia îl credea mort. Reîntâlnirea a fost ex-

trem de emoționată: „Tatăl meu a murit în 
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război, dar mama a fost aproape să se piar-

dă, avea senzația că nu sunt eu. Eram foarte 

slab, bolnav, credea că sunt o fantomă”, po-

vestește cu ochii în lacrimi Mihai Dionisie. 

Ca marea majoritate a deținuților politici, 

după eliberare s-a angajat în combinatul si-

derurgic din Galați, dar a rămas sub supra-

vegherea autorităților polițienești până în 

1989. „Am lucrat în combinat până în mo-

mentul în care m-au descoperit securiștii și 

au început persecuțiile. În 1969, s-a dat un 

Ordin general și au fost dați afară toți foștii 

deținuți politici. Atunci mi-au desfăcut con-

tractul de muncă și m-am dus în agricultu-

ră”, spune fostul deținut politic. Mai târziu a 

aflat de la CNSAS că a fost turnat de un vecin 

de bloc și o fostă colegă de serviciu. În 2009, 

a dat în judecată statul român cerând despă-

gubiri pentru suferința pricinuită în temni-

țele comuniste. 

(https://adevarul.ro/locale/galati/ma

rtu-

rii-temnitele-iadului-m-au-pus-fata-plutonul

ui-executie-nu-vrut-devin-colaborator-secur

ita-

tii-1_50abc7367c42d5a663801d32/index.h

tml) 

Mihai Dionisie, arestat la 17 ani, zece 

ani de temniță grea în închisorile comuniste, 

supraviețuiește temniței, ajunge în libertate 

unde reușește să lucreze la combinatul gălă-

țean, până când un vecin de bloc și o colegă 

de serviciu îl denunță pe fostul deținut. 

Acesta ajunge la desfacerea contractului de 

muncă și se refugiază, pentru supraviețuire, 

în agricultură. 

Observăm, că volumul „Din culisele se-

curității”, migălit cu meticulozitate de auto-

rul Pompiliu Comșa, în spiritul unui jurna-

lism istoric de maximă anvergură, refuză să 

se lase citit ca atare, ca o bază de date infor-

mațională. Dimpotrivă, lectura ne trimite la 

surse complementare de informație, ca să ne 

facem o idee aplicată și sensibilă, să ne con-

struim, prin propriul nostru efort, studii de 

caz. Capitolul la care am făcut trimitere, „Co-

vorul, Rotisorul și Ringul” conține, în volum, 

câteva pagini, care includ, în economia rela-

tării succinte, 3 fotografii documentare ex-

presive. 

Pentru un lector de bună credință, lec-

tura în sine trezește ispita extensiei docu-

mentare, pentru a înțelege, atât cât mai pu-

tem înțelege, profiluri de personaje antino-

mice(victime și călăi). Dar mai ales, scriitura 

lui Comșa este provocatoare de a ne alcătui 

noi înșine, destinatarii cărții, cititori de bună 

credință, unii mai avizați, unii novici în spi-

rala terorii comuniste, o imagine cuprinză-

toare, o sinteză dincolo de faptul strict parti-

cular al unor evocări încremenite într-o du-

rată și un spațiu.  

Dacă ne închipuim că torționarul Pe-

trache Goiciu a fost un fenomen izolat, ma-

cabru, ne înșelăm. Petracche Goiciu a figurat, 

repetăm, ca om de vază, respectabil, cu niște 

anomalii comportamentale dictate de con-

sumul abuziv de alcool. Goiciu și multiplii săi 

sociali, au făcut carieră, au luat decizii, au 

semnat și au executat cu conștiinciozitate, cu 

zel funcționăresc, rapoarte de activitate, to-

ne de rapoarte mistificate. Efectul de ecou, 

carieră fără întrerupere, ei înșiși și urmașii 

lor. La Goiciu, cei trei fii au urmat cariera mi-

litară. Ion, Neculai și Dumitru au fost ofițeri 

superiori în Securitate, fiind cunoscuți, la fel 

ca și tatăl lor, pentru comportamentul bru-

tal, fără scrupule și fără milă. La fel de bru-

tali ca tatăl lor, și la fel de respectabili social. 

