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AJUNGÂND DIN URMĂ CONTEMPORANEITATEA… 

 
Leo BUTNARU 

 

  
 

SPECIFICUL AVANGARDEI 

UCRAINENE 

 
Avangarda poeziei ucrainene are 

indubitabile tangenţe, ba chiar filiaţii cu 

fenomenologia futurismului, cubofuturismului, 

akmeismului rus(eşti), fenomenologie căreia 

majoritatea autorilor din patria lui Gogol i-au 

resimţit, ba chiar i-au dorit benefica influenţă 

mobilizatoare, inspiratoare, orientativă, canonică. 

Şi... autobiografică, precum se înţelege şi din unul 

dintre poemele lui Oleksandr Korj dedicat lui Gheo 

Koleada: 

 

„...Întâmpinând 

noul 

an (23) 

plesneam 

de bucurie! 

Şi beam 

pentru futurism 

pentru Semenko 

şi Maiakovski”. 

 

Însă, spre deosebire de avangarda rusească, 

cea ucraineană nu e compartimentată atât de divers 

(akmeism, 

futurism, cubofuturism, egofuturism, imagism, 

adamism, lucism etc., etc.) dar, bineînţeles, în mod 

vădit sau doar in nuce,  

 

conţine elemente comune tuturor avangardelor, 

inclusiv diversităţii celei de la Petersburg şi 

Moscova. Iar problema identităţii mai multor 

avangardişti ruşi de provenienţă ucraineană este 

acut şi amplu dezbătută în mediile culturale şi nu 

numai din ţara vecină. Pentru că, într-adevăr, a avut 

loc o masivă migraţie a kievenilor spre Moscova, să 

zicem, precum se întâmplase, cu un secol înainte, 

cu Nikolai Vasilievici Gogol, care nu prea ţinea să-

şi pună în lumină originea ruteană. Revelaţiile sunt 

urmate de jubilaţii: iată, în unele anchete, marele  

 

pictor Kazimir Malevici scria că e ucrainean! Dar 

David Burlik, „tatăl futurismului rus‖, de unde e? 

Sigur, din Ucraina, de lângă Harkov. Uneori, el 

chiar susţinea că ar fi un „futurist tătaro-zaporojan‖. 

Opinie împărtăşită şi de fratele său Nikolai, poet şi 

el. 

Apoi alţi lideri ai avangardei ruse – 

Aleksandr Arhipenko, Aleksandr Ekster – de 

asemenea ucraineni au fost... Et caetera. Chiar cu o 

remarcă uşor... derutantă: mai sunt încă destui 

exegeţi care tratează ca pe o ciudăţenie noţiunea de 

„avangardă ucraineană‖, de parcă nu i-ar fi venit şi 

timpul acesteia – timpul recuperărilor, omologării, 

propagării. Iar prezenta antologie reprezintă şi ea un 

argument de necombătut în motivarea de a rosti şi 

de a scrie răspicat: avangarda ucraineană a existat, 

există, merită atenţie, – precum subliniază mai 

mulţi istorici occidentali ai artei ruseşti care, 

concomitent, studiază şi avangarda ucraineană 

(Marcades şi Nakov – Franţa, Boiko – Polonia, 

Bowlt şi Mudrak – SUA). 

În ce priveşte agitata căutare şi redare de 

identitate a mai multor avangardişti ruşi cu 

descendenţă ucraineană mai persistă ecoul şi 

apucăturile atitudinii ideologiei sovietice care, până 

la urmă, le permitea şi ucrainenilor să spună, să 
scrie ceva despre avangarda „lor‖, dar fără să 

îndrăznească a se referi la protagoniştii culturii 

ruse, chiar dacă aceştia se trăgeau din stepele 

zaporojenilor, de pe pripoarele Niprului. Sigur, nu e 

uşor să împarţi „ceva‖ între fraţi... Disputele 

continuă... Să mai zăbovim puţin asupra lor, la 

intersecţii de epoci, imperii, state independente, arte 

tradiţionale sau moderne, postavangardism sau 

postmodernism etc.  

Astfel, de la căderea imperiului rus şi până 

în prezent, în virtutea diverselor ocurenţe, 

nefavorabile sau... nefolosite la timp şi eficient, 

Ucraina rămâne ţara cu acute probleme de 

autoidentificare, nesoluţionate deplin nu doar în 

cadrul naţiunii, poporului propriu-zis, ci chiar şi 

printre elitele intelectuale. De unde şi tezele 

dubitative lansate de unii (nu este exclus – (şi) rău-

intenţionaţi) de a susţine că avangarda nu poate să 

apară într-o ţară care încă nu s-a regăsit ca unicitate. 

Pentru că avangarda îşi propune drept scop 

înfruntarea tradiţiei, pe când într-o ţară cu probleme 

de autoidentificare creatorul de artă nu poate să facă 

asta, deoarece, pur şi simplu, nu cunoaşte respectiva 

tradiţie. Dat fiind că naţiunea mai e în procesul 

căutării de sine, bineînţeles că ea apelează frecvent 

la tradiţie, vag-existentă sau posibilă, „decupând-o‖ 

din contextul istoriei sale existenţiale private de 

atâtea elemente sine qua non în lungile perioade de 

subordonare unor imperii, fie celui ţarist, fie celui 

sovietic. Iată de ce Ucraina este condamnată să 
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orbecăiască prin spaţii mito-arhaice, privată de 

posibilitatea creării unei arte noi, susţin unii. 

Dar, atenţie! – deja noi ne aflăm în aria 

disputelor contemporane, tezele de mai sus „făcând 

abstracţie‖ de avangarda clasică ucraineană, care a 

fost şi a rămas o certitudine, referindu-se – tezele – 

la absenţa suflului proaspăt, postmodern, 

contemporan-european, transoceanic în cultura şi 

literatura ucraineană.  

Teoreticianul postmodernismului (eu unul 

cred că postmodernismul ţine de orizonturile 

testamentare ale avangardei – L.B.) Vladimir 

Eşkilev propune ca atare situaţie să fie examinată 

nepărtinitor, atent, susţinând căavangarda 

ucraineanã 27 problema absenţei avangardei 

ucrainene (contemporane; cea istorică îşi are deja 

locul tot mai conturat în istorie) e chiar cea veche, 

de care vorbeau încă panfuturiştii, cei din asociaţia 

„Noua generaţie‖ – nu a fost creat un camp cultural 

urban important, nu există dominaţia culturii 

orăşeneşti, firească pentru contemporaneitatea 

noastră, de unde şi consecinţele: nici chiar astăzi, 

avangarda nu are cum şi nu are unde apărea în 

Ucraina. În esenţa ei, Ucraina mai este ţară agrară, 

rurală, în care arta îşi asumă datoria de a vorbi din 

partea poporului şi despre popor, din partea tradiţiei 

şi despre tradiţie, din partea străbunilor şi despre ei. 

(Ar fi un Ianus care vede doar cu ochii de pe faţa de 

la... ceafă. Ar fi ca un fel de păşunism, de 

semănătorism, ba chiar... de mioritism rutean...) În 

genere, arta contemporană, ca să nu vorbim de 

oarece avangardism, e una marginală, pe când în 

Europa, în America, după cum se ştie, ea deţine 

chiar prim-planul. Pentru ca Eşkilev să sublinieze: 

„Zi de zi, în 10 mii de şcoli ucrainene funcţionează 

o maşină fabuloasă, care hrăneşte tânăra generaţie 

cu lucruri arhaice. Graţie funcţionării acestei 

maşini, oamenii pur şi simplu îşi pierd interesul 

pentru literatura ucraineană. Această maşină 

lucrează, bineînţeles, şi împotriva noastră – a 

promotorilor artei noi. Dinozaurii au acaparat 

întreaga putere, oriunde‖. (Probabil, astfel de 

constatări trebuie să ne dea de gândit şi nouă, 

românilor, în special celor din Interriverania 

Prutonistreană, alias Moldova Estică, unde tradiţia 

kitschizată mai face ravagii...) „Iar astăzi noi 

trebuie să schimbăm radical această situaţie‖, 

conchide Vladimir Eşkilev.  

Este exact ceea ce trebuie remarcat în ce 

priveşte apariţia avangardei (deja clasice, istorice) 

în agrara ţară Ucraina. (Anticipativ şi reiterativ, să 

menţionăm că, totuşi, avangarda din anii ‘20-‘30 ai 

secolului trecut a cunoscut şi izbânzi la Kiev, 

Harkov, pe malurile Niprului...). Adică, din punct 

de vedere... obiectiv, futurismul ucrainean apărea 

oarecum în mod paradoxal, parcă... neîntemeiat, 

dar, totuşi, existent! Deoarece avangarda, 

futurismul propriu-zis – cel puţin în Rusia, ca parte 

componentă a avangardei europene, – era o 

consecinţă a procesului intens de urbanizare. Însă în 

Ucraina dominantă a fost şi rămânea cultura rurală. 

Până şi scriitorii care, la răscruce de secole, 

erau consideraţi novatori – Ukrainka, Lepkiy, 

Zerov, Kobâleanskaia, – în principiu scriau numai 

şi numai despre sat. 

Precum menţionează Ivan Reabciy, exegetul operei 

lui Mihail Semenko: „La noi nici nu mirosea a 

urbanizare. A prins «a adia» abia în timpul din 

urmă, odată cu noile mode literare. Până şi în 

timpul puterii sovietice, când satul era distrus tot 

mai necruţător, lucrările legate de viaţa urbană şi 

oarece noutăţi socio-existenţiale erau destul de 

slabe, fără să fie în stare să creeze propriul curent 

artistic. Cu atât mai uimitor e însă că aceasta i-a 

reuşit lui Semenko care, în mod conştient, tindea să 

europenizeze şi să urbanizeze literatura 

ucraineană‖. De unde şi piezişa, dar nu ostila 

constatare că, de fapt, futurismul a fost unica artă 

care a tins pe cale forţată să introducă cultura 

ucraineană în secolul XX, fără consimţământul 

acesteia. „Noi trebuie să ajungem din urmă ziua de 

azi‖ – iată unul dintre memorabilele îndemnuri ale 

lui Mihail Semenko, lansat în anul 1914 în revista 

„Quaerofuturismul‖, continuând, explicit, 

programatic: „Dorim ca prin mişcare artificială 

(øòó’íèì ðóõîì) să apropiem arta noastră de 

hotarele, după 

care începe noua eră a artei mondiale‖. Futurismul 

se afirma ca unică forţă în lupta cu stagnarea 

culturală, spiritual în Ucraina aflată la răspântii de 

istorie şi destin.  

Oleg Ilniţki, important exeget al 

avangardei istorice ucrainene, scrie: „Debutul 

futurismului ucrainean se întâmpla pe când 

societatea ucraineană practic deja hotărâse cum 

trebuie să fie noua ei cultură naţională. Principiul de 

bază al culturii consta în renunţarea la narodnicism 

şi provincialism‖. Însă intelectualitatea din acele 

timpuri nu se decidea să accepte noua cultură care 

respingea tradiţia şi pe idolul perpetuu al culturii 

ucrainene – Taras Şevcenko. Ilniţki menţionează că 

arta care nu apela la sentimente naţionale era 

declarată străină şi „deconspirată în tentativele ei de 

a se infiltra în spaţiile naţionale‖, spre a le distruge. 

„Impulsurile iniţiale ale futurismului ucrainean de 

la sfârşitul primului război mondial s-au manifestat 

ca lovituri date concepţiilor literare şi naţionale 

general acceptate. Iar energia critică era orientată 

nu spre elucidarea sensurilor şi înţelegerea noii 

fenomenologii artistice, ci spre lichidarea oricăror 

semnalmente ale ei din conştiinţa societăţii‖, mai 

subliniază Ilniţki. 

Poate că intelectualitatea a fost prima care 

nu a dorit să accepte futurismul, în 1918 criticul 

Gruşevski scriind: „Până în prezent, futurismul nu a 

reuşit să dea rădăcini adânci pe ogorul literaturii 

ucrainene: permanentele şi îndelungatele tradiţii ale 

literaturii ucrainene nu i-au permis respectivei 

«direcţii» literare să se dezvolte din plin‖. (Cu toate 

că aceste tradiţii erau puse categoric sub semnul 
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îndoielii de Mihail Semenko care, în manifestul „Eu 

însumi‖ (1914), scria categoric: trebuie „să 

accelerăm. În asta ne constă consecvenţa. Lasă-i pe 

părinţii noştri (care nu ne-au lăsat nimic ca 

moştenire) să se aline cu arta «natală», trăindu-şi 

veacul împreună cu ea; noi, tinerii, nu le vom 

întinde mâna. Haideţi să ajungem din urmă ziua de 

azi!‖) 

Savantul Iu. Mejenko opina că: 

„Futurismul nu poate să-şi găsească în mod firesc 

loc în poezia ucraineană, care e legată de psihologia 

unui popor ce construieşte, şi nu a unuia ce 

risipeşte, deoarece nu există ceva ce ar putea fi 

risipit... Dacă simbolismul mai are «oarece tradiţie» 

şi un «sol natural» în Ucraina, futurismul nu are 

absolute nimic‖. În timp ce acelaşi M. Semenko 

încerca să generalizeze destrucţiunea şi în arta 

ucraineană, scriind: „Prin sine, destrucţiunea 

reprezintă unul dintre fronturile panfuturismului. 

Precum se ştie, sistemul panfuturist se împarte în 

două componente: panfuturismul general 

(panfuturismul dialectic, filozofia panfuturismului) 

şi panfuturismul special (activ, panfuturismul 

revoluţionar – destrucţiunea, construcţia, meta-

arta). 

Noi susţinem că arta trebuie lichidată sau, 

ceea ce e unul şi acelaşi lucru, arta se va 

autolichida. Cum s-ar putea face asta în mod 

practic? Acesta şi este teatrul operaţiunilor militare 

al destrucţiunii‖. (1922).  

Astfel, noua fenomenologie artistică, 

definită şi ca primă avangardă ucraineană, nu era 

luată în serios de critică. Pe atunci, printre 

intelectualii ucraineni bântuia moda să se lanseze 

cele mai deocheate invective la adresa avangardei, 

futurismului, în special, condamnat pentru spiritul 

său străin sub aspect ideologic şi estetic matricelor 

naţionale. De unde concluzia lui O. Ilniţki că în 

Ucraina lipseau criticii şi oamenii de ştiinţă 

pregătiţi pentru întâlnirea28 avangarda ucraineanã 

cu avangarda. Ba şi mai grav: din acele timpuri de 

afirmare relativ fructuoasă a avangardei, 

respingerea futurismului a devenit poziţie 

magistrală pentru literaturologia clasică ucraineană, 

poziţie dominantă până în prezent. 

Dacă astfel de atitudini obscurantiste nu 

puteau să-i oprească din acţiune pe futuriştii 

propriu-zis, pe cei mai 

dotaţi reprezentanţi ai lor, Mihail Semenko, Gheo 

Şkurupi, Iulian Şpol, Oleksa Slisarenko (ei au fost 

„opriţi‖ – toţi, în 1937 – doar de gloanţele călăilor 

bolşevici), bineînţeles că ele descurajau eventualii 

critici adevăraţi, competenţi ai 

avangardei; adevăraţii ei exegeţi, esteticieni, 

istorici, de unde şi constatarea criticului V. 

Kacianiuk care, încă în 1930, 

scria despre cei 16 ani de existenţă ai avangardei 

ucrainene: „Astăzi noi nu dispunem de niciun 

studiu, ba chiar de niciun articol serios, care ar 

aprecia obiectiv rolul futurismului în procesul 

literar al Ucrainei Sovietice. Plus la asta, încă nu 

sunt elucidate anumite date, anumite materiale 

rămânând inaccesibile, dintre care unele sunt rarităţi 

bibliografice, altele, la fel (în manuscris), – păstrate 

în sertarele meselor unor tovarăşi care, într-un mod 

sau altul, sunt legaţi de mişcarea futuristă. Fireşte, 

multe dintre aceste materiale s-au pierdut‖. De aici 

şi imposibilitatea subsemnatului de a identifica 

barem anii de viaţă ai unor autori antologaţi 

(Oleksandr Korj, Volodimir Gariaiv, Iuri 

Paliyciuk...), iar despre alţii aflând doar date extrem 

de sumare, vagi. Astfel că avangarda ucraineană 

abia începe a fi adusă în prim-planul atenţiei 

exegeţilor, iar arhivele ei urmează să fie completate 

şi instituţionalizate. 

 

 

 

 
 

 

 

(Mulţimim domnului Leo Butnaru şi revistei 

«Vatra» pentru posibilitatea publicării acestui 

articol.) 
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Mikola VORONI  (1871–1938) 

 

Mikola Voroni (a mai semnat cu 

pseudonimele şi criptonimele: Arlechinul, Eternul 

Oleg, Homo, Sirius, Kondratevici ş. a.) s-a născut 

în regiunea Ekaterinoslav în familia unui meseriaş, 

mama însă i se trăgea din spiţa unor iluminişti din 

sec. 17-18, printre care şi P. Kolacinski, rector al 

Universităţii din Kiev. A învăţat la şcoala reală din 

Harkov, de unde este exmatriculat din cauza 

legăturilor sale cu narodniciştii, a lecturii şi 

difuzării literaturii interzise de cenzură. Trei ani se 

află sub supravegherea poliţiei, cu interzicerea de a 

studia în instituţiile de învăţământ superior din 

întreg imperiul rus. Frecventează cursuri de 

filosofie la universităţile din Viena şi Lvov. 

Lucrează ca bibliotecar, corector de ziar, regizor de 

teatru, actor în Ekaterinodar, Harkov, Odessa, 

Cernigov. În 1910 se stabileşte la Kiev, activează în 

teatru, predă în şcoala teatrală.  

Nu acceptă revoluţia din octombrie şi, în 

1920, emigrează, locuind la Varşovia, unde se 

apropie de importanţii poeţi polonezi Julian Tuvim 

şi Leopold Staff. Curând se stabileşte la Lvov, iar 

după reîntoarcerea în Ucraina (1926) profesează 

pedagogia şi teatrologia.  

Primele versuri le scrie pe când era elev al 

şcolii reale din Lvov; debutul în presă – în 1893. În 

anul 1901 publică în „Buletinul de literatură şi 

ştiinţă‖ o scrisoare deschisă cu caracter 

programatic, ce invită scriitorii să colaboreze la 

almanahul „care, prin conţinut şi formă, poate 

contribui la apropierea de noile curente şi direcţii 

literare‖. 

Primul său volum, „Poeme lirice‖, îl 

publică la Kiev, în 1911, iar în a doua carte, „Irizări 

de vise‖ (1913), Voroni se orientează spre estetism 

şi autoîncântarea eroului liric.  Este unul dintre 

primii care introduce în poezia ucraineană ideaţia 

urbană, acceptă şi promovează unele motive 

inovatoare ale poeziei europene, care contrapun 

inspiraţia poetică şi cotidianul. Creaţia lui Voroni 

reprezintă desprinderea de tradiţia folclorică, 

formele şi metrica sa fiind mereu în modificare. Are 

poeme în care ia în derâdere limitarea naţională, 

pseudopatriotismul, esenţa lui antiumană, 

antimorală. Întemniţat în anul 1934, executat, prin 

împuşcare, la 7 iunie 1938. 

 

 

FIARA 

 

În zori oraşul prinde a vui, 

Lume trezită de sirene; 

Fier, piatră, aramă şi sticlă 

Răspund în ecouri viclene. 

 

Trăieşte din nou, se dezlănţuie 

Fiara cu o mie de capete! 

Viaţa ei – vertij clocotitor 

Spăimos şi fascinant în toate. 

 

Ea îşi spulberă praful des 

Peste palate şi cocioabe 

Şi parcă un carnaval fastuos 

Trece peste scrum şi cadavre. 