Oamenii de lângă noi, oamenii cărora le dăm 

binețe, fără resentimente, dimpotrivă, de ce 

nu, cu infinita atitudine dilematică de tip 

românesc: „poate se exagerează, noi nu am 

fost acolo, nu am văzut, nu am auzit nimic” 
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sau, „îndeplineau și ei săracii ordinele de 

serviciu”. De câte ori nu am auzit trivializa-

rea adevărului istoric prin taxarea lui cu în-

doiala, infinita îndoială convenabilă. Da, dar 

cu vecinul delator și cu colega denunțătoare, 

cum ne descurcăm? Să rămânem în încleșta-

rea unui perpetuum mobile blestemat? Re-

fuzul de a lua act de mizeria morală a siste-

mului roșu totalitar? Călăii nu au venit 

dintr-o lume paralelă, sunt semeni de ai 

noștri, oameni din popor(mai ales în anii 

bolșevici când analfabetismul genera acti-

viști politici cu comportamente bestiale. 

Dar dincolo de blestemăția bestialității 

și brutalității, vin și încerc să propun și un 

gând despre istoria comunismului româ-

nesc: 

1 Amnistia dejistă din 1964, avea ca 

obiectiv, recunoașterea unor greșeli istorice 

reprobabile și reluarea vieții comunitare cu 

un nou început.  

2 Urmează apoi euforia instalării ceau-

șismului la putere, lepădarea de bolșevism și 

introducerea în mentalul colectiv a concep-

tului național, naționalist chiar. 

3 Din relatarea deținutului Mihai Dio-

nisie, aflăm că în urma unor simple delațiuni 

reflexe, un eliberat din închisoare, rămâne 

înfipt cu fierul roșu al excomunicării sociale. 

I se respinge dreptul la muncă. Universul 

concentraționar continuă, perfid și cu per-

versitate procedurală. Mitul lui Ceaușescu, 

marele iubitor de neam și de virtute, apune 

instantaneu. Dacă mai coroborăm și cu con-

duita lui Ceaușescu la represiunile din Vran-

cea, îndeosebi Suraia, Vadu Roșca, Răstoaca, 

înțelegem că un torționar ca Goiciu nu era 

singular în sistem. Tovarășul general de ar-

mată, Nicolae Ceaușescu, a comandat repre-

siunea cu mitraliere, cu focuri de armă fără 

somație.  

Goiciu, dar și „autenticii” țărani eșuați 

în dușca de țuică și o viață de familie chinui-

tă, mame de copii și pruncii lor, simțit pum-

nul „autorității paterne, nu trebuie uitați și 

ignorați. Pentru că masa de gardieni sadici a 

fost alcătuită din indivizi cu origine sănătoa-

să, în speța stalinismului românesc, țărani. 

Consemnează cu crispare, autorul de volum, 

mărturiile autentice, verificate și răsverifica-

te, despre bravii țărani îmbrăcați în mantale 

domnești de piele, pentru ca securiștii res-

ponsabili cu munca de lămurire pentru in-

trarea în CAP, să pară mult mai numeroși și 

intimidanți. E greu să se recunoască aseme-

nea realității privind brutalitatea de sorginte 

populară. E timpul însă să înțelegem că pu-

terea bolșevică străină, de import, s-a insta-

lat ajutorul prea cinstitelor slugi locale. Slugi 

visând să ajungă, la rândul lor, stăpâni. Jalni-

ce spețe umane. 

În călătoria sa prin iadul comunist, 

Pompiliu Comșa gravează, pentru configura-

rea altor teme de aducere la cunoștință pu-

blică, ordonat, nom, prenom, profession. Nu 

se pierde nicio clipă în analize ale hăului 

psihologizant, ci consemnează, simplu și la 

obiect, fapte, fapte din istoria horror a popo-

rului român. 

Ideea introducerii dosarelor de la 

CNSAS, în biblioteci este salutară, pentru o 

bază metodică de informații despre cum a 

fost, călăii și victimele lor. Tovarășii cu misi-

une în lumea liberă, care în perioada actuală, 

au găsit ca foarte profitabil monopolul dis-

cursului anticomunist, profitabil moral, pro-

fesional și financiar. Când din întâmplare 

apare câte un supraviețuitor, evidentă vic-

timă a sistemului comunist, acesta este tra-

tat cu amabilitate plictisită. Și încetul cu în-

cetul, lumea martirilor sistemului comunist, 

se cufundă încetul cu încetul, în tăcere și 

anonimat. Aici ne aflăm deja în momentul 
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actual. Tocmai pentru a mai tăia avântul „gu-