 

În toate e groaznică chemare, 

Şi triste, vibrante antifoane, 

Muzică, dans şi culoare 

Gemete şi blesteme-milioane... 

 
Şi sânge, şi lacrimi fără speranţă, 

Şi aur, şi flori, podoabe precare, 

Şi tină, şi mucegai, şi gunoi 

Şi pietre alese, rare, oricare. 

 

Aceasta e viaţa ce joacă şi arde 

În irizări scânteietoare, 

Cu toate culorile descătuşate 

Pe cheiuri cu valuri plescăitoare. 

 

Fiara vrea să mănânce! Să trăiască! 

Să tacă fiara nu e în stare, – 

Şi urlă, dezlănţuită, urlă 

Pentru că e flămândă, a disperare! 

 

Tremură de mişcările suspendate, 

Se revarsă în voci şi furii 

Întregul oraş cu ziduri de piatră, 

Prins în reţea de cabluri-mii. 

 

 

1920 
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RUBINE 
 

 

Se redeschid rănile – 

 

Răni vechi, din nou răscolite de plictis... 

Se vede, fierbinte ca flacăra, sângele  

          prelins. 

 

Deja-i de neoprit otrava culpabilităţii. 

 

Se deschid rănile... 

 

Răni, ale inimilor rubine! 

 

Dumneata eşti unicul dar, comoara  

cerşetorului, 

Ceea ce i-a dat de milostivenie mâna 

 

La despărţire, în ultima clipă a ceasului... 

 

Răni, ale inimii rubine!... 

 

Dar cine v-a dat purpura şi strălucirea  

         focului? 

Mândria mea, mândria mea batjocorită 

 

Ce-mi ţinea în frâu furia nemărginită. 

 

O, rubine de purpur!... 

 

 

ORAŞUL VECHI 

 

 

Neguri, neguri plutesc peste oraş, 

Se clatină ca valuri somnolente... 

În pale se destramă, ca lava plutesc 

Atât de monotone, indolente... 

 

Domină sumbră povară de plumb, 

Ca de oi lânoase o turmă, 

Şi-apasă, apasă – din valuri de nori 

Se-arată năluci, înainte, în urmă. 

 

Întinzându-se după somn, ieşi 

Peste oraş un cazac fabulos, 

Leit Ostreaniţea sau Sveatoslav – 

Bătrân, bătrân, uriaş, neguros. 

 

 

Moţul îi tot tremură pe haina largă 

Şi mustăţile-n val i se răsfiră... 

Stă şi priveşte ca un ciuf bătrân, 

Înclinându-se ca ăl ce se miră... 

 

Ar fi ceva de recunoscut în acest chip – 

Statornic, dur, neogoit, răzvrătit... 

Şi încă ceva, parcă, apropiat – 

 

Chip de muncitor istovit. 

 

Casele în fum, coşuri nalte-n fum se pierd–  

Creaţii de minciuni necruţătoare 

Şi se insinuează, tihnit, a suferinţă 

Neguri, neguri plutitoare... 

 

(1920) 

 

MORŢII 

 

 

Morţi, morţi nenumăraţi... Pretutindeni,  

           ici şi colo 

Oriîncotro ai privi, oriunde –  

        cadavre umane! 

Sunt fără de număr aceşti reci răposaţi  

                                                    în mişcare: 

Ei trebăluiesc, se îngrămădesc 

  în mormane. 

 

Tu auzi hohotele de glasuri răguşite, 

Mârâituri dezgustătoare, gemete, blesteme? 

Astea-s rămăşiţe din vremuri străvechi – 

Obiceiuri milenare – prejudecăţi eterne! 

 

Ei pur şi simplu-au murit, n-au pierit în  

beznă, 

Nu au fost anulaţi de veacuri, de milenii – 

Precum erau cândva, sunt la fel şi acum 

La început de secol douăzeci, s-o ştii... 

 

Pentru ei totul e zădarnic, sunt foarte greu  

         de oprit; 

Ştiinţa, progresul şi toate măsurile de  

        luminare 

Nu-i vor lichida, oferindu-le dreptul  

                                                       de-a trăi, 

Selectând doar ce e contemporan în noi              

                                                          hotare. 

 
Şi dânşii tot strigă despre egalitate-ntre  

                                                        oameni, 

Despre progres mondial ce le va da nou  

                                                           destin, 

Concomitent însă de temniţe nu se despart 

Şi tot ce-i spirit volnic, voinţă în cătuşe  

                                                            le ţin! 

 

 

La ce bun astă viermuială? Dânşii ce vor? 

Care le este idealul? Statut cosmopolit? 

Nimic! Drept răspuns, doar zângănit  

    de cătuşe – 

A geamăt sună acest concert haotic,              

                                                        cumplit! 

 

 

(Traduceri de Leo Butnaru) 



MANTAUA LUI GOGOL 
 

          Anul I, nr. 2, aprilie-iunie 8 

  

RESURSE ALE COMEDIEI CUVÂNTULUI ŞI ECHIVALĂRILE LOR UCRAINENE 
 

Prof. Dr. Ioan REBUŞAPCĂ 

 

 
 

Ion Luca Caragiale este prezentat 

cititorilor ucraineni în primul an de numeroase 

traduceri postbelice din literatura română, 1952, 

alături de Eminescu şi Sadoveanu, mai întâi, ca 

dramaturg, prin publicarea capodoperei sale, O 

scrisoare pierdută. 
 
Între timp, faima lui în Ucraina, în fosta 

U.R.S.S., creşte considerabil datorită punerii în 

scenă a pieselor sale, de pildă, O scrisoare 

pierdută, la Teatrul ,A. V. Ivanov", din Odesa, sau 

datorită numeroaselor turnee întreprinse de teatrele 

româneşti în aceste spaţii culturale, în care publicul 

spectator şi lumea literară manifestă un entuziasm 

deosebit faţă de măreţia talentului dramaturgului 

român, iar cronicile teatrale relevă cu însufleţire 

originalitatea operei sale, aspectele ei perene, 

universale. Într-una din asemenea cronici, intitulată 

cât se poate de grăitor, Nemuritorul zâmbet al lui 

Caragiale, Valeri Hakkebuş, printre altele, scrie: 

„Faima lui Ion Luca Caragiale, a cunoscutului 

scriitor satiric român, de mult a depăşit graniţele 

patriei sale, remarcabila sa comediografîe cucerind 

cu adevărat scenele lumii. Farmecul şi frumuseţea 

dramaturgiei lui Caragiale puteau fi realmente 

percepute în timpul turneului întreprins în U.R.S.S. 

de Teatrul „Lucia Sturza Bulandra", în montarea 

căruia comedia, O scrisoare pierdută, a strălucit în 

toate culorile satirei". Prin ce poate fi interesantă 

piesa lui Caragiale pentru publicul contemporan? –  

 

 

se întreba autorul cronicii. Şi tot el răspundea, 

argumentând că, evident, nu prin „anecdotica 

poveste" a alegerilor parlamentare într-unul din 

judeţele româneşti de la sfârşitul  

 

secolului trecut", ci, „ca orice altă operă clasică", 

prin „cuprinzătoarele idei fundamentale» (rev. 

«Vsesvit» 3/ 1977), apreciere sintetică ce se 

„intersectează" cu cea formulată anterior, de 

G.Călinescu, şi prin care poate fi „tradusă", 

exprimând amândouă (aprecierea poate fi extinsă 

asupra întregii opere), secretul perenităţii, a 

universalităţii creaţiei dramaturgului nostru: nu 

aspectele concrete „sunt studiate" de Caragiale, 

arată Călinescu, ci „incompatibilitatea între 

mijloace şi forma de civilizaţie adoptată şi, mai la 

urmă, incongruenţa în idei, care poate persista pe 

orice treaptă de civilizaţie, ca deficienţă personală", 

mobilul acestora reprezentând, în orice etapă, „ceea 

ce este în caracterul omului de a se evidenţia, 

trăsătura eternă proiectându-se în moravuri" 

(G.Călinescu, Omul şi opera, «Contemporanul», 

23/ 1962). Asemenea laturi fundamentale, 

conchide, de data aceasta, criticul ucrainean, sunt 

„relevate pe deplin de teatrul contemporan al 

României" printr-o atentă „citire" regizorală a 

piesei prin „cuvenita pietate manifestată faţă de 

aceasta", de către Liviu Ciulei, şi printr-o 

interpretare scenică magistrală, nuanţată, într-un 

profund spirit caragialian, în care excelează actorii 

Petre Gheorghiu, Toma Caragiu, Octavian Cotescu, 

Rodica Tapalagă, Ştefan Bănică, Aurel Cioranu, 

Virgil Ogăşanu şi alţii. 

„Primul lucru ce sare în ochi, scria Hakkebuş, în 

regia lui Ciulei, este simplitatea ei organică. La 

ridicarea cortinei, pe scenă, într-un decor ce 

caracterizează realist mediul epocii (autorul căruia 

fiind Liviu Ciulei însuşi), debutează acţiunea unei 

comedii veridice, fără exagerări şi sublinieri. 

Situaţia tensionată şi dialogul, propuse de 

Caragiale, sunt suficiente pentru o expunere scenică 

obiectivă. Sarcasmul spectacolului se dobândeşte 

nu prin deformarea materiei piesei, ci prin 

pătrunderea în conţinutul ei. În scena când liberalul 

judeţean Caţavencu, experimentatul intrigant şi 

escroc, şantajează cu pierduta scrisoare de dragoste 

a prefectului local, după cuvintele „Poimâine, în 

momentul când voi fi proclamat de majoritatea 

cerută... în momentul acela vei avea scrisoarea 

cerută", urmează indicaţia scenică a autorului, „cu 

multă căldură".  

2012 – ANUL ION LUCA CARAGIALE 
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Această căldură neaşteptată, sinceritatea şi 

suavitatea, subliniază Hakkebuş, cu care se comit 

cele mai murdare şi dizgraţioase fapte, reprezintă 

unul din secretele satirei lui Caragiale. Devizele 

speculative, aparent umanitare, caracteristice 

tuturor alegerilor pseudodemocratice creează 

atmosfera falsului insuportabil, organic şi iscusit 

întruchipat în materia piesei". „Regizorul Liviu 

Ciulei, continuă criticul ucrainean, a intuit acut 

„lirismul" paradoxal al lui Caragiale, găsindu-i o 

perfectă întruchipare scenică». Vioara întâi în 

ansamblul politicienilor din spectacol este 

„prezidentul Comitetului permanent, Comitetului 

electoral, Comitetului şcolar, comiţiului agricol şi al 

altor comitete şi comiţii" Zaharia Trahanache, 

acelaşi om înşelat, scrisoarea de dragoste a soţiei 

căruia devine mobilul piesei. Rar când se poate 

vedea pe scenă, relevă Hakkebuş, o atât de 

excepţională sinceritate a interpretului (Petre 

Gheorghiu - I. R.) în cele mai absurde împrejurări şi 

situaţii ale comediei. Privirea deschisă şi 

încrezătoare, permanentul zâmbet cald, ce ascunde 

imperturbabila linişte sufletească şi optimismul 

nestrămutat al acestui agreabil moşneguţ devin, în 

spectacol, apogeul exagerării comice". 

În termeni nu mai puţin elogioşi apreciază 

criticul ucrainean şi rolul avocatului, director - 

proprietarului ziarului „Răcnetul Carpaţilor" Nae 

Caţavencu, în magistrala interpretare a marelui 

actor Octavian Cotescu: „Gândirea practică şi 

spiritul de iniţiativă a lui Caţavencu, amoralitatea 

lui modernă se manifestă plenar în timpul bătăliei 

preelectorale. Actorul Octavian Cotescu recreează 

cu o adevărată strălucire scenică caracterul acestei 

reptile politice. Statura lui mereu semiîncovoiată, 

capul aplecat într-o parte peste umerii uşor ridicaţi, 

privirea piezişă, ochii ageri abia întredeschişi şi 

zâmbetul mieros exprimă admirabil o nesinceritate 

organică. Folosind inteligent indicaţia scenică a lui 

Caragiale, „cu multă căldură", actorul a desprins 

din aceasta „sâmburele" personajului. Forţa 

reîntrupării organice interioare a actorului a conferit 

acestui personaj scenic caricatural atributele 

autenticităţii cotidiene". 

Ca prozator, Caragiale este prezentat 

cititorului ucrainean, mai întâi, printr-o serie de 

traduceri publicate în periodice consumându-se 

astfel, etapa de selecţie şi asimilare a valorilor 

literare, etapă încheiată prin editarea, în 1964, a 

monografiei lui I. Sadovnik, despre Caragiale, iar în 

1978, a unui reprezentativ volum de momente, 

schiţe şi nuvele , «Trimful talentului», alcătuit, 

îngrijit şi tradus, în cea mai mare parte, de fostul 

profesor al Universităşii Naţionale «Taras 

Şevcenko», de la Kiev, un excelent cunoscător al 

limbii române şi deopotrivă un reputat romanist, 

Stanislav Semcinski, alături de care mai semnează 

câte una sau două traduceri Larisa Recimedina, 

Nadia Paşkova, Svitlana Klymcenko, Lesia Staeţka, 

Volodymyr Şabliovski, Anatoli Lytvynenko şi 

Valeri Cemes
2
. Din succinta însă „densa" postfaţă a 

îngrijitorului ediţiei reţinem un exemplu de 

edificatoare „introducere" în opera prozatorului 

recomandat cititorilor ucraineni: „Cea mai puternică 

armă a lui Caragiale, scrie Semcinski, a fost râsul. 

În mod efectiv impresionează diversitatea 

procedeelor artistice econom utilizate de autor 

pentru a stârni pe chipul cititorului său când un 

zâmbet blajin, când unul sarcastic. Acestea sunt 

provocate fie de calamburul verbal, de ironia fină, 

bufonada umoristică ori şarja caricaturală, fie de 

anecdota spirituală, de uşoara parodiere, 

caracterizarea sarcastică a personajelor, fie de satira 

necruţătoare sau comicul absurdului situaţiilor". 

Aceste procedee, precum şi altele, se 

realizează prin limbă, „instrumentul", totodată, şi 

„materialul" de construcţie, vital, în cazul de faţă. 

„Lumea lui Caragiale, subliniază Mircea 

Iorgulescu, se comunică, se construeşte prin limbă, 

se naşte din vorbe ca Venus din spuma 

mării"(Mircea Iorgulescu, Marea trăncăneală, B., 

1994, p.61). Aceasta este „o lume a ficţiunilor 

verbale, clădite pe demontarea şi înăbuşirea 

adevărului şi realităţii. Limba însăşi este supusă 

unui proces de îndepărtare crescândă şi sistematică 

de realitate: se refugiează în abstractizări, recurge la 

numeroase eufemisme, se împodobeşte cu termeni 

pompoşi".  

Funcţia estetică şi „unghiul" din care ar 

trebui privită şi apreciată „marea trăncăneală" din 

opera sa, ne oferă Caragiale însuşi, în stilul său 

caracteristic, care sub aparenta exprimare 

umoristică, cum sublinia Călinescu, ascunde „o 

opinie critică foarte dură": „Noi, românii suntem o 

lume în care, dacă nu se face, ori nu se gândeşte 

prea mult, ne putem mândri că cel puţin se discută 

foarte mult. Asta e frumos din parte-ne – să lăsăm 

în colo orice modestie; căci este ştiut că din discuţie 

răsare scânteia adevărului. Nu e vorba, adesea 

discutăm cam pe de lături; dar asta o facem tocmai 

pentru că voim să alimentăm continuarea discuţiei; 

dacă n-am da pe de lături, ar înceta poate discuţia 

prea degrabă: ei! atunci de unde ar mai ţâşni 

adevărul?" (I.L.Caragiale, Câteva păreri, în: 

«Opere». Ediţia Paul Zarifopol, B., 1932, vol.3, 

p.49). Iar acest „adevăr" (evident, în sensul 

călinescian, de mai sus) are nevoie de o expresie 

(limbă) adecvată, cum precizează, de data aceasta, 

la modul categoric, Caragiale însuşi: „Dacă 

expresiunea formală nu poate îmbrăca potrivit 

intenţiunea, opera este un mostru neviabil; expresia 

se topeşte-n vânt, ea nu înseamnă nimica; fiindcă ea 

nu este scopul („A studia deosebit limba [...] ca o 

pricină esenţială a emoţiei artistice, este o eroare", 

G. Călinescu), ea este mijlocul, şi ca atare, în cazul 

acesta, nu poate servi la nimic". 

Deosebit de utilă în studiul „mijlocului 

expresiunii", a limbii, deci (inclusiv şi în efectuarea 

sau aprecierea traducerilor), este delimitarea 

operată de Călinescu, care distinge, în opera lui 
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Caragiale, o limbă a eroilor şi una aparţinând 

autorului. „O operă dramatică, scrie Călinescu 

(aprecierea poate fi extinsă şi asupra operelor în 

proză ale lui Caragiale - I. R.), trăieşte prin conflict, 

prin structura sufletească a eroilor, însă limba este 

şi ea un element al acestei structuri. Dacă îndreptăm 

vorbirea lui Caţavencu şi a lui Pristanda, aceşti eroi 

mor, căci limbajul e un mod al lor de existenţă. 

Limba lui Caragiale nu are în sine valoare estetică, 

ci este numai o modalitate de reprezentare" 

(G.Călinescu, Ion Creangă, B., 1964, p. 296). 

Limba autorului, după părerea lui Călinescu, 

prezintă o deosebire esenţială faţă de limba eroilor 

săi, aspect extrem de dificil în „citirea" discursului 

artistic, dar, mai ales, cum vom vedea, în adecvarea 

lui într-o limbă străină. „Caragiale, precizează 

Călinescu, alternează dialogul cu părţi ale sale, care 

nu sunt simple comunicări de fapte, ci un monolog 

al autorului, bizuindu-se pe acelaşi umor al 

cuvântului tipic. Această parte, lipsită de 

obiectivitate, în care 

autorul-actor 

comentează 

dialogul, trebuie nu 

citită, ci 

reprezentată scenic. 

Ea este corespon-

dentul monologului 

caragialesc sau al 

corului antic, care 

urmăreşte gesturile   

eroilor,  judecându-

le".  

Utile, în  

demersurile 

susmenţionate, fără 

îndoială, sunt 

„avertizările", 

plastic formulate, de 

acelaşi Mircea 

Iorgulescu: 

„Mlaştina vorbăriei permanente este [...] străbătută 

de curenţii unor subînţelesuri şi mesaje criptice, 

opace, al căror cod real ţine în egală măsură de etică 

şi lingvistică. Semnificaţiile lor, structural duale, în 

acelaşi timp şi adevărate şi false, iau forma 

stereotipiilor multifuncţionale, circulă pe 

dedesuptul cuvintelor, le dizolvă sensurile proprii, 

îmbolnăvindu-le şi devorându-le. Retorica lumii lui 

Caragiale este una „pişicheră", şmecheră, aşa cum 

modul său de viaţă este unul pişicher: două planuri 

de nedespărţit. Marasmul limbajului şi metastaza 

socio-morală sunt în această lume realităţi 

interdependente".
 

Privită prin această prismă, traducerea 

operei lui Caragiale, în mare parte, şi a literaturii 

române, în general, este, pe drept cuvânt, o 

operaţiune extrem de anevoioasă. Cunoscută, în 

general, în lumea literară românească, această 

chestiune a fost edificator sintetizată de Marin 

Preda, în 1967, în interviul acordat lui Toma 

George Maiorescu: „Problema traducerii literaturii 

române în limbi străine, mă refer la proză, sublinia 

Preda, ridică aproape aceleaşi probleme pe care le 

ridică traducerea poeziei în general, pentru că proza 

noastră, când nu încalcă domeniul poeziei, cum ar fi 

la Creangă şi Sadoveanu, atunci se bizuie nu o dată 

pe ideea inautenticităţii limbajului, a comediei 

cuvântului, cum este la Caragiale şi la alţi scriitori 

contemporani. Este necesară traducerea-creaţie, 

care însă, practic vorbind, nu poate fi decât un 

accindent fericit (subl. n. -I. R.). Noi însă trebuie să 

tindem să ne exprimăm într-un limbaj care, fără să 

renunţe la geniul naţional al expresiei, să rămână 

totuşi comunicabil şi după traducere" (Toma 

George Maiorescu, Cu Marin Preda, un explosiv, 

anulat de un lucid, în: «Romanul românesc în 

interviuri», B., 1986, vol.2, p. 1155-1156). 

Rugându-1, într-un interviu din 1996, să-şi 

exprime părerea în legătură cu această chestiune, 

Stanislav 

Semcinski, prin 

prisma experienţei 

de traducător şi 

interpret al lui 

Caragiale (şi nu 

numai), a ţinut să 

precizeze faptul că 

„aparţinând 

categoriei autorilor 

ce scriu pentru 

„auz" (cultivă, 

adică, stilul oral -I. 

R.), Caragiale nu 

este „la îndemână" 

traducătorului, prin 

aspectul fonetic al 

scrierii sale, lui 

Caragiale însuşi 

fiindu-i, după 

propria-i 

mărturisire, tare greu să transcrie „citatele" din 

vorbirea lui Marius Chicos Rostogan, cu atât mai 

mult sau mai puţin poate reda acest lucru 

traducătorul». În procesul traducerii, domnia sa şi 

colaboratorii s-au confruntat cu „veşnica problemă 

a alegerii cuvântului potrivit, necesar pentru o cât 

mai adecvată redare a originalului", căci, „fără 

îndoială, anumite momente şi schiţe ale lui 

Caragiale (cum ar fi Un pedagog de şcoală nouă) 

sunt intraductibile", şi, totuşi, „cu toate astea, după 

părerea mea, multe din dificultăţile întâmpinate de 

noi au fost „biruite", aşa încât cititorul ucrainean 

poate „savura" umorul şi satira rafinată a lui 

Caragiale". Datorită „traducerilor din Caragiale, în 

ucraineană, sporesc rândurile cititorilor săi nu 

numai în Ucraina", ci şi în Federaţia Rusă, în S. U. 

A., Canada, ca traducător al lui Caragiale, 

Semcinski a „primit scrisori [evident, elogioase - I. 

R.] de la cititorii din Ural, din Soci" etc.  

 

I.L. Caragiale 
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Fără a ne hazarda în aprecieri, mărturisim 

că destule momente, schiţe şi nuvele ale lui 

Caragiale, în tălmăcirea lui Stanislav Semcinski şi a 

colaboratorilor săi, integral sau parţial, sunt aproape 

de ceea ce Marin Preda numeşte traducere-creaţie. 

Traducerile, în general, se remarcă printr-o fidelă 

redare a „turnurii" frazei în „curgerea" ei firească, 

cu echivalarea tuturor realiilor discursului (La 

hanul lui Mânjoală, Adevărul, Istoria mutului), cu 

alegerea echivalentelor la nivelul sintagmaticii 

(Petiţiunea), o fidelă redare stilistică a bâlbâielii 

subprefectului când motivează înţelegerea ce 

trebuie să existe între arendaşi şi ţărani (Arendaşul 

român), o „returnare" cursivă a textului, cu aproape 

toate nuanţele lui, chiar şi în cazul discursului cu 

„subînţelesuri şi mesaje criptice, opace" (Mircea 

Iorgulescu), prin reelaborări de fraze, care, 
„descifrate" la modul artistic, se „aşează" firesc în 

formula adoptată de Caragiale (Reportaj), cu 

„potrivirea" multor echivalente pentru o serie 

întreagă de expresii, multe dintre ele caragialeşti, ca 

de exemplu: pe lângă că era curat spilcă, apoi 

obişnuia să se îmbrace foarte galant; ai înnebnit de 

joci ţonţoroiul singură fără flaşnetă măcar ş. a. 

(Broaşte... destule, Norocul culegătorului). 

Numeroase alte expresii ce ţin de comicul 

verbal (deformări de cuvinte, ticuri verbale, 

etimologii populare etc.,- Tudor Vianu, Aspecte ale 

limbii şi stilului lui I.L.Caragiale, în vol. «Studii şi 

conferinţe cu prilejil centenarului I.L.Caragiale», 

B., 1952,p.154 ş.a.) sunt redate prin echivalente 

apropiate ca efect artistic. Franţuzismele, 

italienismele însă sunt traduse. Ar fi fost mai bine 

să fi fost  menţinute în ortografia lor originală, 

păstrate în „transcrierea" fonetică a autorului. De 

asemenea, nu ar fi trebuit ca unele să fie „corectate" 

d. p. d. v. ortografic, căci utilizarea formelor 

„incorecte", „populare", în opinia lui Caragiale, 

reprezintă o sursă a comediei cuvântului. 

Proverbele şi maximele latine, titlurile, netraduse 

din limba engleză, şi altele sugerează impresia că 

avem în faţă textele caragialiene neschimbate prin 

traducere, impresie datorată în mod simţitor 

respectului manifestat de traducători faţă de 

versiunile originale. În notele de la subsolul 

paginilor se dau explicaţii în legătură cu 

evenimentele istorice la care se face aluzie în text 

(ceea ce ar fi trebuit să se facă şi în cazul unor 

nume proprii ca Bostandachi ş. a., conotaţiile cărora 

sunt absolut necunoscute cititorului străin), în 

legătură cu o serie întreagă de personalităţi ale 

istoriei României şi poreclele lor, se oferă 

informaţii în legătură cu diversele monezi care au 

circulat în ţara noastră, informaţii privind 

tradiţionalele unităţi de măsură, sistemele 

docimologice folosite în învăţământ, numele unor 

cunoscuţi medici bucureşteni etc., etc. 

Asemenea elemente de natură extraliterară, 

corelate cu cele literare, favorizează constituirea 

unui cadru propice de relevare, în traducerile 

realizate, a două din importante „tehnici artistice" 

caragialiene, delimitate de Vianu, şi anume 

însufleţirea dramatică şi, mai ales, ironia, care, la 

drept vorbind, asigură întreaga „substanţă" a operei 

lui Caragiale, în ucraineană. Traducătorii 

echivalează întocmai o serie de procedee (ca 

devalorizarea termenilor prin exagerare, alternarea 

frazelor interogative cu cele exclamative rostite la 

modul retoric, falsa modestie, simularea ati-

tudinilor) pentru a reda cât mai plenar această 

latură, ce constituie, cum arată Şerban Cioculescu, 

principala coordonată a umorului lui Caragiale, 

jucând un rol covârşitor în opera sa. Ironia lui 

Caragiale, arată criticul român, poate fi foarte uşor 

definită: ca şi anititeza din figurile vechilor retorici, 

ea nu spune lucrurilor pe nume, ci foloseşte 

noţiunea avantajoasă victimei - inteligentismul, o 

metodă permanentă la Caragiale, sau, cum 

precizează Vianu, un fel al vorbirii care lasă să se 

înţeleagă tocmai contrariul celor exprimate, adică, 

orice vorbire ironică are un termen exprimat, şi unul 

neexprimat, „ascuns", care, de fapt, „traduce" exact 

nuanţa celor spuse. 

Acest „termen ascuns" a fost admirabil 

intuit de traducători într-o serie de pasaje, ca: 

„Ai observat şi dumneata, cititorule, câte progrese a 

făcut opinia noastră publică de când avem legea 

repausului duminical" 

(Atmosferă încărcata); 

„Seara, cronicarul citea în faţa comitetului 

damelor, al cărui secretar era, darea de seamă 

asupra rezultatului operei de binefacere" 

(High life) 

„... Fiţi toţi joi în gară la-nălţimea 

patriotismului vostru, care nu s-a dezminţit 

niciodată, mai ales în aşa plăcute, putem zice chiar 

fericite ocaziuni" 

(25 de minute); 

„Ei ! şi totuşi, cât de corect şi de discret, 

cât de elegant şi de imparţial..." 

(High life); 

„Iată cum te ridică prietenia unui aşa 

bărbat" 

(Amicul X). 

Sunt situaţii când termenul neexprimat 

este, într-adevăr, foarte adânc „scuns" (apropo de 

remarca lui Călinescu în legătură cu faptul că textul 

autorului, uneori, nu trebuie citit, ci interpretat), şi 

atunci traducerea pierde orice urmă de ironie:  

„Vom căuta să fim cât se poate de 

parlamentari" 

      (25 de minute); 

  „... d-ta, iubite cetitor, numai d-ta care încă 

n-ai fost mamă...". 

(Premiul întâi). 

 

„Termenul ascuns" sau „vârful expresiv" 

ţine de concepţia autorului, explicată fiind de 

Caragiale însuşi, printr-un exemplu cât se poate de 

edificator: „într-o scenă de clowni, a cărei intenţie 
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ar fi, de exemplu, o păcăleală puerilă, cei doi artişti 

întrebuinţează salturile, vorbele lor, toate mişcările 

lor, numai şi numai întrucât ele stau în legătură 

necesară cu intenţiunea, cu păcăleala. Orice supri-

mare a vreuneia din părţile aparatului acestuia 

exterior ar fi păgubitoare, fiindcă fiecare parte e un 

organ necesar pentru comunicarea intenţiunii 

[subl. n. - I. R.], şi prin suprimarea aceea s-ar 

trunchia înţelesul". Cum în loc să „critice", 

Caragiale pare că elogiază, iar din scena descrisă 

fiind suprimate, omise (citeşte: netraduse) anumite 

„vorbe" (expresii, detalieri, informaţii etc), şi 

„intenţiunea comunicării" va suferi, „vârful 

expresiv" nernaifiind (atât de) evident. Astfel, 

ironizarea gazetăriei diletantiste nu este, parcă, atât 

de pronunţată, în cazul redării pasajului, din 

Groaznica sinucidere din 

strada Fidelităţii, fără 

raducerea frazelor 

subliniate (în exemplul de 

mai jos), care simulează 

elogiul: 

„Un confrate a 

publicat azi-dimineaţă o 

ştire de senzaţie despre 

sinuciderea unei copile din 

cauză că ar fi fost trădată 

de amantul ei, un doctor 

proaspăt - un întreg roman 

pasional á la Ponson de 

Terrail sau Jules Mary, o 

întreagă melodramă á la 

d'Ennery". 

Tot astfel, şfichiul 

caragialian nu se resimte 

deloc, din acelaşi motiv, al 

„omiterii" unor sublinieri 

„elogioase" importante în 

„intenţiunea comunicării", 

din exemplul următor: 

,,Acum câtva 

timp, un fost ministru 

conservator merge să se 

aşeze pe toată perioada 

electorală în acel oraş, 

fiind hotărât să candideze acolo în opoziţie contra 

guvernului colectivist 

(Politică şi delicateţe).  

Alte ori, semnificaţiile, în traducere, 

„alunecă", parcă, imperceptibil,  „pe  dedesubtul  

cuvintelor"  (Mircea  Iorgulescu),  neutralizându-

se": 

„S-a petrecut până la şapte dimineaţa, când 

aurora cu degetele ei de roză a venit să bată la uşa 

orizontului şi să stingă cu privirile ei lumina 

petroleului, amintind infatigabililor dănţuitori că 

trebuie, cu regret, să se desparţă", (High tife), ceea 

ce, în „retroversiune", sună astfel: 

„Petrecerea a ţinut până la ora şapte 

dimineaţa, când orizontul s-a luminat, a venit 

dimineaţa şi s-au stins lămpile cu gaz, amintind 

neobosiţilor dănţuitori că, din păcate, e timpul să se 

despartă". 

În interviul acordat departamentului Radio 

România Internaţional (1996), profesorul 

Semcinski a mai formulat o pertinentă observaţie, şi 

cu deplină „acoperire" în opera scriitorului discutat 

aici: „Creaţia lui Caragiale este foarte românească, 

este mult prea românească, dacă putem folosi un 

asemenea superlativ, ea fiind accesibilă, în acelaşi 

timp, cititorilor din toate ţările". Este „foarte 

românesc", deoarece, cum remarca Ibrăileanu cu 

referire la numele proprii în opera sa, Caragiale 

„caracterizează clasa socială, veche şi nouă, a 

personagiilor, originea etnică, provenienţa lor 

muntenească ori moldovenească şi rolul lor social, 

pentru că opera lui are ca 

obiect moravurile dintr-o 

vreme de tranziţie, adică de 

amestec de vechi şi nou, 

indigen şi străin etc". Din 

acest punct de vedere, în 

ediţia de traduceri 

recenzate aici, s-ar fi 

cuvenit să se acorde o 

atenţie mai mare numelor 

proprii, prin cuvenitele 

explicaţii, în cazul, să 

zicem, unor alăturări de 

tipul Edgar + Bostandachi, 

Athenaisa + Perjă, sau 
Muscalagiu etc. Numele în 

-esco, în nici un caz nu 

trebuiau „corectate" în -

escu, -toate aceste aspecte 

fiind importante surse 

caragialeşti ale comediei 

cuvântului. 

Caragiale este un 

mare scriitor naţional, şi 

pentru că, aşa cum sintetiza 

Călinescu, „ficţiunile [lui] 

fiind strict adevărate sub 

speţa universalului (cf. 

Vianu, cu cât un scriitor 

este mai naţional, cu atâta este el mai universal) şi a 

momentului contemporan din care a fost scoasă 

generalizarea, se punea artistului doar chestiunea de 

a nu spune mai mult decât tot". Caragiale „a spus 

tot", cum a demonstrat Vianu, şi prin redarea felului 

de a vorbi al anumitor categorii sociale din ultimele 

decenii ale veacului trecut: moşierimea, burghezia 

muntenească de după 1870, „infestată de 

politicianism", micii burghezi, funcţionăraşii 

bucureşteni „trăind servil şi parazitar", mărginimea 

oraşelor, ţăranii, burghezia rurală, regiunile ţării 

(moldoveni, ardeleni), profesiile (negustori, avocaţi, 

profesori, gazetari, funcţionari), personajele din 

toate aceste categorii „trăiesc", în opera lui 

Caragiale, numai prin felul vorbirii lor, deosebită 
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prin vocabular, particularităţi fonetice şi 

morfologice, felurile frazei, construcţii sintactice, 

dialog" (Tudor Vianu, Aspecte ale limbii şi stilului 

lui I.L.Caragiale...». 

O atare diferenţiere lingvistică a mediilor, 

„pictate de Caragiale" (Vianu), nu este destul de 

evidentă, în traduceri, fie din cauza imposibilităţii 

reale de redare a vorbirii de mahala, ţigăneşti, să 

zicem (de regulă, „literaturizată", şi cu omiterea 

unor frânturi semnificative ca cele subliniate, din 

pasajul de mai jos): 

„La toate casele boiereşti o cunoaşte pe 

Ţâca... la toate cucoanele mari o ştie pe Ţâca [...] 

Iac-aprinz [...] Da nu se poate, Ţâca, boiarule ! Să 

ferească Dumenzeu ! eu, pentru Ţâca, poci să-mi 

pui mâna-n foc pentru Ţâca... Poate, altă chivuţă 

[...] Ce să spuie, boiarule ! zice bătrâna apilpisită; 

ce să spuie ? vai de păcatele noastre, dacă nu ştie... 

auzi colo ! ce să spuie ? [...] Haoleu ! încep să se 

bocească baba şi copila, ce năpaste a fost să cază 

pe noi ! [...] cu baba şi cu fata, de ! merge să le 

mursici mai zdravăn; dar cu Ţâca, nu prea, fiindcă 

e, pardon, în poziţie: dacă se-ntâmplă la secret 

vreun avort... Nu ştii dumneata ? Stai, ca spui, 

mânca-te-aş..." (Două loturi), fie prin omiterea 

„involuntară", din anumite considerente, de 

exemplu, a expresiilor ruseşti din vorbirea birjarilor 

scapeţi bucureşteni sau a referirilor la aceştia. 

Cuvintele subliniate, din exemplele de mai jos, fie 

că nu sunt traduse, fie că sunt redate prin alte 

echivalente, „incolore": 

„Ne suim toţi trei în birje şi paidiom, gaspadin.'"                              

(" - // -Ф); 

„—Paidiom, gaspadin ! na leva, na 

prava... na prava, na leva"                                 (Ф);  

„Apoi, către muscal: (~ vizitiu)" 

„— La unsprezece fix, Ivanuşca!"                                                     

                                                            ( - Ф) 

„Coconită, zice servitoarea, a venit 

Ivanuşca"                                      (~Ф); 

(Mici economii) 

„...iată că soseşte d. Georgescu cu musalul cu 

cauciuc".                                                           (~ ф), 

Lexemul muscal, dealtfel, fiind eliminat şi 

din alte texte: 

„Dacă ne-om pomeni că ne trântesc la 

cvartir o duzină de ofiţiri muscali"       (~ ofiţeri Ф), 

chiar şi unul din derivatele acestuia, format după 

sistemul derivaţional românesc, muscalagioaia 

(Ultima emisiune), văduva lui Muscalagiu, nume, 

de asemenea, apărut prin acelaşi sistem 

derivational, indicând originea etnică a personajului 

(Ibrăileanu). 

Resursele comediei cuvântului sunt 

diminuate, în traducere, şi ca urmare a nedoritelor 

„ingerinţe" (ce-i drept, puţine la număr) în textele 

echivalate (sau, cum se exprima Caragiale însuşi, 

trunchieri, nu fără pagubă, a scenelor cu clowni), 

prin „simplificarea" frazei (părţile subliniate nefiind 

traduse): 

„... are două ţiitoare în două mahalale 

deosebite şi că cu ştirea lor se însoară, ca să scape 

de mizerie şi să aibă cu ce le întreţine mai departe 

din venitul zestrii", sau prin omiterea unui pasaj 

întreg: 

„Aşa e cine are un cerc oarecare de 

autoritate: cine, prin opinia şi sentimentele lui, 

poate ocroti sau primejdui interesul altcuiva este 

supusul ascultător al scrisorii anonime," 

care antrenează o „reacţie în lanţ", o condiţionare, 

deci, a netraducerii altui pasaj: 

„Oricât de infimă şi umilă, o creatură 

umană trebuie să aibă 

cercul ei cât de meschin de protectiune", 

iar prin aceasta, neredarea, în final, a ideii cercurilor 

interdependente: primul pasaj, netradus, constituie, 

în original, „fundalul" ideatic ce capătă relief, 

pregnanţă şi „culoare" prin „tabloul" cu cerşetorul 

schilod şi orb care mănâncă resturile de la bucătăria 

casei bogate vecine, iar lângă el s-a lipit un câine 

jigărit care „aşteaptă hrana de la pomana lui, 

resturile din resturi", cele două elemente (cerşetorul 

şi câinele) fiind „unite", apoi, într-o nouă 

interdependenţă concentrică („Are acel schilod 

nenorocit, poate oare avea un cerc în care să-şi 

exercite el protecţiunea ? Da, poate avea"), 

bineînţeles, netradusă. 

Comedia cuvântului se „atenuează", de 

asemenea, prin „îndreptarea" exagerării conştiente, 

a lui Caragiale: «... scrie anonime chiar dacă nu ştie 

să scrie" (= primeşte ~). 

Ironizarea gestului ce se vrea „jertfă 

patriotică", spre exemplu, la Caragiale, se 

realizează prin înşirarea denumirilor de monede cu 

valoare neînsemnată ce prin însăşi „sonoritatea" 

acestor cuvinte sugerează exact opusul termenului 

exprimat, adică „contribuţia" cu totul neînsemnată 

adusă în folosul patriei: „Nenea Niţă a scos 

pungociul, i-a deschis baierile şi a vărsat pe masă 

un pumn de mărunţiş: icusari, nisifele, sfanţi, 

sfântoaice, firfirici, gologani" (Jertfe patriotice). 