leraților deștepți, descurcăreți”, Pompiliu 

Comșa structurează un capitol dedicat „ cui-

bului securiștilor din presă”. O infernală re-

țelistică a mai marilor presari ai Galațiului, 

cu nume, carieră, scuturi comuniste de spri-

jin. Între mai marii impostori ai sanctei pro-

fesii de jurnaliști, Pompiliu Comșa precizea-

ză categoria cea mai bine deghizată: redac-

torii Agerpres și cei de la Cenzura Presei. Și 

astăzi, lumea culturală tresare înfiorată de 

respect când o doamnă sau un domn de vâr-

stă înaintată, se prezintă cu finețe: cores-

pondent Agrepres, corespondent, din vre-

murile demult apuse.  

Un capitol de analiză făcută cu exacti-

tate și finețe, prezintă profilul lui Virgil Tă-

nase. Titlul, provocator, „VIRGIL TĂNASE, 

disident, vânat de securitate și informator” 

trimite la o cazuistică foarte complicată și 

particulară a cunoscutului disident. Perso-

nalitatea lui Virgil Tănase se distinge prin 

franchețea tragică de recunoaștere a unei 

slăbiciuni din frageda tinerețe, compensată 

pe deplin prin rechizitoriile aplicate la sis-

temul ceaușist, în exilul său din Franța. Virgil 

Tănase rămâne un intelectual respectabil și 

temerar. Ce ne facem însă cu păpușile din 

exilurile aurite. Virgil Tănase, scriitor Gălă-

țean, se plasează în rândul intelectualilor, 

mulți puțini, câți vor fi fost, onești și auten-

tici în demersurile lor. 

Un spațiu aparte este dedicat cu gene-

rozitate Cazului ION BUGAN-gălățeanul care 

l-a înfruntat pe Ceaușescu. Un anticomunist 

deschis, capabil să-și asume actele de pro-

test, cu responsabilitate. Dar ceea ce trebuia 

să devină erou de notorietate națională, cu 

susținere din partea presei libere din occi-

dent, a riscat să sufere privațiunile și pușcă-

riile în tăcere mâhnită. Cităm: „torturat, în-

fometat, și pus să poarte 45 kg de lanțuri”, p. 

57. Nici după eliberarea din pușcăriile poli-

tice, nu și-a găsit adăpost de hărțuirea secu-

rității. A încercat să supraviețuiască, împre-

ună cu familia, la Drăgănești, lângă Tecuci. În 

cele din urmă a reușit ca protestul său să ai-

bă și vizibilitate și audiență. „ Pe 10 martie 

1988, Ion Bugan, cu mașina sa, o Dacia roșie, 

echipată cu lozinci anticomuniste, anticeau-

șiste, a circulat prin centrul capitalei, de la 

Piața Unirii până la Piața Universității, la ora 

12, când orașul era înțesat de lume” (p. 574). 

A urmat din nou o condamnare de 10 ani de 

muncă silnică, la Aiud. Familia a fost obiectul 

unor persecuții samavolnice. În cele din ur-

mă, a reușit să depună cererea de acordare a 

azilului politic în SUA, pentru el și familia sa.. 

După 11 luni de așteptare, membrii familiei 

au primit pașapoartele pentru Statele Unite. 

Acțiunea de la București, a avut, repet, vizi-

bilitate și audiență publică și politică inter-

naționale. Ion Bugan a primit titlul de „Vete-

ran al Războiului Rece”.  

Întrebare acum retorică:  

Oare cine dintre cetățenii tecuceni și 

gălățeni, cunosc povestea fabuloasă a unui 

om mândru și curajos? Parcă se aude o tăce-

re asurzitoare. Ne huruie mintea și sufletul 

tot felul de anticomuniști de paradă, între 

care dizidenți de carton. Sau, dacă aflăm de 

Ion Bugan, îl trecem, cel mult, la categoria 

unei victime de sistem. Cât de greu recu-

noaștem unui om, vocația și împlinirea de 

EROU. În altă ordine a valorilor românești, 

că tot veni vorba de tecuceni, cine o mai știe 

și o respectă, astăzi, în plan local, pe regina 

înălțimilor, Smaranda Brăescu. Nici Tecuciul 

nici în întregimea sa, județul Galați, nu gene-

rează numai securiști și cozi de topor. Oricât 

am fi interesați de culisele securității și ale 

nomenclaturii, se cade ca tot timpul să avem 

în minte căutarea oamenilor drepți și demni. 
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Revenind la textul de referință al lui 

Pompiliu Comșa, reținem titrarea „Combina-

tul Siderurgic și tentaculele securității”(p. 