Traducerea reţine doar gestul pur constator, complet 

neutru: „Nenea Niţă... a vărsat pe masă un pumn de 

galbeni". Estomparea ridiculizării falsului 

patriotism, de pildă, se datorează omiterii, în 

traducere, a unei frânturi de frază, importantă, 

dealtfel, în conotaţia discursului umoristic: „Dar 

dacă a venit vremea de jertfă, apoi cât m-ajunge 

partea (netradus), nu mă dau în lături". 

Necruţătoarea satirizare a cinismului fără scrupule a 

unor asemenea „patrioţi" pierde o oarecare „doză" 

din vehemenţa exprimării prin omiterea tocmai a 

acelei părţi ce conţine „punctarea" maximă a satirei: 

„D-aia a şi împărţit Dumnezeu trebile pe pământ: 

unul, adică cu alergătura, şi altul, vine vorba, cu 

capitalul; pe urmă, toţi la câştig [elem. netradus cu 

nuanţa sa cinică], fiecare cât a pus [idem.], împart 

drept pentru interesele patriei [complet netradus], 

fiindcă toţi sunt patrioţi". 
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Se cuvin evidenţiate strădania şi reuşitele 

în echivalarea unor expresii consacrate, de tipul: 

Ma parol, monşer; Dar ce e mai frumos, e că n-am 

un sfanţ, monşer; Ei, monşer, — dacă n-ar fi micile 

economii (Mici economii): Bravos ! d-le Mialache 

[scris, evident, Mihalache], Bravos (Tren de 

plăcere); Cu un cuvânt, o fiinţă nici prea-prea, nici 

foarte-foarte (Broaşte,,, destule). O serie de alte 

expresii, ca un cald interes poartă autorul discret 

pentru adresant, Un „binevoitor" îi atrage toată 

atenţia, şi el să nu-i acorde nici o atenţie (Scrisori 

anonime), au fost redate prin reuşite echivalente 

ucrainene. Pronunţarea intenţionat însufleţitoare, a 

altor expresii, traduse însă literar, îşi pierde nuanţa 

ironică: „...să meargă la statua lui Mihai Bravul" (~ 

statuia). „Neutralizate", datorită imposibilităţii 

adecvării în ucraineană, de efectul lor binecunoscut 

apar, în traducere, alte expresii „decupate" din 

vorbirea epocii scriitorului: Vii tocma la pont; Ai 

înţeles acuma pontul ?; care va să zică, pot pentru 

ca să zic că n-am rival; dumneata nu face ca să te 

bagi unde lasă dumnealor; ieşea fresco din frizăria 

unde...; frizat la zile mari; pardon, domnule şef; 

sărut mâna, madam; de aminteri; ţal; mă rog; 

repausatul profesore ş. a. 

Complet literaturizate apar, în traducerile 

ucrainene: pronunţia specifică mahalalei (canţilere, 

lotăriile, porţălan, ale mari de tot ş. a.), variantele 

morfologice ale pronumelui demonstrativ a în loc 

de aceea („sora matale [...] a mare"), o mare parte 

din formele aşa-zisului „stil potrivit", circumscris 

de Caragiale însuşi, în Câteva păreri, adică stilul 

oral, vorbit, care transmite nu doar idei, ci şi 

timbrul însoţitor (Vianu), care exprimă afectul 

vorbitorului influenţând dialogul prin utilizarea 

frazelor interogative şi exclamative introduse prin 

expresii ca aha !, aşi !, ai ?, aide!, de !, ei, ş-apoi, 

lungimi de sunete, băătrăni-băătrâni, contrageri, p-

aci ţi-e drumul, expresii onomatopeice, câr-mâr, 

şart, proverbe, zicători, locuţiuni verbale de-a 

berbeleacul, a face feţe-feţe ş. a. 

Cumva fără efectul dobândit în opera lui 

Caragiale apar, în traducere, echivalentele unor 

expresii cum ar fi: сопи, cucoana (cocoana), 

cuconiţa, coniţa, muşteriu, mitocan, moft, 

moftangiu ş. a.; mahala, urbe, pentru care, dealtfel, 

nici nu s-au găsit echivalente cu conotaţii apropiate. 

Caragialianul -amic, amicul, tradus, neutru, prin 

друг („prieten"), nu şi-a „redobândit" pe deplin, în 

traducere, întreaga semnificaţie cu care 1-а 

„înzestrat" autorul, de fapt, traducerile nici nu lasă 

impresia omniprezenţei sale în lumea personajelor 

lui Caragiale (de ex., „Cine e amicul care ţi-a 

comunicat toate astea ?", redat prin: „Cine ţi-a 

comunicat toate astea .?"), ca, dealtfel, şi a celuilalt 

personaj, Mitică, cu miticismele sale. 

O parte din aspectele limbii şi stilului 

caragialian, relevate de Vianu, nu au putut fi, în 

mod obiectiv, echivalate, adică „tehnica artistică" 

de exprimare a comicului prin „notarea realist 

critică a vorbirii" personajelor, cum ar fi variantele 

fonetice iotacizate ale vorbirii munteneşti (văz, scoţ, 

pierz, ascunz, simţ, redate, evident, literar), care în 

mintea cititorilor români, de la o bună vreme 

încoace, odată cu atenuarea deosebirilor dialectale 

ale limbii române şi, bineînţeles, datorită şcolii, se 

asociază în mod curent cu limbajul lui Caragiale. 

Pronunţia moldovenească, de exemplu, intenţionat 

ceva mai „stilizată" în sensul „comediei 

cuvântului", de asemenea, nu putea fi redată: 

„Atunce di madam Buzdrugovici, soţia mé, 

pentru ci n-ai pominit nimică ?" (High Life), sau o 

serie de fraze „pline de ecouri memorabile" asupra 

cititorului (Călinescu): 

„Ié ! răspunse tânărul, privind galeş sub 

ochelari şi zâmbind ciudat. Ié ! când ţonţolea 

doamna aşa delicat şi eşpanzibil [...] şi i-au vint un 

acţes [...] cu doi ofiţiri, mă rog" (Premiul întâi) sunt 

redate fără savuroasa bufonerie originală. 

În sfârşit, s-ar amuza, cu siguranţă, 

Caragiale însuşi, dând, în traducerile din opera sa, 

peste, e adevărat, foarte puţine la număr, dar 

„şocante" „perle" ca acestea: Onorurile balului le-

au făcut comitetul damelor (~ damy z orhkomitetu,- 

„damele din comitetul de organizare"), local ieftin 

de consumaţiune (jidal'nja, „cantină"), parale 

(kopiiky, „copeici"), preluate, involuntar, din 

vorbirea ucraineană contemporană. 

În concluzie, parafrazându-1 pe Stanislav 

Semcinski, conchidem împreună că, în Ucraina, Ion 

Luca Caragiale „este cunoscut pe jumătate, sau, pe 

jumătate necunoscut. Urmează ca cititorul 

ucrainean să mai „descopere" pagini din creaţia sa, 

netradusă», sau, adăugăm noi, retradusă în spiritul 

sugestiilor de mai sus. «Iar ucrainenii aparţin acelor 

popoare europene, care receptează creaţia lui 

Caragiale". 

 

 

Note şi comentarii 

 

1  Prima oară, probabil cititorul ucrainean, 

mai întâi din Bucovina şi Gaiiţia, află. în linii 

generale, de creaţia iui Caragiale încă în anul 1902, 

din articolul Дещо про румунську літературу { 

Câte ceva despre literatura română), publicat de 

primul popularizator al acesteia, în Gaiiţia literatul 

gemían Georg Adam, în prestigioasa revistă de 

literatură ucraineana „Літературно-науковий 

вісник", Lvov, 1902, voi. 17, p.172-177 (Cf: 

Magdalena Laszlc-Kuţiuk, Relaţiile literare 

româno-ucrainene în secolul ai XIX-lea şi la 

începutul secolului al XX-lea. Curs special, Centrul 

de multiplicare al Universităţii din Bucureşti, 1974, 

p.249). 

 

2 LL.Caragiale, Загублений лист (O 

scrisoare pierdută).Comedie în patru acte. 

Traducere de EDrobiazko, Kiev, Editura Mysteţtvo, 

1952, і 22 pp. în 1955, E.S.P.L.A. din Bucureşti 
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publică, în traducere ucraineană [de Silvestru 

Zahorodnyi], un volum din proza sa, Моменти і 

нариси (Momente şi schiţe), care cuprinde: 25de 

minute, Telegrame, Five o'dock, Témpora, D-l Goe, 

La iarmaroc, Mici economii, Búbico, Lanţul 

slăbiciunilor, Reportaj, Vizită, Arendaşul român. 

Jertfe patriotice, „Românii verzi". Este puţin 

probabil ca această ediţie să fi cunoscut o oarecare 

răspândire în Ucraina, asemenea traduceri erau 

destinate, în primul rând, cititorilor de limba 

ucraineană din România. Traducerile nu se remarca 

prin virtuţi artistice deosebite. Am menţionat ediţia 

doar ca simplă informaţie culturală şi. evident, ca 

atenţie acordată lui Caragiale. 

 

3 Cf.: Stanislav Semcinski. Іон Лука 

Караджале (Ion Luca Caragiale). în: Українська 

літературна енциклопедія (Enciclopedia literară 

ucraineană), Kiev, 1990, voi. П, p .407-408. 

 

4 Valeri Hakkebuş, Безсмертна усмішка 

Караджале (Nemuritorul zâmbet al lui Caragiale), 

în rev. ,,Vs&svit"(,,UniversuT'), Kiev. 1977, nr. 7, 

p. 201-205: „Слава Йона Луки Караджале - відо-

мого румунського письменника-сатирика - 

давно переступила межі батьківщини, його 

блискуча комедіографія справедливо завоювала 

світову сцену. Чари й краса драматургії 

Караджале можна було відчути під час 

гастролей у Радянському Союзі Бухарестського 

театру імені Лучії Стурдзи Буландри. в 

постановці якого комедія Загублений лист 

заграла всіма барвами сатири. Чим може 

зацікавити сучасного глядача анекдотична 

історія про парламентські вибори в повітовому 

румунському місті кінця минулого століття? 

Глибоке сучасне мистецтво Бухарестського 

театру дало відповідь на це запитання [ ..,] П'єсу 

Загублений лист можна вважати нещадним 

памфлетом на чітко окреслене провінційне 

румунське середовище 80-х років минулого 

століття. Але як і кожний класичний твір, вона 

має широкі ідейні засади, що й використовує 

повною мірою сучасний театр Румунії'". 

 

5 G. Călinescu. Omul şi opera, în rev. 

„Contemporanul", nr. 23, 8 iuniè 1962. 

 

6 „Постановка режисера Лівіу Чулея аж 

ніяк не порушує урівноваженої гармонійної 

форми комедії Караджале. Класичний твір 

відтворений на сцені з належним пієтетом, без 

будь-яких відступів від його органічного стилю" 

(„Montarea regizorului Liviu Ciulei nicicum nu 

afectează forma echilibrată şi armonioasă a 

comediei lui Caragiale. Opera clasică este 

reprodusă pe scenă cu cuvenita pietate, fără nici un 

fel de abateri de la stilul ei organic'*.Valeri 

Hakkebuş, op. cit, p. 205). 

7 „Перше, що впадає в око в режисурі 

Чулея, це органічна простота. Коли піднімається 

завіса, на сцені, на тлі реалістичної, точно 

схарактеризованої в розумінні середовища й 

епохи декорації (автором якої є сам Чулей) 

починається життєподібна, правдива дія комедії, 

без перебільшення і підкреслень. 

Запропонованих Караджале гостроти ситуації і 

діалогу вистачає для такого об'єктивного 

сценічного викладу. Кінцевий сарказм вистави 

досягається не деформацією матеріалу п'єси, а 

мудрим проникненням в її зміст. „Післязавтра, в 

ту хвилину, коли більшістю голосів я буду 

проголошений депутатом... саме в цю хвилину 

ви дістанете назад лист", стоїть авторська 

ремарка „дуже тепло". Ця несподівана теплота, 

щирість і ніжність, з якою робляться 

найбрудніші й найогидніші справи, є одним із 

секретів сатири Караджале. Спекулятивні, 

нібито гуманістичні гасла, характерні для 

всяких псевдодемократичних виборів, 

створюють атмосферу нестерпної фальші. Це 

надзвичайно органічно й вміло відтворено в 

матеріалі п'єси". 

 

8 „Режисер Лівіу Чулей гостро відчув 

цю парадоксальну 

„ліричність" сарказму Караджале й знайшов для 

неї досконале сценічне втілення". 

 

9 „Першу скрипку в ансамблі 

„ангелоподібних" політиканів вистави грає 

(артист Петре Георгіу) „голова повітового 

комітету, виборчого комітету, поміщицького 

зібрання, шкільного комітету і більшості інших 

комітетів і зібрань" Захарія Траханаке - той 

самий обдурений чоловік, любовний лист дру-

жини якого стає рушійною силою п'єси. Рідко 

коли можна побачити на сцені таку виняткову 

щирість виконавця в найбезглуздіших 

комедійних обставинах і ситуаціях. Довірливий 

відкритий погляд, постійна тепла усмішка, за 

якою ховається непорушний душевний спокій і 

незмінний оптимізм цього привабливого дідуся, 

стають своєрідною вершиною комедійного 

перебільшення вистави". 

 

10 „Практичний розум і ініціативність 

Кацавенку, його новочасна аморальність цілком 

виразно виявляють себе під час передвиборчої 

баталії. Артист Октавіан Котеску зі справжнім 

сценічним блиском відтворює підступний 

характер, цього політичного плазуна. Його 

завжди напівзігнута постать, похилена набік над 

ледь піднятими плечима голова, зизі, рухливі, 

ледь примружені очі й солоденька усмішка 

стають красномовним виявом органічної 

нещирості. Артист уміло використав підказану 

Краджале ремарку - „дуже тепло", вловивши в 

ній зерно сценічного образу. Сила органічного 
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внутрішнього перевтілення актора надала цьому 

близькому до сценічної карикатури персонажу 

реальних рис і життєвої достовірності". 

 

11 і. Sadovnik, Ион Лука Караджале. 

1852-1912 (Ion Luca Caragiale.1852-1912), 

Leningrad-Moscova, 1964; cf. ці D. I. Konstan-

tinovski, Караджале (Caragiale), Moscova, 1970. 

 

12 Ion Luca Caragiale, Тріумф таланту. 

Оповідання (Triumful talentului. Schiţe şi 

nuvele). Trad. din româneşte, Kiev, Editura, 

„Dnipro―, 1978, 272 pag. Volumul cuprinde: 

Respectul datorat autorităţii, Broaşte... destule. 

Nuvelă pesimistă, 25 minute, Norocul 

culegătorului, Jertfe patriotice,Poveste de 

contrabandă, Arendaşul român, Adevărul, Istoria 

mutului, Politică şi delicateţe, Groaznică 

sinucidere din strada Fidelităţii, La hanul lui 

Mânjoală, Două loturi, Reportaj, High life, 

Scrisorile anonime, Five o'clock, Atmosferă 

încărcată, Tempora, D-l Goe, Dascăl prost, 

Premiul întâi. O reminiscenţă din tinereţea 

pedagogului, Amicul X, Tren de plăcere, 

Bacalaureat, Petiţiune..., Mici economii, Ultima 

emisiune, Triumful talentului, Bubico, „Românii 

verzi", Căldură mare, Lună de miere, Cele trei 

zeiţe - Poemă pedagogică, Lanţul slăbiciunilor, 

Infamie, La Peleş, O cronică de Crăciun, 

Făcătoare de minuni, Greu, de azi pe mâine...sau 

Unchiul şi nepotul, Identitate, Un incident de 

senzaţie, Kir lanulea. 

 

13 Idem, p.270. 

 

14 Mircea lorgulescu, Marea trăncăneală. 

Eseu despre lumea lui Caragiale. Ediţia a doua, 

Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 

1994, p. 61. 

 

15 Idem, p. 36-37. 

 

16. LL.Caragiale, Câteva păreri, 

învoV.Opere. Reminiscenţe şi notiţe critice. Ediţie 

îngrijită de Paul Zarifopol, Bucureşti, Editura 

„Cultura naţională", 1932, voi. 3, p. 49. 

 

17 Idem, p. 57. 

 

18 G. Călinescu, Ion Creangă (Viaţa şi 

opera ). Ediţie nouă revăzută, Bucureşti, E.P.L., 

1964, p. 296. 

 

19 Idem, p. 304. 

 

20 Mircea lorgulescu, op. cit, p. 35. 

 

21 Toma George Maiorescu, Cu Marin 

Preda, un explosiv, anulat de un lucid, în voi.: 

Romanul românesc în interviuri, Bucureşti, 

Editura Minerva, 1986, voi. П, partea а П-а, p. 

1155-1156. 

 

22 TudorVianu, Aspecte ale limbii şi 

stilului lui l.L. Caragiale, în voi.: Studii şi 

conferinţe cu prilejul centenarului l.L Caragiale, 

Bucureşti, E.S.P.L.A., 1952, p. 154 ş.u. 

 

23 LL.Caragiale, Câteva păreri.p. 58-59. 

 

24 TudorVianu, Aspecte ale limbii şi 

stilului lui l.L Caragiale. 

 

25 Ct op. cit., p. 61 ş.u.   

 

26 Enumerând cea douăzeci de sensuri ale 

cuvântului moft, ca de exemplu: 

Eu. - Ce mai scriu gazetele, nene?  

Nenea - Mofturi!.  

Eu - Ce era azi la Cameră ? D. deputat - 

Mofturi! 

Un cerşetor degerat - Fă-ţi pomană, mor 

de frig ! £7« domn cu blană - Mofturi! 

Dr. Babeş - Feriţi-vă de apă nefiltrată: are 

germenii tuturor boalelor. 

Un mitocan (fudul) - Mofturi! 

Un spiritist (învârtind masa) - Ce e viaţa? 

Spiritul (răspunzând foarte silnic) - Moft! 

Tar Eu - A propos, iese o gazetă nouă. 

Publiad - Moft!, etc, etc. Caragiale 

conchide: ..O Moft! îu eşti pecetea şi deviza vremii 

noastre Silabă vastă cu neţărmurit cuprins, în tine 

încap aşa de comod nenumărate înţelesuri: bucurii 

şi necazuri, merit şi infamie, vină şi păţanie, drept, 

datorie, sentimente, interese, convingeri, politică, 

holeră, lingoare, difterină, sibaritism, viţiuri 

distrugătoare, suferinţă, mizerie, talent şi 

imbecilitate, spirit şi spiritism, eclipse de lună şi de 

minte, trecut, prezent, viitor - toate, toate cu un 

singur cuvânt le numim noi românii moderni, scurt: 

MOFT" 

(Câteva păreri, p. 199-200). 
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MIHAI EMINESCU ŞI TARAS ŞEVCENKO – SUB SEMNUL UNEI SINTAGME 

VIABILE: POET NAŢIONAL 

 

 

Prof. dr. Ion COZMEI 

 

 
 

 

 

Sintagma „poet naţional‖ nu este nouă, nici 

perimată şi doar în ultima vreme, în contextul literar 

românesc, „le trezeşte unora senzaţia de 

pauperitate‖ (conform părerii lui Dan Horia Mazilu, 

chestionat personal în această problemă), ea fiind 

raportată dintotdeauna la apelativul comun 

„naţiune‖. Este necesară, în acest sens, o abordare 

mai largă a termenului iniţial, aşa cum a fost el 

receptat de-a lungul timpului. 

 Lexemul „naţiune‖ este definit drept 

„comunitate stabilă de oameni, istoriceşte 

constituită ca stat, apărută pe baza unităţii de limbă, 

de teritoriu, de viaţă economică şi de factură 

psihică, care se manifestă în particularităţile 

specifice ale culturii naţionale şi în conştiinţa 

originii şi soartei comune. (cf. DEX, Editura 

Academiei, Bucureşti, 1984). Naţiunea a fost 

confirmată ideologic în evoluţia firească a 

umanităţii, dar viziunea privind existenţa şi 

individualitatea ei nu a fost întotdeauna unitară. 

 Catolicismul şi protestantismul s-au ferit să 

lege statalitatea de destinul unui scriitor, 

neacceptând sintagme de tipul „scriitor naţional‖ 

sau „poet naţional‖, ba găsindu-le chiar golite de 

sens, atâta timp cât scriitorul creează în numele unei 

iniţiative individuale. Din contra, ortodoxismul a 

acordat termenului „naţional‖ o dimensiune sporită, 

poetul naţional întruchipând sinteza cea mai înaltă a 

scriitorului de geniu, creator de limbă şi conştiinţă 

naţională, vizionar al neamului.  Vizionarismul 

îşi găseşte întemeierea necesară şi elocventă în  

 

estinul unei naţiuni, în care poetul de geniu 

sondează filozofic trecutul lumii până dincolo de 

cunoaşterea pozitivă, oferă prezentului dimensiunile 

moralităţii şi exemplarităţii şi prospectează pe 

coordonatele idealului şi absolutului. 

 Poetului naţional îi este destinat actul 

sacrificiului, asemenea lui Iisus Hristos, care, 

sacrificat cu o violenţă pe care nici o fiinţă umană 

n-ar fi putut-o suporta, a adus iubire între toţi 

oamenii, fiind deasupra tuturor victimelor 

ispăşitoare din istoria umanităţii. 

 Eminescu îl consideră pe „blândul 

nazarinean‖ drept modelul absolut de sacrificiu, 

conferind martirului, eroului şi înţeleptului aura 

ipostazelor umane de apropiere maximă de modelul 

hristic. 

 

X    X    X 

 

 Mitul Eminescu este o creaţie veche, de 

peste 120 de ani, care s-a ivit odată cu îmbolnăvirea 

poetului la 28 iunie 1883 şi a intrat în expansiune 

după apariţia ediţiei priceps a Poesiilor 

eminesciene, ediţie datorată lui Titu Maiorescu. În 

studiul Eminescu şi poeziile lui, apărut la scurtă 

vreme după înmormântarea poetului, marele critic 

junimist, intuind în Eminescu întruparea cea mai 

înaltă  geniului românesc, avea să consemneze: „Pe 

cât se poate de omeneşte prevedea, literatura 

poetică română va începe secolul al 20 – lea sub 

auspiciile geniului lui, şi forma limbei naţionale 

care şi-a găsit în poetul Eminescu cea mai frumoasă 

înfăptuire până astăzi va fi punctul de plecare 

pentru toată dezvoltarea viitoare a veşmântului 

cugetării româneşti‖. Devenit cu timpul „expresia 

integrală a sufletului românesc‖, „luceafărul poeziei 

româneşti‖, „poetul nepereche‖, „homo universalis‖ 

şi comentat sub cupola conştiinţei singularităţii 

poetului de geniu de iluştri urmaşi ai lui Maiorescu 

(N. Iorga, L. Blaga, T. Arghezi, G. Călinescu, 

Mircea Eliade, Constantin Noica, Nichita Stănescu 

ş.a). Eminescu a fost considerat, în cele din urmă, 

ca erou eponim al culturii româneşti, întemeietor de 

limbă literară modernă, de literatură română 

modernă, de doctrină naţională modernă (cf. Ilie 

Bădescu, Timp şi cultură). 

 Tudor  Vianu, observând că fiecare cultură 

învesteşte câte o mare personalitate cu atributul 

maximei sale reprezentativităţi, consideră că 

românii i-au „delegat‖ lui Eminescu această cinste, 

după cum italienii lui Dante, englezii lui 

Shakespeare, germanii lui Goethe, ruşii lui Puşkin 

sau polonezii lui Mickiewicz. Aşadar, Eminescu are 

statura unui mit naţional. 

 Un eminescolog contemporan, George 

Gană, notează în anul 2002: „Poezia de la sfârşitul 
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secolului al XIX-lea şi de la începutul celui următor 

se află, exceptându-l pe neoclasicul Coşbuc, sub 

semnul romantismului. Şi cum romantism însemna 

mai ales Eminescu, mai toţi poeţii, în afară de 

Macedonski, care, din motive temperamentale dar 

şi de opoziţie personală faţă de poetul <Junimii>, 

iau de model poezia eminesciană (…) Generaţia 

următoare, apărută în timpul sau după primul război 

mondial, este eliberată de modelul stilistic 

eminescian, de obsesia unor motive şi sintagme ale 

lui, de care nu scăpaseră nici personalităţi poetice 

mai puternice, ale generaţiei anterioare, ca Octavian 

Goga. 

 Să înţelegem că participarea operei lui 

Eminescu la dezvoltarea poeziei noastre se încheie 

aici? Un mare noroc istoric a făcut ca această  

 

generaţie literară de după război să cuprindă câţiva 

mari poeţi, mai mulţi decât oricare alta înainte: 

Arghezi, Blaga, Barbu, Bacovia, Adrian Maniu, 

Philippide, Pillat, Vinea, Voiculescu. Dincolo de 

toate deosebirille de formaţie poetică, ei au în spate 

o tradiţie comună, în central căreia se află pentru 

toţi, Eminescu. 

 Acesta nu mai reprezintă pentru ei un 

model stilistic, dar ilustra exemplar o viziune 

asupra lumii, o sensibilitate metafizică şi, ca unul 

dintre corolarele ei, atracţia mitului, afinităţile 

poeziei cu filosofia, deschiderea spre orizonturi 

culturale variate, idealul perfecţiunii artistice, 

curajul originalităţii, al creării de noi limbaje 

poetice.‖ 

(Melancolia lui Eminescu, Bucureşti, Editura 

Fundaţiei Culturale Române, 2002, p. 328-329). 

 Continuând raţionamentul lui George 

Gană, am putea spune, fără teama de a greşi, că 

ceva din spiritul eminescian se regăseşte şi la poeţi 

din generaţiile următoare, până la Nichita Stănescu 

şi dincoace de el. Chiar pentru cei care nu au avut 

afinităţi cu acest spirit pe nicio latură a lui, 

Eminescu a reprezentat un reper axiologic. 

 În contextul studiului nostru, nu e de 

neglijat faptul că cel mai mare poet al românilor 

este un romantic, aşa cum de romantism aparţine şi 

poetul naţional al ucrainenilor, Taras Şevcenko. 

Prin Eminescu, romantismul românesc atinge 

nivelul major european. 

 Că momentul în care se întâmplă acest  

 

lucru a venit mai târziu, are importanţă mai mult în 

cadrul tabloului general al literaturii europene, 

indicând o defazare pe care împrejurările în care se 

dezvoltase până atunci întru totul. Pentru noi, însă, 

realizarea integrală a posibilităţilor romantismului a 

însemnat ceva esenţial. 

 Pentru că poezia română, ca şi cea 

ucraineană, nu cunoscuse o fază clasică sau una 

barocă, ci doar creaţii izolate de acest fel, ea 

parcurge până la capăt, prin Eminescu, experienţa 

creatoare propusă de un mare curent literar. De fapt, 

romantismul a determinat în cea mai mare măsură 

evoluţia poeziei moderne. 

 Şi simbolismul ca şi suprarealismul, derivă 

din romantism, oricât de mari sunt deosebirile şi 

oricât de apăsate delimitările. În general, însă, adică 

indiferent de diversele orientări pe care le-a urmat, 

literatura europeană din ultimul veac şi jumătate a 

menţinut echivalarea poeziei cu lirismul şi a 

                              

 Mihai Eminescu (1850 – 1889)                                Taras Şevcenko (1814 – 1861) 



MANTAUA LUI GOGOL 
 

 

                                                                                                                   Anul I, nr. 2, aprilie-iunie 19 

continuat, în chip mai accentuat, să confere poeziei 

un sens existenţial, amândouă dimensiunile fiind tot 

o moştenire romantică. 

 

*** 

 

 Transferând spiritualitatea creştină asupra 

estului european unde a predominat constant 

ortodoxismul, vom constata că Ucraina este cazul 

tipic al unui spaţiu geografic de mare întindere, care 

s-a constituit greu într-o naţiune de sine stătătoare, 

cu o limbă naţională bine conturată, vorbită de 

indivizi firesc integraţi în unitatea superioară şi 

complexă a neamului. 

 Păstrând o oarecare independenţă faţă de 

evoluţia bisericii pravoslavonice, istoria Ucrainei ca 

stat cunoaşte mai multe perioade, orânduite 

cronologic astfel: Cnezatul Kievean, dintre cei mai 

importanţi cneji ai Kievului, remarcându-se Vasile 

cel Mare („soarele strălucitor al Ucrainei‖), care a 

acceptat singur credinţa creştină şi a creşinat întreg 

poporul ucrainean; Căzăcimea, înglobând celebrele 

hătmănii ale lui Sahaidacinyi, Bogdan Hmelniţki şi 

Ivan Mazepa, dar şi vestită Sice Zaporojeană; 

Ucraina în robie, care culminează cu celebrul 

„ucaz‖ din anul 1876 semnat de Piotr Valuev, prin 

care este interzisă în Ucraina orice activitate 

cultural – spirituală în limba ucraineană. 

 Cei care au trezit poporul ucrainean din 

somnul greu al robiei au fost scriitorii, care au 

reuşit, în pofida cenzurii tariste, să cultive limba 

ucraineană şi să zămislească o conştiinţă naţională, 

îmbibată de dragoste pentru Ucraina şi pentru 

poporul obidit. Mai întâi, timid, au început să apară 

mici culegeri de cântece populare ucrainene, apoi a 

apărut Eneida lui Kotlearevskhi, urmând scrierilor 

în limba ucraineană semnate de P. Hulak - 

Artemovski, H. Kvitka – Osnovianenko, A. 

Metlinski. Toate aceste scrieri au început să descrie 

viaţa mizeră a poporului în robie şi slava lui de 

altădată, să trezească dragostea pentru cuvântul 

matern, pentru Ucraina şi pentru istoria ei, stropită 

cu sânge. 

 Dar cel care a revoluţionat limba şi 

literatura naţională a poporului ucrainean a fost 

Taras Şevcenko. Sub genericul Taras Şevcenko-

promotorul deşteptării Ucrainei, marelui cobzar 

ucrainean îi este consacrat un capitol din Istoria 

Ucrainei, unde scriitorul este considerat drept 

„Geniu naţional şi Poroc‖. 

 „Şevcenko a înfăţişat în Cobzarul nu 

numai slava zilelor de altădată. El a sugerat şi arătat 

cum şi ce trebuie făcut ca slava de altădată să se 

întoarcă. El a lansat puternicele sale îndemnuri : 

<Luptaţi şi vom învinge!>;  

< Învăţaţi, fraţii mei!>; <Îmbrăţişaţi fraţii mei, pe 

fratele cel mic!> Iar acestea sunt, în realitate, cele 

mai importante testamente pe care le-a lăsat în urma 

sa cel mai mare poet al Ucrainei (..,) Gândurile şi 

chemările sale nu au lăsat poporul să-şi piardă 

încrederea nici atunci când ţarul a interzis din nou 

să se scrie şi să se tipărească în limba ucraineană, 

străduindu-se să nimicească orice gând despre 

libertate. Căci, iată, am scăpat şi de acel ucaz, am 

supravieţuit ţarului, iar poporul ucrainean şi-a 

regenerat propria autoritate în anii 1917-1920, dar 

chiar dacă a pierdut-o din nou şi s-a pomenit sub 

robia moscovită, nu a uitat de testamentele lui 

Şevcenko, nu a uitat să creadă în vigoarea lor.‖ 

(Istoria Ucrainei, Kiev, 1992) 

 Într-adevăr, marele merit al lui Şevcenko 

constă în faptul că prin talentul său genial a trezit 

încrederea şi a întărit nădejdea poporului ucrainean 

din toate ţinuturile şi a povăţuit poporul cum trebuie 

să atingă bunăstarea. 

 

*** 

 

 Sintetizând, am putea conchide că 

viziunile romantice ale celor doi poeţi naţionali s-au 

concretizat în opere fundamentale pentru literatura 

fiecărui popor, cu rezonanţe mitice: mitul Daciei – 

la Eminescu şi mitul Ucrainei căzăceşti – la 

Şevcenko. Condiţiile istorice şi conjunctura 

specifică în care au evoluat cele două popoare au 

determinat specificitatea celor doi titani ai literaturii 

universale, singuri în măsură să-şi contopească 

destinul poetic cu destinul neamului din mijlocul 

căruia au răsărit. 

 Sintagma „poet naţional‖ rămâne în 

continuare valabilă, dincolo de controversele 

inerente ale postmodernismului. Concluzia lui Dan 

Horia Mazilu, chestionat în această privinţă este 

mai mult decât o confirmare: „Deşi nu sunt puţini, 

cărora sintagma  <poet naţional> le trezeşte 

senzaţia de paupertate, eu cred că nu se poate 

renunţa la ea. Şi lângă numele lui Eminescu şi al lui 

Şevcenko această etichetă se aşază în mod firesc, 

întrucât amândoi sunt purtători îndreptăţiţi  ai 

<semnului> sensibilităţii popoarelor român şi 

ucrainean, sunt creatori în ale căror texte s-au 

adunat valorile unui neam‖.   

  

  
   

EUROPENIZAREA – SOLUŢIA LUI IURI ANDRUHOVICI SAU ROLUL 

SPAŢIULUI ARTISTIC ÎN ROMANELE SCRIITORULUI 
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Maria HOSCIUC - SEMENIUC 
 

De cele mai multe ori, literatura unei ţări 

descrie, comentează, încearcă „să rezolve‖ 

problemele cu care se confruntă societatea 

respectivă. Un astfel de rol l-a avut şi literatura 

ucraineană. Ideea de libertate naţională şi statală 

constituia idealul fundamental al Ucrainei pentru a 

putea exista şi pentru a se putea dezvolta. Dar, 

Ucraina multe secole rămâne privată de această 

libertate, teritoriile acesteia fiind ocupate, încă din 

secolul al XVII-lea, atât de polonezi, de o parte a 

Niprului, cât şi de ruşi, de cealaltă parte. Din 

motive istorice care ne sunt cunoscute Ucraina 

ajunge sub tutela Rusiei care, de atunci, a încercat 

să dezmembreze statul în sine, transformându-l într-

o simplă provincie, şi să distrugă orice urmă de 

identitate naţională din conştiinţa oamenilor. Pentru 

a stopa acest proces de nimicire a libertăţii 

spirituale şi materiale, literatura ucraineană îşi 

asumă rolul de luminător, propovăduitor şi 

încurajator al poporului ucrainean în lupta cu 

răuvoitorii. În acest scop s-au scris opere literare 

care sunt în stare de a cutremura sufletul cititorului 

şi de a vărâ în inima acestuia un grăunte din acea 

mare dorinţă de libertate a ucrainenilor şi să-i 

provoace sentimentul de empatie, jale, părere de rău 

faţă de suferinţele acestora. Să ne amintim doar 

câteva nume de aceşti luptători a căror armă a fost 

cuvântul: Taras Şevcenko, Ivan Franko, Ivan 

Kotliarevski şi mulţi alţii. Cu toate acestea, Ucraina 

devine un stat independent doar la sfârşitul 

secolului al XX-lea.  

Această mică introducere a fost făcută cu 

sopul de a înţelege mai bine întrebarea: Ucraina 

devenind un stat independent şi-a dobândit şi 

libertatea conştiinţei? Răspunsul este evident- nu în 

totalitate. După atâtea secole de „robie‖ poporul 

ucrainean nu a putut să rămână fără urmări grave, 

care se manifestă, în special, la nivelul propriei 

identităţi. În acest caz, iarăşi vine în ajutor 

literatura, de data aceasta cea contemporană. 

Scriitorii autohtoni au sesizat această problemă 

serioasă a societăţii ucrainene după proclamarea 

independenţei din 1991 şi au încercat să aducă 

soluţii relevante în operele lor. Să arătăm, spre 

exemplu, una din ele care îi aparţine scriitoarei 

Maria Matios. Prin tematica romanelor sale 

autoarea le propune, în special tinerilor, să se 

întoarcă în timp, să cerceteze istoria propriei ţări, 

deoarece orice problemă poate fi rezolvată doar 

dacă se începe cu determinarea cauzei pentru care 

s-a produs aceasta.  

Pentru lucrarea de faţă o să luăm romanele 

scriitorului ucrainean Iuri Andruhovici, potrivit 

căruia cea mai bună soluţie pentru poporul 

ucrainean în a se izbăvi de complexe, de a se regăsi 

este orientarea către Europa. Cele patru romane la 

care ne vom referi,- Rekreatsii, Moscoviada, 

Perversia şi Douăsprezece inele-, sunt luate în 

ordinea cronologică a scrierii lor, cu scopul de a 

evidenţia evoluţia treptată a personajului principal.  

Deşi sunt patru romane cu patru eroi diferiţi care au 

nume proprii diferite, totuşi ei pot fi priviţi ca fiind 

un singur personaj- un poet ucrainean (cu excepţia 

eroului din ultimul roman de care vom discuta mai 

târziu) care participă voluntar sau involuntar la 

diferite întâmplări, evenimente care îi vin în calea 

vieţii. Prin acest poet ucrainean, Andruhovici a vrut 

să-l reprezinte pe fiecare ucrainean în parte şi să 

arate în cele patru romane calea pe care ar trebui s-o 

urmeze acesta pentru a se „vindeca‖, pentru a se 

reînnoi. Genialitatea scriitorului constă în faptul că 

el a reprezentat evoluţia personajului principal, - 

poet ucrainean-, prin intermediul spaţiului în care 

apare acesta, mai bine zis, a oraşelor în care are loc 

acţiunea din romane.  

Acest spaţiu artistic, cum este numit în 

critica literară, a fost analizat de numeroşi 

teoreticieni, printre care cei mai importanţi sunt: M. 

Bahtin, I. Lotman, D. Lihaciov şi alţii.  

Potrivit lui Lihaciov, scriitorul în opera sa 

creează un anumit spaţiu în care se desfăşoară 

acţiunea, iar  acesta poate fii mare (încăt să 

cuprindă mai multe ţări), dar poate, de asemena, să 

se restrângă la limitele înguste ale unei camere. 

Spaţiul creat de către autor în lucrarea sa poate avea 

unele caracteristici geografice specifice, poate fi 

real (de ex. în letopiseţe, romane istorice) sau 

imaginar (în poveşti). În cele patru romane ale lui 

Andruhovici apar atât spaţii reale, cât şi imaginate 

de către autor. Astfel, vedem că în primul roman al 

său, Recreatsii, autorul şi-a plasat eroul, Khomski, 

într-un orăşel neînsemnat (fictiv) din Carpaţii 

Ucraiei. Acesta, pe lângă faptul că e mic, e 

înconjurat de munţi, ceea ce poate semnifica un 

spaţiu închis, fără posibilitatea de a scăpa din el. 