140-148). Am reținut așadar secțiunea, în 

fapt o introducere în marele capitol demn de 

configurat, respectiv biografia inițiatorului, 

în cadrul programului de industrializare, Gh. 

Gheorghiu Dej. Inițiator oarecum în contra-

dicție cu planurile Moscovei, care dorea ca 

România să rămână grânarul blocului co-

munist (p. 143). În structura capitolului 

despre care facem vorbire, Pompiliu Comșa 

introduce și seria epurărilor operate de 

Gheorghiu Dej, pentru stabilizarea sa ca pol 

de putere. 

Și mai aflăm ceva, în laconismul textu-

lui, ceva ce ține de ironia istorică. Gheorghe 

Gheorghiu Dej inițiator, Ceaușescu are șansa 

să taie panglica de inaugurare a combinatu-

lui., la 14 septembrie 1966, după moartea 

subită din martie 1965, a lui DEJ. A murit un 

stalinist, trăiască și înflorească neostalinis-

tul! 

Povestea combinatului se curmă brusc. 

E posibil ca acest capitol să constituie un in-

cipit istoric de încadrare, și evoluția combi-

natului siderurgic, obiectiv de importanță 

strategică 0, să fie obiectul prezentării cu 

prilejul unei următoare ediții. 

Combinatul Siderurgic de la Galați 

propune o temă de maxim interes: evoluția 

tehnocrației de elită. Un proiect de anvergu-

ra combinatului siderurgic de la Galați, nu se 

putea organiza doar cu devize și lozinci co-

muniste. Poate numai cei dinăuntrul proiec-

tului, pot face vorbire despre muncă și ta-

lent, obturate de jaloanele ideologice ale 

nomenclaturii de partid. O secțiune de sine 

stătătoare, munca la combinat și naveta zil-

nică a muncitorilor, de la Bârlad, Brăila, Te-

cuci, o navetă alienantă, sclavagismul indus-

trial, în drum spre paradisul făgăduinței. 

Pompiliu Comșa, aluvionează în puz-

zle-ul său organigrame ale securității, liste 

ale nomenclaturiștilor gălățeni, manevrele 

combinatorii malefice: partid-miliție securi-

tate. Un inventar al infernului după princi-

piul NOM-PRENOM-PROFESSION, mai bine 

zis dregătoria, cariera funcțiilor. Profesia, 

Șef. Recunosc, nefiind din partea locului, nu 

am apetență pentru prezentarea acestor 

personaje, după metode gazetărești rapide 

și laconice. Ceea ce am reținut în stufărișul 

nomenclaturii, consecvența studiilor: 3 cla-

se, patru clase ș.a.m.d. Principiu. „muncito-

resc”, oameni care se clădesc în carieră, por-

nind de jos, cât mai de jos, studiile de partid 

înlocuiesc studiile anevoioase de școală. 

Practic avem, pagină după pagină, o enciclo-

pedie de partid. Lipsesc comentariile, acelea 

sunt apanajul cititorului. De dorit ar fi, citi-

tor cu școală și studii adevărate, doritor să 

redacteze o lucrare de doctorat cu tema 

„Strania și puterea magnifică a Impostorului 

cățărat pe treptele școlii de cadre”. E de râ-

su’-plânsu’. Asta a fost, ecourile se petrec 

până în zilele noastre. Bine face autorul de 

volum, că nu plusează asupra acestor indi-

vizi, cu nuanțe derizorii. 