Ciortopil, acesta este numele oraşului, este locul în 

care Khomski asistă, dar şi participă, la un 

„spectacol‖, organizat de oamenii avuţi pentru a se 

distra, în care cei invitaţi sunt duşi de nas, 

batjocoriţi, umiliţi pentru ca la sfârşit să li se 

comunice că totul a fost doar o farsă. Aici 

Andruhovici a reprezentat starea cetăţeanului 

ucrainean după destrămarea Uniunii Sovietice, care 

după atâţia ani fiind lipsit de individualitate, de 

libertate, nu mai este în stare să se apere, să aibă o 

percepţie obiectivă a lumii, neputând deci să 

trăiască în linişte şi pace.  

În cel de-al doilea roman, Moscoviada, 

poetul ucrainean vine la Moscova (oraş real) pentru 

studii. Spre deosebire de Ciortopil- mic şi puţin 

cunoscut, Moscova este capitala unui mare Imperiu, 

un oraş în care ai multe posibilităţi şi oportunităţi. 

Deşi Otto von F studiază la Institutul Literar Maxim 

Gorki, stă singur într-o cameră de cămin având 

astfel liniştea şi timplul necesar studiului şi a 

compunerii de poezii, are posibilitatea să se 
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întălnească, să comunice cu oamenii din multe ţări 

ale URSS-ului, totuşi el rămâne acelaşi ca şi înainte 

de venirea sa la Moscova. Acest lucru însă nu-i 

aduce nici o plăcere deoarece el nu poate afla, nu 

poate învăţa ceva nou de la „tovarăşii‖ care, ca şi el, 

au trait după acelaşi pragram cu reguli neschimbate. 

Spre sfârşitul romanului Otto von F spune că toată 

viaţa şi-a dorit să facă o călătorie în jurul lumii, iar 

Andruhovici îi dă prilejul să o facă în cel de-al 

treilea roman. 

Veneţia- oraşul mângăiat de ape, oraşul 

culturii, este locul în care poetul ucrainean are 

plăcerea să-şi petreacă timpul. Aflăm din romanul 

Perversia că, Stas Perfetski vine în acest oraş la o 

întălnire culturală la care vor participa multe alte 

personalităţi din Europa. Locul de desfăşurare al 

acţiunii este cu atât mai semnificativ cu cât Veneţia 

este un oraş european şi acest european reprezintă 

un simbol de libertate pentru Andruhovici, o 

libertate văzută din punct de vedere al conştiinţei. 

Poetul ucrainean are şansa aici să cunoască un alt 

mod viaţă, să interacţioneze cu oamenii care au o cu 

totul altă gândire, alte obiceiuri, care privesc viaţa 

cu alţi ochi.  

Mihail Bahtin a introdus în domeniul 

criticii literare un nou termen- cronotop, care se 

referă la conexiunea esenţială a raporturilor 

temporale şi spaţiale, valorificate artistic în 

literatură. După Bahtin, pot fi mai multe 

cronotopuri ale spaţiului: cronotop ciclic (ideea de 

repetabilitate, de vârtej), cronotop rectiliniu (ideea 

de evoluţie, perspectivă artistică, spaţiul prezent şi 

viitor) şi cronotopul perpetuu (creează în lumea 

artistică situaţia unui spaţiu încremenit şi timp 

oprit)
1
. Pentru spaţiul artistic din romanele lui 

Andruhovici (pentru primele trei: Rekreatsii, 

Moscoviada şi Perversia) cel mai bine se potriveşte 

cronotopul rectiliniu deoarece cu fiecare roman nou 

Andruhovici îl continuă pe cel de dinainte sugerând 

evoluţia eroului; ce nu a putut să facă poetul din 

Recreatsii, a realizat Otto von F din Moscoviada, 

acţiunea mutăndu-se din misticul oraş al Ucrainei, 

Ciortopil, în capitala Imperiului Sovietic, trecându-

se astfel de la un spţiu mic, îngust, mărginit la unul 

mai larg, cu „perspective‖(anumite). Dar 

Andruhovici nu se opreşte aici şi ne prezintă 

salvarea ucrainenilor- Europa, dându-le un exemplu 

în romanul Perversia unde îl plasează pe poetul 

ucrainean în  oraşul Veneţia.  

Înterpretarea celui de-al patrulea roman al 

lui Andruhovici, Douăsprezece inele, poate fi 

făcută pe mai multe palnuri. După cum am 

menţionat la începutul lucrării, personajul principal 

al romanului nu este poet. Karl Ţumbrunen este 

cetăţean austriac dar care are origine ucraineană. 

Acesta vine în Ucraina pentru a afla mai multe 

                                                           
1
 Bahtin, Mihail, Voprosy literatury i estetiki,  М., 

1975, p. 122. 

 

lucruri despre patria bunicului său, dar principalul 

motiv este acela de a se relaxa în munţii Carpaţi, 

făcându-i o mare plăcere  fotografierea peisajelor 

sale mirifice. Spaţiul artistic în care se petrece 

acţiunea din roman este tot un loc imaginat de 

autor, o pensiune undeva în munţi. Aici, nu 

simbolismul locului trebuie luat în vedere, ci acela 

al personajului. În acest Karl Ţumbrunen 

Andruhovici şi-a materializat ideea pe care a 

exprimat-o în cele trei romane pecedente, ideea 

„desăvârşirii‖ cu ajutorul culturii europene. 

Adăugând şi acest roman la celelalte trei vedem că 

şi în această situaţie poate fi vorba de un cronotop 

rectiliu, deoarece principala idee care poate fi 

interpretată din aceste romane şi care se finalizează 

în Douăsprezece inele este ideea de evoluţie; 

personajul principal, de data aceasta, se întoarce în 

Ucraina cu totul schimbat, nou, nu are în el nici o 

urmă de răutate, este bun, romantic, îi place natura 

(care nu a putut fi contemplată până acum din cauza 

problemelor sociale şi spirituale ale oamenilor). Nu 

poate fi trecut cu vederea alt fapt- în roman apare şi 

un poet. Acesta nu se aseamănă cu poetul ucrainean 

din celelalte romane care nu se mulţumea cu starea 

sa şi dorea mereu să se perfecţioneze prin ieşirea 

„în lume‖. Acest Artur Pepa este un om lipsit de 

personalitate, nu are perspective de viitor şi nu 

doreşte să evadeze din societatea îngustă în care îşi 

duce traiul. Faptul că Andruhovici, în cel de-al 

patrulea roman al său, şi-a plasat eroii iarăşi într-un 

spaţiu neînsemnat din Ucraina,  creînd în umbra 

personajului principal- care îl întruchipează pe 

ucraineanul reînnoit- figura unui poet mărginit ne 

poate duce la interpretarea acestuia ca fiind un 

cronotop ciclic, prezentând ideea de repetabilitate. 

Cu toate că autorul îi dă şansa poetului ucrainean în 

romanele sale să se descotorocească de vechile 

probleme sugerându-i şi drumul pe care ar trebui 

să-l urmeze pentru a se putea întoarce în ţara natală 

precum Karl Ţumbrunen, totuşi se întâmplă că nu 

toţi au elanul să înfăptuiască o astfel de „re-naştere‖ 

rămănând pe veci în condiţia omului încleştat de 

propriile neputinţe şi temeri.   

Spaţiul artistic- conform lui Lotman- nu 

este un recipient pasiv a subiectului operei şi a 

personajelor acesteia. Corelarea acestuia cu lumile 

existente şi modelul general al lumii create de textul 

artistic ne convinge că, limba spaţiului artistic este 

una din componentele limbii comune vorbite de 

opera de artă. Limba spaţiului artistic din cele patru 

romane ale scriitorului ucrainean Iuri Andruhovici 

poate fi văzută ca o limbă sursă, o bază pentru ideea 

de libertate spirituală a poporului ucrainean, a cărei 

termenii cheie sunt Europa, europenizarea, 

reînnoirea, fericirea.  
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SECVENŢE DIN DIKANKA LUI GOGOL 

 
(continuare din numărul trecut) 

 

Ostap BORODAI ŞANDRU 

 

Galeria de tablouri M. K. Baskirteva 

funcţioneaza ca secţie a muzeului, având 8 sali de 

expoziție dintre care 2 sunt dedicate tematicii 

gogoliene. Impresioneaza sculptura reprezentandu-l 

pe scriitor, tablourile cu personaje din povestirile 

sale, picturile semnate de O. F. Litvin, lada de fier 

făcută de fierarul Vakula, unul din personajele 

povestirii, diverse picturi, sculpturi, articole din 

lemn, cusaturi. 

Se poate spune ca ţinutul Dikanka este plin 

de legende şi mituri, împletindu-se astfel realul cu 

fantasticul, trecutul cu prezentul. Acest fenomen 

este caracteristic şi celor 7 monumente ale naturii 

care formeaza parcul regional, ocrotit de lege.  

În stănga bisericii Sf. Nicolae, la distanţa 

de 300 m, se afla vestitul monument al naturii 

Stejarii lui Kociubei. Au mai ramas doar patru din 

aleea de stejari care înfrumuseţa intrarea la primul 

conac al familiei. Aceştia au fost amintiţi de Puşkin 

în poemul „Poltava‖. Cei patru  strajeri care dăinuie 

de peste 800 de ani impresioneaza prin mărime - 

diametru de 1,5-1,8 m., inalţimea fiind de 20-22m. 

Legenda spune ca sub un stejar uriaş care nu s-a 

păstrat, se întalnea hatmanul Ivan Mazepa cu tănâra 

Maria (Motrea) Kociubei. Circula credinţa că 

îmbrăţişând un stejar uriaş, acesta iţi transmite 

puterea şi vitalitatea sa. Parcurgând 500 m. pe 

cărările pădurii, ajungi la salba de apa a iazurilor 

care, pe vremuri, asigurau apa necesara pentru 

producerea de câtre Kociubei a berii sale vestite în 

întreaga Rusie ţaristă. Lânga iazuri se află 

dumbrăvile de brazi şi de liliac. Brazii au fost 

plantaţi între anii 1907-1910 pe o suprafaţa de 4,5 

ha., puieţii fiind aduşi din străinatate. Dumbrava de 

liliac are o istorie aparte. Victor Kociubei avea 13  

 

copii. Când fiica sa, Hanna, s-a îmbolnăvit grav, 

medicii din Petersburg şi din alte ţari s-au declarat 

neputincioşi în faţa bolii. Nici călătoriile 

îndelungate prin ţară şi străinătate nu au ajutat. 

Atunci medicii l-au sfatuit să planteze liliac cu 

scopul de a o impresiona. În vederea plantării 

liliacului de diferite culori adus din Occident, a fost 

aleasa o groapa adăncă de 5m. cu suprafața de 2 

ha., de unde s-a extras pământ pentru fabricarea de 

cărămizi, dar s-a renunţat ulterior la producerea lor. 

Au fot trasate alei cochete şi s-au instalat băncuţe 

pentru odihna. Primăvara, când liliacul era înflorit, 

bolnava a fost adusă acasă. Frumuseţea florilor şi 

finul miros care plutea au avut, la început, un efect 

benefic asupra sănătăţii sale. Când florile de liliac s-

au scuturat, viaţa bietei copile s-a sfărşit. Anual, în 

luna mai, când înfloreşte liliacul,  aici au loc serbări 

intitulate ‖Cântecele dumbrăvii de liliac. 

 Dikanka a fost vizitata de numeroase 

personalitaţi ale culturii şi literaturii ucrainene şi 

ruse: Ivan Kotlearevski, Hrehori Kvitka-

Osnovianenko, scriitori ucraineni, Mihailo Scepkin, 

actor ucrainean, Mihail Glinka, compozitor rus, ş.a.  

  Ne întoarcem în Dikanka. Constat cu 

bucurie că locuitorii micului oraş ştiu să cinstească 

memoria celui care, prin nemuritoarea sa operă, 

«Serile din câtunul de la Dikanka», publicata în 

1831, a transformat numele unui mic sat în renume, 

facându-l cunoscut în întreaga lume.  

 În cochetul parc din centrul localităţii, care 

poarta numele scriitorului, se afla bustul acestuia. 

Recunoştinţa locuitorilor faţa de patronul lor 

cultural se manifesta şi altfel : o strada centrala, dar 

şi casa de cultura raionala îi poarta numele. Un 

gimnaziu vestit în ţinut, de asemenea. Închei şirul 

razleţelor impresii din Dikanka, facând mărturisirea 

că marele scriitor şi dramaturg ocupa un loc aparte 

în biografia subsemnatului. Când mama a adus pe 

lume doi baieţi gemeni, parinţii au hotarat, inspiraţi 

din cunoscuta nuvela istorica „Taras Bulba,‖ ca 

aceştia să poarte numele feciorilor vestitului cazac: 

Ostap şi Andrei.  

 Pornind spre ultima ţintă a călătoriei, la 

cca 20 de km, se afla sătucul Bairak, unde ne 

aşteapta cealalta matuşă, Natalia, în etate de 86 de 

ani. Aici traiesc in jur de 400 suflete, satul având 

mai puţin de zece străzi. Se găseşte o şcoală 

elementara, grădiniţa, un club, o baie comunală şi 

mai multe cărciumi… Eram aşteptaţi de mătuşa 

mea şi de cele trei verişoare.  

 Sunt recunoscator Cerului că le-am putut 

întălni, fiindcă mătuşa Natalia avea să închidă ochii 

în ianuarie anul urmator. Dumnezeu s-o 

odihnească! 
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VIAŢA SI TRAGEDIA LUI IAREMA BAIRAK

Vasile GORBATIUC  

 
(Director al  Muzeului literaturii  ucrainene din 

regiunea  Hmelniţki) 

 

Începerea  acestor cercetări a fost 

determinată de apariţia unui articol în revista literar-

culturala «Naş holos» editată de Uniunea 

ucrainenilor din România (septembrie,1990). 

Revista în cauză, împreună cu alte publicaţii, a 

ajuns în posesia Muzeului literaturii din regiunea 

Hmelniţki datorită lui Ivan Grigorovici Bezruciko, 

născut în ţinutul Kameneţ, locuind în prezent în 

Bucovina. O pagină din revistă a fost dedicată 

poetului anilor 40 ai secolului trecut, Iarema Bairak 

(numele său adevărat fiind Hariton Borodai ). 

Sub criptonimul M.M., în 

spatele căruia se pare că se află 

redactorul jurnalului Mihailo 

Mihailiuc, este prezentată viaţa 

tragică a poetului din creaţia 

căruia au fost selectate câteva 

poezii şi nuvela «Zoik sered noci» 

(Ţipăt în miez de noapte), parte 

din ciclul «Din cronica anilor 

1933». 

Hariton Borodai s-a 

născut în ţinutul Poltava dar a trăit 

o perioada şi în Podolia, lucrând 

în redacţia ziarului «Podolyanen». 

Acest fapt, cât şi deosebitul său 

talent literar, m-au impresionat 

profund, stârnind o curiozitate 

deosebită. Doream să aflu mai 

multe despre acest necunoscut 

scriitor în Ucraina, cât şi 

împrejurările morţii sale 

premature. În mod special, vroiam să descopăr 

moştenirea sa literară pe care să o public. Scrisoarea 

pe care am expediat-o revistei în România, a rămas 

fără răspuns. Am fost nevoit să caut alte căi.  

În speranţa că voi afla mai multe date 

biografice ale poetului de la cititorii ziarului «Zorea  

Poltavscene», am publicat aici povestirea despre 

Hariton Borodai însoţită de o selecţie de poezii. Şi, 

într-adevăr, am primit răspuns de la o cititoare, care 

a precizat anul naşterii poetului, comunicând faptul 

că doua surori ale poetului-Galina şi Nastasia- sunt 

în viaţa.  

Mai tărziu, cu sprijinul colegial al poetei  

Lidia Vitzeni, şefa secţiei de cultură şi artă a 

ziarului, am publicat nuvela «Zoik sered noci». 

  Concomitent, am cercetat colecţia ziarului 

«Podolyanen» din Arhivele statului, unde am găsit 

multe articole semnate de Hariton Borodai sub 

diferite pseudonime, inclusiv în jur de 20 poezii. De 

numele lui Iarema Bairak am dat şi în alte publicaţii 

şi documente. În sfărşit, am hotărât sa merg în 

Bucovina la Berehomet, unde cândva a trait Hariton 

Borodai. Am stabilit până şi data plecării.  

Cu toate acestea, cercetările mele au 

căpătat un sfărşit pe cât de neaşteptat, pe atât de 

fructuos. Din România a sosit în Kamineţ Podolsk 

fiul poetului, Ostap Borodai-Şandru care a dăruit 

redacţiei ziarului «Podolyanen» câteva exemplare 

ale carţii «Stryvojeni zori» (Stele înfricoşate) 

cuprinzând moştenirea literară a tatălui său, cât şi 

povestea vieţii şi morţii sale tragice. Despre această 

vizită eu am aflat  de la cercetătorul istoric Oleg 

Budzei de la care am obţinut pentru muzeul nostru  

un exemplar al carţii. 

Oare cercetarile au ajuns la capăt? Nu, mai 

există unele aspecte neelucidate. A sosit timpul  să 

adunăm toate informaţiile despre 

poetul Iarema Bairak şi să le 

prezentăm cititorului ucrainean. 

Într-o poezie despre 

copilăria sa, poetul aminteşte răul 

Holtava. Se pare că satul sau se 

găsea în apropiere. Iata încă un 

punct de reper: 

«Doi arţari din o tulpină, 

După şcoală, în sat     

cresc.» 

Unde foşneau arţarii sub 

care muza poetului Iarema Bairak 

îi dădea primele ocoale? 

Hariton Borodai s-a 

născut pe 11 octombrie 1913 în 

satul Bairak, raionul Dikanka, 

regiunea  Poltava într-o familie de 

cazaci săraci cu zece copii. A 

absolvit Institutul pedagogic din 

Poltava. Anul școlar 1940/1941 îl 

găseşte la Şcoala generala de 7 

clase din Berhomet/Siret (aceasta era denumirea de 

atunci a localitaţii ). Aici, în Bucovina cedată 

URSS, au fost repartizaţi mii de specialişti trimişi 

de Uniunea Sovietica pentru asimilarea noilor 

teritorii. 

Data cea mai timpurie care indică scrierea 

unei poezii («Ranok») – aprilie 1939 –

demonstreaza că Hariton Borodai şi-a încercat forţa 

poetica încă în ţinutul său natal. În Bucovina inima 

i-a fost furată atât de frumuseţea deosebită a acestui 

ţinut, cât şi de mai tănâră cu 3 ani învăţătoare 

Miroslava Copaciuc. Părinţii ei, Ioan şi Elena 

Copaciuc, au sosit în satul huţul Berhomet ca 

învăţători când Miroslava avea numai  patru ani. Ei 

s-au integrat activ în viaţa culturala a satului, cu 

deosebire în activitatea Casei de citit «Ukrainska 

besida», a corului şi a cercului dramatic. În acest 

mod, încă din copilărie, Miroslava s-a apropiat şi a 

îndrăgit cultura ucraineana cât şi cultura locală 

 

Iarema Bairak 
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huţulă, creaţia populară, datinile şi obiceiurile, 

muzica şi versul.    Tănârul istoric prin profesie şi 

poet prin chemare a găsit în Miroslava Copaciuc 

jumătatea căutata. 

 

«Primeşte-n dar acest buchet de flori 

Sunt din Dikanka mea cea dragă. 

Privindu-le iţi dau fiori, 

A ta e frumuseţea lor întreagă. 

Primeşte-le. Sunt flori galbene şi albastre, 

Culese fir cu fir, în parte. 

Şi soarele ţi-aş fi adus din astre, 

De s-ar fura,ca-n basme.” 

 («Buchet») 

 

Aşa scria poetul în septembrie 1940. Peste 

puţin timp ei s-au căsătorit şi pe 11 octombrie 1941 

(ziua de naştere a poetului), acesta a primit  din 

partea soţiei un cadou neobişnuit: doi baieţi gemeni. 