Avem, în compensație, Capitolul Noap-

tea Procurorilor un document strict auten-

tic, realizat de președintele CPUN Galați, Ma-

ior Plătică-Ilie, înaintat către Procurorul Ge-

neral Gheorghe Robu, personal, Documentul 

a fost publicat de Yagan Ameih, în romanul 

Chirurgul, Editura Transilvania 2016. Do-

cumentul conține dezvăluiri strict autentice, 

din mediul Procuraturii Galați.(Pentru in-

formare completă, adusă la zi, Noaptea 

procurorilor a fost republicat de Mihai Ga-

nea, în Memorial Istoric, Testamente filo-

zofice, Editura Transilvania, 2019, Proiect 

Finanțat de către Consiliu Județean Mara-

mureș.  
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Documentul Noaptea Procurorilor, 

realizat pe baza unei investigații minuțioase, 

redă ad litteram, cu nume, prenume, situa-

ție, datare strict precizată, din avatarurile 

activității antedecembriste, în sistemul judi-

ciar Galați. Unul după unul, sunt scoși la 

rampă, personaje din Procuratura Județului 

Galați. Detaliile sunt, dacă nu ar fi grotești și 

revoltătoare, savuroase. Da, în parcursul 

temporal, scenele vivante devin pitorești. În 

spatele acestor scene, rămân aproape necu-

noscute, dramele umane ale victimelor unei 

justiții confuze, nedrepte și politizate după 

normele ideologiei tovărășești. Observăm 

oamenii ai legii din Galați, corupți până la 

depravare absolută. Chiolhanuri tovărășești 

conspirative, în care fraternizează milițienii 

și procurorii cu infractorii. Un triunghi al 

pierderii de sine și uitării oricărui dram de 

demnitate. Delatoria într-un păienjeniș de 

interese. Colcăiala unor petreceri pantagrue-

lice, țesături ale unor rețele, sub deviza „o 

mână spală pe alta”. Dar și șantaje veroase, o 

șandrama de justiție, mită, arivism patologic. 

Într-un cuvânt, embleme ale decadenței și 

ale degradării morale și profesionale. 

Morala: O parte din ei au urcat în ran-

guri, în epoca postdecembristă. Unii au mai 

îmbătrânit, unii dintre ei s-au dus la Ceruri, 

fără judecată dreaptă pe acest pământ. Răul 

este greu de reparat. Confreria între infrac-

tori și oameni ai legii, au efecte devastatoare 

până în ziua de azi. 

Pompiliu Comșa inserează acest capi-

tol de sfârșit de ev, fără comentarii, pune in-

formația pe tejghea și așteaptă verdictul citi-

torului, dar mai ales analogiile necesare. Po-

liția politică, oprimarea, tortura fizică și mo-

rală, nu puteau să se susțină fără cârdășia 

atâtor corifei ai puterii, înzestrați și perfec-

ționați în lipsă de demnitate profesională și 

de caracter. 

În încheierea demersului meu de pre-

zentare a acestei cărți construite printr-un 

efort și o voință demne de prețuire și res-

pect, nu am decât a mulțumi autorului, 

Pompiliu Comșa, în calitatea mea de cititor, 

pentru construcția inteligentă a unui mega 

reportaj. Valențele etice sunt susținute de o 

proporție bine cântărită; bestialitatea unui 

sistem față în față cu rezistența unor semeni 

de ai noștri pentru care să ne închinăm cu 

smerenie. Avem o datorie sacră să învățăm 

despre ei cum au fost, cum au trudit în chi-

nuri de neînchipuit, să-și păstreze sufletul și 

mintea. Și cum au intrat în veșnicia nemuri-

rii, prin dreapta lor credință creștină. S-au 

lepădat de toate bunurile lumii, dacă au fost 

siliți, dar nu s-au lepădat de Dumnezeu. 

Cât despre mine, modest și vrednic ci-

titor, recunosc dificultatea de a cuprinde ad 

integrum, necuprinsa trecere și cunoaștere, 

dăruită de Pompiliu Comșa prin acest volum 

de o rară exemplaritate.  

 

 

 

   



Porțile Nordului 4-5-6/2021  | 114 |   

Andreea LUPU (România) 

NOTE DE CĂLĂTORIE 

 
 
 
 
 

tockholm, capitala Suediei, un oraș din 
sudul acestei țări, un oraș vechi format 
din mai multe insule, înconjurat de 
apele Mării Baltice și de multă vegeta-

ție. 
Încă din școală, când învățam la geografie 

peninsulele Europei, îmi doream să ajung în 
cea Scandinavă. Îmi imaginam natura îngheța-
tă, îmi imaginam zăpada cum sclipește peste 
acoperișurile caselor cu arhitectura specifică, 
fumul dansând alene înălțându-se spre văz-
duhul înmărmurit, renii care stau în iesle și aș-
teaptă să fie scoși la plimbare cu săniile, oa-
menii îmbujorați care trăiesc simplu, dar fru-
mos.  

Așa a și fost prima mea impresie despre 
Suedia, urmărită de pe geamul avionului.  

M-a lăsat fără cuvinte frumosul peisaj 
format din păduri de brazi, brazi înghesuiți în 
insulele mărginite de ape înghețate ca de cris-
tal. Feerie! 

 

 

Această ieșire a fost una intempestivă. 
Programată rapid, fiindcă am avut ocazia să 
vizităm orașul Stockholm la un buget redus. 
Ştim cu toții că țările nordice sunt considerate 
destinații costisitoare. 

Așadar în lună martie, mai exact la mijlo-
cul ei, am decolat de pe aeroportul Cluj spre 
destinația amintită mai sus. În 2 ore de zbor 
am aterizat pe aeroportul Skavsta, aeroport ce 
se afla la 100 de km de Stockholm. Această ru-
tă de zbor a fost introdusă în extra sezon, așa-
dar fi-ți pe fază! 

Legătura dintre aeroport și Stockholm se 
face prin intermediul firmei de transport 
FLYGBUSSARNA. Biletele de autocar le puteți 
achiziționa de pe site-ul lor fără prea multă 
bătaie de cap. Dacă intenționați să vizitați 
Stockholm, cea mai mare recomandare a mea 
este să vă achiziționați CARDUL STOCKHOLM 
PASS, fiindcă vă v-a scuti de cheltuieli majore. 
Dacă te gândești să vizitezi în parte, fiecare 
obiectiv sau 2,3 dintre zecile de obiective ofe-
rite de frumoasă capitală, țin să te anunț că nu 
vei avea câștig în ideea în care te gândești că 
îți vei achiziționa bilet individual de la fiecare 
loc vizitat, din contră, vei ajunge să achiți, pen-
tru 3 muzee vizitate, cât pentru cardul acela 
de care aminteam mai sus (cu care poți să bi-
fezi foarte multe locații) și în plus o să benefi-
ciezi și de transport în comun gratis sau chiar 
pentru vaporașele care te plimbă printre insu-
le, cu mențiunea ca în extra sezon circula doar 
două ambarcațiuni. Acest card STOCKHOLM 
PASS îl puteți achiziționa de pe site-ul cu ace-
eași denumire. Ca și costuri, cele două cârduri, 
cel de transfer aeroport- Stockholm și retur, 
cât și Cardul Stockholm Pass pentru vizitat 
obiective Turistice, au costat în jur de 460 lei 
și au fost valabile 3 zile. A meritat, credeți-mă.  

Bun, acum că am povestit puțin despre 
costurile biletelor de transport și despre car-
dul „minune”, e timpul să vă ofer informații 
despre cazare. Așadar, noi am stat în centrul 
istoric al Stockholm-ului, mai exact în Gamla 

C 
S 
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Stan (nu știu de ce mă gândesc de fiecare dată 
la piesa aceea renumită <Gangnam style>, asta 
așa că paranteză:)). 

Eu vă recomand cazarea în această insulă, 
într-una din clădirile istorice ale acestei fru-
moase capitale. Dacă nu puneți preț pe lux și 
opulenta, nu doriți să aruncați cu mulți bani 
pentru câteva ore de somn, s-ar putea să aveți 
noroc și să găsiți oferte de cazare rezonabile 
ca și cost, dar și pentru confort. Hotelurile 
sunt o variantă perfectă pentru cei care sunt 
dornici să împartă aceleași hobby-uri ca și ti-
ne, și anume călătoria, descoperirile și aventu-
ră. 
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În ceea ce privește costul hranei, aș putea 

să spun că este piperat, în comparație cu alte 
țări ale bătrânului continent Europa, exclu-
dem Elveția care concurează cu Suedia la pre-
țuri. Chiar și în supermarketuri, pentru o apă 
plată la 0.5 L vei plăti în jur de 12 lei, o pâine 
chiar și 20 lei, fructele, respectiv merele sunt 
cât kilogramul de fistic în România. În altă or-
dine de idei, mâncarea este scumpă. 