Deoarece tatăl gemenilor era din acelaşi ţinut cu 

N.V.Gogol, au botezat copiii cu numele feciorilor 

lui Taras Bulba: Ostap şi Andrei. Dar norii negri ai 

sorţii, au întunecat fericirea tinerei familii. La scurt 

timp dupa naştere, Andrei a murit. Aşa cum scrie 

Ostap Borodai – Şandru in postfața cărții tatălui său 

«a fost primul semn nefast al destinului  

sumbru».Între timp, nordul Bucovinei a fost eliberat 

de armatele romano-germane și autoritățile vremii 

au ordonat cetățenilor proveniți din Ucraina estică 

să părăsească teritoriul. 

Hariton Borodai a încercat să  argumenteze 

că şi-a întemeiat aici o familie, iar socrul său, Ioan 

Copaciuc, se afla mobilizat ca ofiţer în armata 

româna.  Dar toate aceste argumente au fost inutile. 

În primăvara anului 1942, Hariton Borodai a fost 

expulzat peste frontieră găsind adăpost în oraşul cel 

mai apropiat, Kameneţ Podolsk, care se afla în zona 

ocupată de nemţi. În oraşul de pe răul Smotreci, şi-a 

găsit de lucru la ziarul «Podolyanen», organ al 

administraţiei orăşeneşti. Ziarul făcea parte din 

categoria acelor publicaţii care propagau ideea 

formării statului ucrainean, redacţia acţionând în 

cadrul Organizaţiei Naţionaliştilor Ucraineni 

(OUN) condusă de Andrei Melnic, iar pe teritoriul 

ucrainean activa sub conducerea generala a lui Oleg 

Oljeci. Pentru a evita arestarea de câtre nemţi, 

membrii redacţiei ziarului «Ukrainskei holos» din 

regiunea Proskurivsk (azi Hmelniţki), care făceau 

parte din conducerea regionala OUN, s-au mutat în 

Kamineţ. Primul care  s-a mutat  a fost redactorul 

adjunct  Petro Ianus, urmat de redactorul Iuhim 

Koselnik Absolvent al universitaţii din Kameneț 
Podolsk, el a lucrat ca profesor în Bucovina ca şi 

Borodai. Este posibil ca ei să se fi cunoscut înca de 

atunci. 

În Kamineţ Podolsk, Iuhim Koselnik a 

devenit redactor şef al  ziarului «Podolyanen». 

Hariton Borodai conducea  secţia de cultură şi artă. 

Se poate presupune că el l-a schimbat  la ziar pe 

Petro Ianus care în 1942 a părăsit oraşul. De altfel, 

se pare ca, tot de la el a luat Hariton Borodai şi 

prima componentă a pseudonimului – Iarema. 

Astfel işi semna  Petro Ianus unele articole şi 

poezii.  

Cât despre a doua componentă a 

pseudonimului, Bairak, fără dubii, provine de la 

denumirea satului natal din Poltava. Multe din 

publicaţiile lui Hariton Borodai au fost semnate 

I.B., B. Iar., etc. 

Numele lui Hariton Borodai se întălneşte  

şi în protocoalele interogatoriilor la care au fost 

supuşi, dupa «eliberare»,  colaboratorii ziarului 

«Podolyanen» de câtre fostele organe represive ale 

URSS. El este menţionat ca unul din cei mai activi 

reprezentanţi ai renaşterii ucrainismului 

«naționalist». 

Drept mărturie a patriotismului său 

ucrainean îl reprezinta şi acrostihul «Moia vira» 

(Credința mea) pe care poetul l-a trimis soţiei sale 

de ziua ei de naştere. Poezia a fost publicată în 

revista pentru  tineret «Dorohe» (Drumuri) din 

martie 1944, dar redacţia amintită a făcut unele 

schimbări care au dus la pierderea acrostihului 

iniţial format SLAVA UKRAINI. În noua sa formă,  

poezia suna într-adevar mai bine dar apare 

întrebarea: Oare redactorul nu a fost conştient de 

urmările corecturii sale, sau – dimpotriva – a 

desfiinţat acrostihul eliminând eventualele 

dificultăţi cu cenzura germana? 

Trăind în Kameneţ Podolsk, Hariton 

Borodai ducea dorul ţinutului natal, al oamenilor 

dragi şi apropiaţi care au ramas acolo. Din lectura 

unor poezii, se poate presupune că poetul a vizitat 

în timpul războiului oraşele Kiev şi Cernihov.  

Nu cunoaştem dacă această vizită a avut 

loc. Oricum, el a dedicat Poltavei multe versuri. 

  A purtat corespondenţă cu sora sa mai 

mică, Galina, care a fost deportată într-un lagăr de 

muncă în Germania. Ei i-a dedicat poezia 

«Voloske» (Albastrele): 

 

«Petice de cer albastre, 

Albăstresc secara-n lan. 

Sunt albăstrelele noastre, 

Ce-ţi aduc în vis alean. 

Şi acolo,în ţări străine, 

Acum florile înflloresc 

Dar ale noastre sunt mai fine, 

Numai la noi ele cresc. 

 

……………………… 

 

Cum să-ţi alung tisteţea-n stele? 

Ce să-ţi spun ca să zămbeşti? 

Vom culege înca albastrele, 

Ca-n copilăria noastră din poveşti.» 

 

 

 

Traducere de Ostap BORODAI-SANDRU 
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Dan MOLDOVAN 

 

pălăguţa 
 

 trei lucruri a făcut  gheorghe izăuan după 

ce a trecut pe sub poarta monumentală şi tocmai 

restaurată a muzeului, în noua sa lume, departe de 

frământările şi iluziile vieţii normale: 

 în primul rând s-a gândit la prea iubita lui 

pălăguţa iuga de săliştea de sus şi săliştea de jos; s-a 

gândit atât de intens încât aproape că i-a apărut în 

faţa ochilor obosiţi şi trişti 

 aşa se face că a reuşit să-i revadă părul 

cânepiu adunat într-o coadă bogată şerpuind de-a 

lungul liniei elegante a gâtului şi poposind în final 

între sânii frumoşi ca două mere ionatan abia 

pârguite; i-a revăzut ochii verzi ca iarba crudă ce 

cade sub tăişul nemilos al coasei, zâmbetul sincer şi 

curat, gropiţa din obrazul stâng 

 o clipă imaginile măriucăi din cuhea, cu 

ochii ei albaştri, senini întotdeauna şi ale anuţăi din 

săpânţa, cea cu dinţii de un alb ireal care scânteiau 

mereu în lumina soarelui, a lunii ori a stelelor 

încercară să se suprapună peste cel al pălăguţei dar 

cu un efort de voinţă reuşi să alunge aceste dulci 

amintiri iar chipul iubit se limpezi din nou în 

mintea sa. 

 gheorghe 

izăuan se gândi cu 

intensitate şi 

profunzime la cea 

pe care o iubea şi 

la care aspira cu 

toată fiinţa sa;  

spera ca frumosul 

său gând   să 

evadeze din locul 

izgonirii sale, să 

urce uşor pe iza 

până la strâmtura, 

să treacă tiptil şi 

nesimţit puntea, să 

deschidă geamul 

încăperii unde visa 

ea fără a fi simţit 

nici măcar de câinele fioros ce păzeşte mereu 

gospodăria şi, aşa pur, să fie depus la picioarele 

mult visatei;  spera,  gheorghe izăuan, că ea va 

primi mesajul său sincer cu inima şi mintea 

deschisă, că va realiza dragostea pe care i-o poartă 

şi în final, va abandona totul şi va veni într-un 

suflet să-şi petreacă restul zilelor alături de el la 

muzeul-închisoare, termen pe care nu l-a mai folosit 

niciodată deoarece se confunda evident cu 

adevărata închisoare muzeu din centrul oraşului. 

 

 pe  pălăguţa iuga de săliştea de sus şi 

săliştea de jos a cunoscut-o în  exerciţiul funcţiunii 

într-una din zilele în care încerca să stabilească cu 

scrupulozitate numărul ouălor din strâmtura, 

mărimea şi culoarea lor;  îşi aduce aminte ca astăzi, 

deşi au trecut mai bine de trei ani, cum s-a apropiat 

firesc de gospodăria familiei iuga şi sprijinindu-se 

cu ambele mâini  pe gardul de lemn care 

împrejmuieşte  proprietatea cântărea, în gând, care 

ar fi cea mai potrivită abordare pentru a afla rapid şi 

corect situaţia ouălor din spatele gardului 

menţionat; era nehotărât încă dacă să opteze pentru 

o abordare directă, oficială ori pentru una mai puţin 

convenţională, care presupunea o serie de discuţii 

fără legătură cu obiectul muncii sale-  despre 

vreme, boli, noroc sau destin, când o văzu pentru 

prima dată. 

 trecu ca o nălucă de-a curmezişul curţii cu 

o găleată în mână, apoi după puţin timp traversă 

acelaşi spaţiu clar delimitat în sens invers;  a reţinut 

doar năframa înflorată şi zâmbetul ei pierdut, 

zâmbet ce avea să-l urmărească de acum toată viaţa;  

într-o clipă a şi uitat motivul prezenţei sale în sat, 

răstignit pe gard o urmărea aproape absent, fascinat 

de ceva neclar încă chiar şi pentru el;  ea s-a 

apropiat de gard şi probabil l-a întrebat ce caută, ce 

treabă are pe gardul lor dar neprimind vreun 

răspuns şi-a continuat treaba; a dat mâncare la porci 

şi la găini, apoi a adăpat marhăle, a aranjat un colţ 

al perdelei de la 

casa din faţă, 

cu alte cuvinte 

şi-a făcut de 

lucru pentru a-l 

vedea şi a fi 

văzută fără a da 

impresia că 

acesta e scopul 

vânzolelii sale;  

într-o vreme a 

obosit ori poate 

doar s-a 

obişnuit cu 

prezenţa lui 

astfel că nu i-a 

mai dat atenţie 

şi a continuat 

să-şi vadă de 

viaţa ei. 

 pentru  ghorghe izăuan de dragomireşti, 

bocicoel şi ieud întâlnirea cu pălăguţa iuga a fost un 

moment de cotitură;  privirea lui magnetizată o 

urmărea instinctual, înregistra amănunte de care nu 

era pe deplin conştient:   

 ochii verzi precum iarba speriată de 

gândul morţii, gropiţa din obrazul stâng, părul 

cânepiu prins într-o singură dar admirabilă coadă 

ce îi sporea senzualitatea juvenilă, mersul elastic ... 

 ca prin vis înregistră zadia cu dungile ei 

alternative roşii şi negre şi îi trecu prin cap că 
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acestea reprezintă de fapt succesiunea  viaţă-

moarte, poate chiar concepţia arhaică a tribului 

primordial marmaţian că după moarte ciclul vieţii 

se reia în anumite condiţii, că o succesiune de 

întuneric şi lumină  guvernează viaţa omului dacă 

respectă riturile şi canoanele străbune;  de altfel, era 

convins că tribul marmaţian încerca să transmită 

peste veacuri cunoştinţele sale primare şi esenţiale 

totodată prin intermediul simbolisticii portului şi al 

încrustaţiilor în lemn. 

  dar spre o nouă viaţă sau spre viaţa 

veşnică tindea marmaţianul? asta nu era încă clar în 

mintea buimăcită de dragoste a lui  gheorghe, astfel 

că tresări atunci când tata fetei, o namilă de doi 

metri şi ceva, se apropie cu paşi rari, apăsaţi de gard 

şi zise cu glas gutural, neutru: 

 

 amu du-te hăt că aici nu îi găsi ceea ce 

cauţi! 

  

 abia atunci observă gheorghe că bolta 

înstelată strălucea deasupra capului său şi sesiză o 

uşoară furnicătură prin braţul drept, nemişcat de ore 

întregi;  o lampă doar lumina slab, nesigur 

încăperea în care, cu siguranţă,  pălăguţa se gândea 

la el, restul casei era atârnată de beznă. 

 bineînţeles că întâmplarea a făcut rapid 

ocolul satului, apoi a marmaţiei;  tatăl pălăguţei 

simţi nevoia să se fălească cu frumuseţea fiicei sale, 

cauzatoare de victime nătânge şi fără demnă 

atitudine,  deh, orăşenii ăştia...  avea să afirme el la 

un moment dat în timp ce urmărea cu ochii peştioşi 

limpezimea rachiului din paharul nu tocmai pur pus 

la dispoziţie de crâşmarul vasile bârsăoan de 

bârsana; înconjurat de admiratori, cu siguranţă 

nesinceri,  ion iuga de săliştea de sus şi săliştea de 

jos a făcut cinste întregii adunări care, cu aparent 

respect asculta relatările greu de crezut despre 

marele numărător de ouă aninat de gardul 

dumnealui zi de vară până-n seară. 

 colportarea poveştii a fost susţinută şi de 

bătrâna anghelina stan de săpânţa, vindecătoarea 

satului care, deşi stătea pe cealaltă vale avea să 

povestească cum gheorghe izăuan de  dragomireşti, 

bocicoel şi ieud a horit de dimineaţă până s-a lăsat 

răcoarea înserării sub poarta frumoasei pălăguţa, cu 

atâta jale încât frunzele prunului din dreapta porţii 

au început să se usuce înainte de vreme şi să cadă 

una după alta în ritmul tânguitor al horii    

 

 frunză-n prun, frunză sub prun 

 ieşi mândruţă până-n drum...   

  

 ar fi îngânat nefericitul amorez în speranţa 

că ar fi obţinut un surâs ca un trofeu din partea 

alesei inimii dar aceasta chicotea în casă,  în timp ce 

lupu godja a lui văsălie de peste vale o strângea în 

braţele sale imense, îi mângâia pătimaş sânii 

pietroşi şi îi umezea buzele cărnoase cu sărutările 

lui neruşinate. 

 dar, gheorghe continua să horească 

sfâşietor, sunetul vocii sale despica bezna oblic şi 

ajungea la urechile tinerelor văduve, ori a 

nevestelor neglijate şi un oftat adânc se ridică 

discret spre cer; 

 în iestimp, gheorghe, cu geana agăţată de o 

stea, horea şi uneori lăcrima din ochiul drept, 

anghelina fiind convinsă că acesta a fost momentul 

în care suferinţa lui s-a metamorfozat în lacrimi 

pentru întâia oară; 

 în iestimp,  gheorghe continua să vadă ca 

prin vis părul cânepiu adunat într-o coadă bogată 

şerpuind de-a lungul liniei elegante a gâtului şi 

poposind în final între sânii frumoşi ca două mere 

ionatan abia pârguite; i-a revăzut ochii verzi, ca 

iarba crudă ce cade sub tăişul nemilos al coasei, 

zâmbetul sincer şi curat, gropiţa din obrazul stâng... 

 

-------------------------------------------------------------- 

 

DOR DE MARAMUREŞ 

------------------------------------------------ 

de M.H.T. 

 

„De s-ar face dealul şăs 

Şi calea bună de mărs 

De la străini ca să ies; 

De sa-r face dealul luncă 

Şi vremea bună de ducă 

De ls străîni să mă ducă” 

 

Veche strigătură din Maramureş 

 

Maramureş dor dulce amar, 

Monumentale porţi, cresc din ţărână, 

Dar ne vedem din ce în ce mai rar 

Şi credemp că nu mi–e la îndemănâ. 

 

Tot ard  ca un martir pe rug, 

Însoţit de dor, pe un‘ m-aş duce 

Şi în fiecare seară în amurg 

Eu devin rob al dorului răscruce. 

 

La casa strămoşescă în pridvor, 

Mai arde-n grindă trist lămpaşul. 

De tine Maramureş îmi este dor, 

Tu iartă-mă că m-a furat oraşul. 
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Paul ROMANIUC 

 

 
 

LA EMINESCU 

 

de ce nu treci din vreme-n vreme 

într-un azur mai sur ca murii... 

vezi? liliacul în harpe geme 

prin fragmentarii - veşnic puri 

 

trec iernile uitate-n zare 

pe un nătâng de plop hain 

să-ţi dau năframa inimii din marea-mi? 

- o! mare eşti tu domn sublim 

 

cu nopţi la rând mai picuri din luceferi 

dens o frântură din adânc 

să-ţi fie vremea ta prin vreme 

adânc vei fi doar verbul din cuvânt 

 

şi răscolind rărunchii din răstrişte 

ne întâlnim arar adeseori 

prin tâmplele rostite-vreme 

mai trişti ca mugurii din flori 

 

cad fulgii mari – mi-e dor de tine! 

de şatra-ţi plină din şopron 

din clopotul răsfrânt în zare 

şi te rechem la gând în sobor 

 

TUMULTUL DIN LAVA IERNII 

 

Ninsorile-mi ascund aripile din gând: 

Sa zbor – nu pot, mi-e grea mantaua verii, 

Incerc să ning cu trupu-mi – rând-pe-rând-, 

Să strig cocorii zării și-a-nvierii… 

 

Te văd sorbind tăcerea albă dintre vine, 

Mă scurg spre tine – să te ating mereu-, 

Porțile cad și iar reapar – printre suspine, 

Iar eu tot strig: iubește-ma mereu!... 

 

Și am să vin să dau omătul vamii, 

Caii prealbi sări-mi vor din privire, 

Muntii de dor se vor schimba în sănii, 

Căci tu rămâi mireasa mea și mire… 

 

Trenuri-șuiori vuiesc în gări de printe stele, 

Ma-naripez: te știu comoara mea din mine, 

Spre ziua ta-ți aduc convoiul cu lalele, 

Să preaslavim și neaua ce-o să vina!... 

 

IRIŞI DE GHEAŢA 

 

Ştiu că ai plâns – fulgii-mi jeleau printre vene, 

Ţurţuri din ochi se schimbau în zefir, 

Vrut-am sa strig, să-ţi scot flori din troiene, 

Caii cu troici îmi zburdau prin simţiri... 

 

Mare Alcoor, cu cristale de gheaţă 

Se aprindea-n candela de la fereastra ta, 

Floarea de crin se trezea iar la viaţă, 

A lacrimii şoaptă ‗n irişi înflorea. 

 

Ştiu că ai plâns, cerul scruta din petale, 

Lacrimi înălte – sfânt imn din Efes, 

S-aşterneau în pridvorul privirilor tale, 

Şi era clipa înaltă, nu vorbe spuse-n eres. 

 

Ştiu că vei plânge, căci iarna-i aproape, 

În fiece clipă din albul altar, 

Vino şi stai în veşmântu-mi de ape, 

Roiul de gânduri printre stele-mi presari !.. 

 

CLOCOTUL IERBII 

 

Azi mă întorc spre Arca ta,  

Fetiţă, 

din aisbergul din mine  

se-arata ghioceii, 

e primavară, oare,  

sau sfera e pornită 

să-mi strige iar privirea  

cu clocotul aleii ?.. 

 

Văd chipul tău şi-n firul crud de iarbă 

în mrejele, ce-ntind iar cerul spre ospăţ, 

trăiesc prin tine o lume, ce în vis se scaldă 

şi a păşi pe ape am început să-nvăţ… 

 

Primeşte-mă în prag de anotimp  

de ere, 

Te-am întâlnit,  

cînd păsările m-au înaripat,  

ca steag, 

prin tine sunt un fus de vis  

din emisfere, 

surăsul clipei, 

şi primăverii drag !.. 

POEZII 
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Mihai Hafia TRAISTA 

 

 
 

POEM PATRIARHAL 
 

 

Miroase-n sat a pâine, a vin şi a iubire... 

Genunchiu-mi plec, iubito, ca orice păcătos, 

când clopotul răsună, pe deal, la mănăstire, 

sunt rob al poeziei, şi rob a ce-i frumos. 

 

Un vers, prelins ca fumul, mi se aşterne-n pleoape, 

condeiu-mi este arma, prea paşnică pesemne, 

încărunţeşte versul şi iar te simt aproape 

când iarna lin coboară pe clopot şi-n poeme. 