Eu am descoperit, la câțiva metri de uni-
tatea de cazare, un Fast Food, unul mai speci-
al, unde sunt preparate pe bază de hering 
proaspăt, asta în cazul în care ești fan peste. 
Am degustat în fiecare zi „dish-urile” lor (deși 
acest cuvânt suna cam sofisticat). Pentru un 
Burger cu hering veți plăti în jur de 50 lei. 
Sauuuu, poți degusta file de hering prăjit, cu 
un piure de cartofi, ceapă și castraveți. Mie 

chiar și acum îmi plâng papilele gustative du-
pă aceste feluri care par la prima vedere bana-
le. 
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Stockholmul este orașul care m-a sur-
prins atât de plăcut, încât aș fi pregătită să îmi 
schimb reședința. 

Am întâlnit o româncă, ce lucra în unita-
tea unde am fost cazata. Era omul de încrede-
re al managerului. Administra, cu cea mai ma-
re responsabilitate și drag această afacere ca-
re devenise pentru ea mai mult decât un loc 
de muncă sau o rutină. O femeie simplă, dar 
care emana de departe un caracter puternic. 
S-a creat între noi o legătură foarte frumoasă, 
asta după ce am vorbit în engleză și am reali-
zat că suntem din România amândouă. Mi-a 
povestit că s-a născut și crescut în sudul Ro-
mâniei, din zona Drăgășani. Femeie singură 
care a crescut un fiu care acum are 18 ani, mu-
tată în Stockholm de peste 11 ani și care a 
spus că acest oraș e casa ei, iar ceea ce poate 
să îi ofere Suedia a fost o rampă de lansare în 
viață pentru ea, cât și pentru copil, asta după 
ce a trecut printr-un divorț în România și s-a 
lovit de concepțiile privind femeile care fac 
acest pas.  

Ceea ce vreau eu să subliniez este că tipa 
asta era atât de fericită și de mulțumită de ce-
ea ce face, pe lângă faptul că este un mic ma-
nager, nu se sfiește să schimbe așternuturi sau 
să igienizeze toalete în pofida faptului că în 
România a lucrat în sistemul bancar. Am ră-
mas surprinsă de dăruirea ei pentru tot ce fa-
ce zilnic și o credeam pe cuvânt.  

 

 
Yammy 

 

Într-una din dimineți mi -a bătut la ușă și 
mi-a adus un preparat de patiserie specific 
micului dejun din frumoasă capitală a Suediei, 
un gest memorabil, de apreciat și un dar super 
gustos. 

 

 
Bună dimineața, Stockholm 

 
Pe tot parcursul călătoriei mele în fru-

moasa capitală, am observat cu stupoare cât 
de relaxați sunt suedezii, începând de la sim-
plă educație oferită copiilor care de abia reu-
șesc să pășească pe piciorușele lor, copilași de 
2, 3 anișori, care la 7 dimineața, pe o tempera-
tură ce nu depășea -5 grade C, făceau plimbări 
cu îngrijitoarele de la grădiniță, grupați câte 4, 
doi în cărucior și doi copilași care se susțineau 
de marginea căruciorului. Un alt exemplu pri-
vind creșterea copiilor: în ansamblul Muzeului 
Satului, un grup de oameni stăteau și poves-
teau foarte absorbiți. În jurul lor, un mic ex-
plorator, circa 1 an, 1 an jumătate a căzut ca o 
popică de bowling, chiar semăna cu una. Eu 
am rămas încremenită, fiindcă căzuse cu fața 
înspre asfalt. Așteptam reacția părinților care 
nu a fost alta decât ca s- au uitat la odrasla lor 
au zâmbit și l-au lăsat să se ridice singur, con-
tinuându-și discuțiile. Ce să credeți?! Copilul 
nici măcar nu a scos un sunet, s-a ridicat și-a 
continuat cercetările. Aș putea să mai dau și 
alte exemple, însă o să vă plictisesc, probabil. 

Ideea e simplă, vikingii se trag din Suedia, 
nu-i așa?!: D 
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În cele 3 zile cât am colindat Stockholmul, 
am avut parte de foarte multe experiențe plă-
cute care m-au învățat una alta. La un moment 
dat am simțit că trăiesc de o viață în Suedia. 

Aș avea multe de povestit, însă vreau să 
încep prin a enumera cele mai frumoase și re-
prezentative obiective turistice, asta din punc-
tul meu de vedere și încep așa: 

 
1. GAMLA STAN - orașul vechi. Se afla pe 

o insulă, care este legată de alte insule prin 
mai multe poduri. Gamla Stan este punctul de 
plecare spre tot ce ține de istoria acestei fru-
moase capitale. Aici veți putea vizita Palatul 
Regal, Muzeul Nobel, cât și catedrala din 
Stockholm. Puteți să vă pierdeți pe străzile 
înguste și să descoperiți și alte secrete ale 
acestei comori. 
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Catedrala 

 
 

Muzeul Nobel 

 
 

 
 

 

 

 
 

2. Din Gamla Stan, puteți să luați vaporul 
pentru o scurtă plimbare în insula Djurgar-
den unde se afla Muzeul Vasa, Muzeul Vi-
kingilor, Aquarium, muzeul ABBA, muzeul 
Nordiska, Muzeul copiilor și nu în ultimul 
rând muzeul în aer liber Skansen, aș zice mu-
zeul satului suedez, de altfel și preferatul meu 
din tot acest circuit. 
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Muzeul vikingilor 

 

 

 

 

 

 
 

Aquarium 
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Muzeul Vasa 

 
 

 
 

 
 

Nordiska museum 

 
 

 
 

 
 

Muzeul Skansen 
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Vă rog să nu ratați muzeul Skansen, vă 

promit că o să aveți o experiență minunată, 
deoarece angajații acestui loc va v-or conduce 
în timp, în trecut, prin prisma costumelor, po-
veștilor, caselor, atelierelor sau chiar a brută-
riei, care de altfel produce diverse produse de 
patiserie și nu ai cum să o ratezi încă de la in-
trare, deoarece mirosul cu iz de vanilie te 
atrage ca un magnet. Apropo, să nu ratați 
„melcii” umpluți cu vanilie, sunt un deliciu. 

Tot în acest muzeu am fost invitată să mă 
încălzesc la gura sobei și să învăț cum se făcea 
focul sau cum se cocea pâinea în cuptor. Apoi 
am socializat cu o „moașă” care mi-a povestit 
cum au trăit cei din casa a cărui prag l-am tre-
cut. Mai târziu renii m-au oprit din drum. Ce 
poți să îți dorești mai mult?! 

 
3. Dacă treceți podul din insula Djurgar-

den spre cartierul Ostermalm puteți să vizi-
tați și Muzeul suedez de istorie, Muzeul Poliți-
ei, Muzeul Maritim și să urcați în turnul de te-
leviziune Kaknastornet pentru un prânz, cina 
cu o vedere spre Stockholm. 
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4. Pe insuliță Skeppsholmen puteți să 

dați o raită la Muzeul de arta modernă. Eu nu 
prea sunt prietenă cu arta modernului și nu 
prea mi-a plăcut, însă merita să tragi cu ochiul 
pentru a putea să îți dai cu părerea ulterior. 

 
 
5. În cartierul Norrmalm puteți să vă 

plimbați pe lângă clădirea Operei, iar mai 
apoi să vă relaxați în parcul Kungstadgarden. 
Mi s-a spus că în luna mai când înfloresc cire-
șii e un spectacol optic și olfactiv. 

 

6. Pe o mică insuliță, între Gamla Stan și 
cartierul Norrmalm, se află Muzeul Medieval 
care din păcate nu era deschis în momentul în 
care am fost la Stockholm. 

 
 
7. Pe o altă insulă, înspre vest mergând, în 

cartierul Kungholmen, se afla clădirea impu-
nătoare a Primăriei din Stockholm. 

 
 
Stockholmul poate fi străbătut la picior 

dacă vă organizați puțin în perioada șederii 
voatre. Susțin întotdeauna vizita destinațiilor 
alese făcută la pas, deoarece aveți ocazia să în-
tâlniți și să fiți surprinși de lucruri frumoase, 
oameni frumoși, să vă descoperiți prin prisma 
locurilor străbătute pe străzi marcate de seco-
le. 

PS: Cu cardul Stockholm Pass, puteți să 
faceți o plimbare cu autobuzele HOP ON- HOP 
OFF pentru un tur al orașului ghidat prin căști. 

Sper că v-a fost de folos mini relatarea 
experienței mele în minunata capitala STOC-

KHOLM. ❤ 
With love, 

Andreea 
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