 

Mi-e găurită talpa pingelei, pun blacheuri, 

genunchiu-mi plec, rob ţie şi fără umilinţă. 

De mult cu trista-mi viaţă, eu nu mai fac pariuri 

şi voi muri-ntr-o noapte, la propria-mi dorinţă. 

 

TRAGICA BEŢIE 
 

Adulmecă-mi povara trădărilor de-a rândul, 

beţia risipită prin fumul de ţigară, 

păcatele cu fapta sau cu gândul 

şi câte şi mai câte, rămase pe afară. 

 

A vieţii mele haină e mult prea răvăşită 

şi poate că-s tardive, aceste spovedanii, 

cum nărăvaş e gândul ce duce în ispită, 

spre doamna cea cu coasa, care-mi scurtează anii. 

 

Dar nu-i aici sfârşitul, nici boala fără leac, 

rostirea este apa cea limpede-n izvoare, 

pădurea de pe Hera - mai creşte un copac 

care reverberează-n cuvinte şi nu moare. 

 

Căci numai prin cuvinte, pot să-mi plătesc greşeala 

de a fi amant pe viaţă şi verbului supus. 

Eu sunt, doar muritorul, ce nu cunoaşte fala. 

Eu muşc din mărul vieţii, cel din Rona de Sus. 

 

Aici şi curge rostul, cel preschimbat în vin 

şi în răchie tare, mustind a epitete. 

Zâmbeşte chiar Esenin, înduioşat puţin 

şi parcă te întreabă: ‖tu, tot mai scrii, poete?..‖ 

 

 

Iar pentru toate-acestea, tu fă un semn în grindă, 

dă cep de-acuma sticlei, vreau, iar să beau cucută, 

în tragica beţie, mai adă-mi şi-o oglindă 

ce nu mă recunoaşte şi mă priveşte mută. 

 

ELEGIE PENTRU ULTIMUL VERS 

 
Vreau iar să mângâi tandru trupul tău de fată 

şi să te strâng în braţe cu tot cu univers, 

apoi să scriu poeme pe linia ferată 

şi trenul să oprească la fiecare vers. 

 

De iasomie tufe vor înflori prin halte, 

o ruţă-mămăruţă îţi va zbura prin palmă, 

fărămiţând sărutul prin zările înalte 

cu cioburi de oglindă din ceruri o să cearnă. 

 

Iar sânii tăi de piatră vor invada feeric 

privirea unor îngeri pe posturi de acari 

cu cioburi de oglindă va ninge trist, siberic 

pe linia ferată ce duce nicăieri.  

 

Doi heruvimi de vată te-or aştepta la poartă 

‖Norocul să te bată pe unde ai de mers!‖ 

Când totul va începe cu un ‖a fost odată‖ - 

Ca-n prima ta poveste şi-n ultimul meu vers. 
 

ÎN AJUN DE ZIUA CRUCII 
 

La casa amintirii, cu prispa albastră, 

Păianjenii ţesură dantelă la fereastă. 

 

Şi poarta şi făntâna de-o veşnicie tac, 

De mult nu mai miroase 

                                     a cozonaci cu mac 

 

Cum mirosea odată în ajun  

                                           de Ziua Crucii. 

Tot aşteptând cocorii, îmbâtrăniră nucii. 

 

Unde s-a dus bunicul,  

                                bunica unde-i oare? 

De nu primesc nepoţii 

                               în ajun de sărbătoare. 

 

Bunicul  nu mai spune 

                               cum se luptau haiducii, 

Şi nu-s copţi cozonacii 

                                şi mâine-i Ziua Crucii. 

 

A ruginit şi briciul bunicului în grindă, 

Nu-şi mai pune năframa  

                                   bunica la oglindă. 

 

De mult nu mai coboară, 

                                     împreună pe cărare, 

Doar clopotu-i mai cheamă 

                                       în zi de sărbătoare. 

 

http://poesis21.blogspot.ro/2012/01/poem-patriarhal.html
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Cristian VASILICĂ 
 

 
 

PANTA RHEI 
 

celui mai bun prieten 

 

Suntem copiii unui vis frumos 

Aduşi numai puţin din orizont, 

Băutori într-al veşniciei cont – 

Ne sorbim viaţa ca pe-un vin spumos. 

 

PRE-FIX 

 
Eu nu sunt de pe aici. 

Eu nu sunt de pe la începutul lumii 

când, vorba aceea, toate se-îngemănau, 

era şi loc de kitsch, 

ne bălăceam şi în cârlionţii spumii, 

iar două babe gârbivite tricotau, 

                                cârteau, 

ş.a.m.d. 

 

Ce-am fost, 

            ce-ai fost, 

                          ce-a fost? 

 

Doar Unicul şi Marele 

               Nimic. 

Ei, vezi tată,  

             mamă,  

     soră,  

             frate,  

      prieten  

               drag, 

de-acolo vin şi eu 

fin‘că am şi eu ceva de zis! 

 

ŞOTRON 

 
De ce mă simt  

un sacrilegiu grosolan 

impus într-un val de catran? 

 

De ce într-o-nserare 

mă privesc topindu-mă în sare 

şi-ntr-un mare-ntunecat albuş? 

 

De mâna cărui Univers  

ar trebui să curg în săbii mate 

căutând legi de mult uitate? 

 

De unde va ţâşni căuşul ce va fi 

pana diafană, dar abjectă, 

atât de transparent că reflectă? 

 

BIBLICĂ 

 
Să-I dăm Cezarului ce-i al Cezarului: 

pe soarele plin o cofă de apă. 

Tu m-ai trădat 

când cocoşii au cântat. 

Eu – nici când ei au tăcut. 

               

 

PRIMĂVARĂ 

 
Scârţul e convertit 

la religia 

ochiului-vorbire. 

 

VARĂ 

 
Pupila secundei se dilată  

în vălurile  

minţii. 

 

TOAMNĂ 

 
Cad întrebări geloase  

peste surâsul  

lui Bacovia. 

 

IARNĂ 
 

Cuvintele hibernează. 

Vorbiţi.  

În geruri de fulgere. 

 

CATREN 

 
Pe o piatră în flăcări care  

să zburde prin fânul proaspăt cosit 

puricii ar vrea să se omoare 

sătul de-atâta orbecăit!  

 

 

ECOU 

 
Ah! 

Ceaţa din ziua  

urletului  

oprit lângă mansardă! 
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Ştefan DORGOŞAN 

 

 

Născut: 17 august1948 în Constanţa. Studii 

universitare şi specalizări: agronomie, jurnalism, 

economie, sociologie, statistică, istorie. A 

desfăşurat vreme de patru decenii activitate 

publicistică şi editorială. Romane: Ascensiunea 

(1989), Camera roşie cu dragoste (1992), Călae 

(2003), Ofranda (2005), Caravana elefanţilor 

(2005), Pasagerul (2008), Sfinţii (2011), 

Profesoara de Maniere (2011). Distincţii: premii 

ale ziarelor Scînteia tineretului şi Tineretul liber, 

diplome şi medalii ale Congresului Spiritualităţii 

Române, Ligii culturale pentru unitatea românilor 

de pretutindeni şi Societăţii Române de Statistică, 

Premiul Clubului de Proză al Asociaţiei Scriitorilor 

din Bucureşti. 

GRĂDINA CU EGHILEŢI 

…„Doamne, ce tânăr eram!‖  

Pe vremea când Colonelul lucra la Canal, 

ca proaspăt locotenent în paza militarizată a 

lagărului, mai trecuse printr-o asemenea 

împrejurare. Nici acum nu-şi poate ierta faptul că se 

dovedise incapabil să vadă crima. În sinea lui 

recunoştea că avea mari lipsuri la istorie şi despre 

multe chestiuni politice, dar nu se recunoştea a fi 

mancurt. Ofiţerii aveau o scuză: executau ordine! 

Dacă nu era ţăranul ăla, Călae, ar fi ratat ancheta. 

Nu-i dă pace gândul indelebil cu chipurile celor doi 

tineri, băiatul blond şi fata tuciurie, găsiţi morţi în 

cariera de piatră abia muşcată cu târnăcoapele în 

talpa dealului plin de canarale calcaroase, undeva, 

pe lângă Medgidia… Îşi reveni brusc. 

Zise cu voce autoritară, puternică spre 

pluton: 

- Dobitocilor! Călcaţi atent. Nu mişcaţi 

pietrele din loc! Aduceţi reflectoarele. Linişte în  

front! Ce te râzi elev-ofiţer? Faci pe tine dacă-ţi 

crapă o zebră în dispozitiv! Ocnaşii sunt importanţi 

„politici‖. Viaţa lor e mai pretenţioasă decât a ta. 

Tribunalul militar te mănâncă. Se duce armata de 

râpă cu asemenea ofiţeri de cârpă! Aliniaţi-vă 

uniforma la nasturi pe linia de gravitaţie! Dobito… 

Unde e mândria voastră? 

- Amor patriae nostra lex! 

- Ce-ai zis, bă? Nenorocitule! Eu îţi 

vorbesc de ţară şi tu te f… în ea? Să facem amor cu 

lex? Adicăăă?... Prezervative vrei să zici? Nu-ţi 

plac patru copii ca la Decret? Eşti împotriva ordinii 

de stat! Ori mă crezi prost? Îţi arăt eu amor la pielea 

goală: trei zile la frecat closetele! 

M-am simţit obligat, ca viitor ofiţer, fiind 

favoritul Colonelului, să intervin în ajutorul 

colegilor care o scrântiseră evident: 

- Tovarăşe Colonel, permiteţi să raportez!  

- Permit elev Dorgoşan! 

- La instrucţia de front ni s-a spus că 

onoarea militarului este să-şi apere patria. În latină 

„Amor patriae nostra lex” înseamnă „Iubirea 

patriei este legea noastră!” 

- Ahaaa…? Aşaaa…! Revoc... 

Dinspre undeva, din spate, auzii şoptit: 

- Boule! Cine te-a pus să te bagi? Ne-ai 

stricat „jucăriile‖! 

Colonelul, pe care noi îl credeam surd, 

interveni cu aplomb: 

- Aşa-i, aşa-i: viaţa este o jucărie pe care 

destinul o strică cum vrea muşchii lui! Teoria ca 

teoria, dar practica ne omoară! Uneori jucăria nu se 

repară niciodată. Bă, voi sunteţi viitorii ofiţeri ai 

armatei, sau ce mama dracului?  

Mi-am zis în gând: căcănari nenorociţi, v-o 

trag eu cu prima ocazie! Ceea ce nu înţelegeau cei 

din jurul meu era un lucru elementar: nu vroiam să-i 

scot din rahat pe ei, ci ca să-mi apăr interesele mele. 

Noi vom fi viitorii miliţieni, criminalişti şi 

procurori! Până atunci… 

 Soarele dogorea cumplit. Parcă se 

schimbase clima. Nimeni nu sufla un cuvât, chiar 

dacă în mediile selecte se vorbea despre explozii 

solare, nucleare, păduri uscate, izvoare secate, 

gheţari topiţi anapoda, râme gigant adică despre 

război biologic şi climatic. 

…Ăsta e nebun! Se crede încă pe vremea 

burgheziei. Nu ştie că, acum, în socialism, armata e 

a poporului. Omul este cel mai preţios capital. Nu 

mai sunt capitaliştii, sau dus crimele de altădată... 

Auzi: vrea reflectoare! Ziua în amiaza mare? Vrea 

să facă film! Amor fatal! E nebun...   

…Taci, dracului, că te aude şi ne bagă la 

bulău! M-am săturat de cartofi şi spălat closete… 

…Bă, fraierilor, v-a căzut pleaşca în mână 

şi voi îi daţi cu piciorul! Dacă moşul rezolvă cazul 

ăsta, luaţi de-a moaca o steluţă în plus…  

PROZA 

http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Amor_patri%C3%A6_nostra_lex&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Amor_patri%C3%A6_nostra_lex&action=edit&redlink=1
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…E prea bătrân să-l mai facă general. N-

are pile la Prezident!...  

…Am auzit că a fost legionar...   

…Atunci erau toţi.Pe puşcăriaşi îi făceau 

membri de partid. Care jurau credinţă pe steag îi 

făceau militari, securişti, turnători, informatori, 

spioni…  

Colonelul: Bă!!! Pune cataroiul la loc, că-

nvie ţiganca şi ţi-o pune… 

…Ce-i ăla cataroi?  

…Un pietroi mai mare, de calcar, prostule. 

Nu e stâncă de granit! Habar n-ai de geografie. 

Cum dracu citeşti o hartă strategică? Ha! Ha! Ha! 

Nici nu şti ce-i aia?!? Te uiţi ca mâţa în calendar!  

...A venit  gustareaaa!…  

 

Origini sănătoase …Dacă ar fi numărat de 

câte ori a înfipt cuţitul în gâtul mieilor sacrificaţi de 

Paşte, sau ar fi ţinut socoteala porcilor tăiaţi de 

Crăciun, probabil că lui Călae, bunică-miu, i-ar fi 

fost greu să stea cuviincios în faţa lui Dumnezeu. 

Era un bun enoriaş, dar nu era religios în puterea 

cuvântului. Povara pământului, plin de bolovani 

noduroşi din coralii sarmatici şi înfipţi în dealurile 

dobrogene, i-a atârnat greu, fizic vorbind, i-a îndoit 

spinarea, înecându-i sufletul într-o tuse seacă. E 

drept, fuma, dar nu mult să-l sufoce! A prididit 

boala, fiind vânjos. Eu am încercat, dar nu am mai 

avut timp să-i iau apărarea. Ţara a căzut pe mâna 

friponilor.  

Călae nu înţelegea ce vroiau comuniştii 

care îi strânseseră pogoanele arabile şi viile, caii şi 

celelalte vite laolaltă cu ale sărăntocilor şi 

puturoşilor, care după ce că nu aveau mai nimic nici 

imima nu le dădea ghers la muncă. Într-un sfert de 

viaţă, ţărani se stingeau prin ungherele satelor 

părăsite: caliciţi de colectivizarea forţată, obligaţi să 

facă naveta la oraş pentru munca în fabrici, cu 

copiii şi nepoţii plecaţi aiurea din vatra satului, 

fugiţi sau împinşi de nevoi printre stăini, în căutarea 

unui trai omenos. 

La sapă nu se înghesuia nimeni. Munca la 

creat pe om, dar nici lenea nu a omorât pe nimeni. 

Aşa protestau ţăranii. Tacit. Se ascundeau în 

huceaguri. Câmpurile se pustiiseră, livezile 

căzuseră în paragină, păşunile se umpluseră de 

muşuroaie. Nu era război, dar lumea arăta devastată 

ca după bombardament. Doar la şosea se vopseau 

gardurile şi pomii. Tarlalele se arau de ochii lumii. 

În miezul câmpului era vraişte de buruieni. Munca 

o făceau elevii şi studenţii, funcţionarii şi 

muncitorii. Mâna pe lopată şi recolta se culegea 

numai sub ameninţare. Molozul înflorea la tot 

pasul! Când situaţia se împuţea, intervenea armata. 

Victor, taică-miu, nu a fost în stare să-mi 

povestească întâmplările astea când statele 

ajunseseră prăpădenie, iar partidul scotea forţat 

lumea la muncă în agricultură. Am luat totul pe 

cont propriu, riscând să aflu şi ceea ce nu trebuia, 

adică minciuni sfruntate aruncate cu nonşalanţă în 

istoria neamului, care se asemăna cu o troacă plină 

cu stârvuri. Am ratat o mie de ani. Cinci secole ne-

au ţinut turcii. Independenţa paşoptistă am vândut-o 

unui neamţ falit, ai cărui urmaşi au pierdut tot ce 

am câştigat în Războiul de Independenţă şi Marea 

Unire. Acum, împărţiţi în două, vorbim 

americăneşte, chiar dacă factura de gaz o plătim în 

est.  

Nimic normal. Dezvoltare atipică. Viitor 

incert. Politică pe apucate. Ţară cu mers anapoda. 

Popor întâmplător! Analfabet! Pitit în cocine de 

chirpici sau cuşti de beton, habar n-avem de 

Antonescu, Bibescu, Dej, Ceauşescu, Iliescu, 

Băsescu, Constantinescu. Au trecut ca vântul pe 

lângă frunze: era preşedinte Constantinescu, dar 

mulţi nu ştiau că Ceauşescu fusese împuşcat! În 

văgăuni, poporul îşi mânca, inconştient, sărăcia cu 

lingura, îndobitocit de propagandă. Ţăranii au fost, 

vreme de secole, primii sacrificaţi fără milă. Apoi 

ceilalţi: meseriaşi, profesori, doctori. Bunică-miu 

spărgea la canarale piatră pentru nevoile proprii din 

gospodărie şi tăia, în continuare, miei şi porci, nu 

numai de Paşte şi Crăciun. Avea trei gospodării, 

cinci ogrăzi, şapte case, trei grajduri şi  cinci 

saivane, patru grădini, păsări, oi, porci, vaci şi cai 

de se plictiseau funcţionarii de la Registrul Agricol 

să-i numere... 

De aceea, în momentul în care Călae şi 

Victor au fost acuzaţi (de atitudine ostilă împotriva 

noii orânduiri!), eu, ca prostul, fiind luat pe 

nepregătite, nu am mişcat un deget pentru a-i apăra. 

Eram tânăr ofiţer, în curs de îndoctrinare. La 

facultate, fiii de muncitori aveau prioritate. Dosar 

bun! Propagandă deşănţată! Treceam pragul unei 

anumite condiţii sociale, pe care cei mai mulţi nu o 

sesizau, iar atunci când o realizau nu o recunoşteau! 

Fiii satului dădeau bir cu fugiţii. Din clasa 

muncitoare (tatăl), împreunată cu ţărănimea 

(mama), deveneam un produs intelectual (eu), cu 

şanse de a deveni, cel puţin, clasă mijlocie, dacă nu 

cumva general. Mulţi idioţi au făcut carieră, şi pe 

lângă ei mulţi alţi lingăi, cu Dosare trucate, în fond 

maşinaţii politice. Puterea nu are definiţie! E 

alunecoasă. Un fel de energie neconvenţională! 

Totul este să nu stai în calea ei. Trebuie să înveţi să 

te foloseşti de ea. Ca la surfing. E riscant. Face 

victime. Fereşte-te! 

Procesul a fost închis şi dosarul clasat. 

Vremurile erau agitate. De aceea Călae şi 

Victor deveneau, cu fiecare zi tot mai îngăduitori. 

Uneori chiar circumspecţi. Faţă de mine, în primul 

rând. Erau atei, dar nu ştiau ce este asta. Nu 

spuneau că luptă contra lui Dumnezeu! Alţi atei 

susţineau că Dumnezeu nu există, deci n-ai cum să 

lupţi împotriva cuiva care nu este. Poate cu 

himerele. Erau necesare câteva clarificări. Referatul 

meu la învăţământul politico-ideologic de masă 

fusese bine primit, cu toate că am precizat: „Cine 

nu-şi cunoaşte istoria are două şanse; ori moare în 

groapa altuia, ori crapă cu dreptatea în braţe.‖ 
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Desigur că mă gândeam la cei risipiţi pe în tranşee 

sau în lagăre străine. Toţi purtăm în suflet un petec 

de gulag, un mic holocaust, tresa de exterminat. 

Ceilalţi, prieteni şi duşmani, cunoscuţi sau 

necunoscuţi, care îmi ştiau ideile, mă vedeau cu 

cătuşe la mâini. În capul lor asta însemnând că nu 

am să mai pot să scriu tâmpeniile care le creau 

angoase. Întrebările mele atârnau greu. Pierdusem 

rădăcinile străbunilor şi nimeni nu se îngrijora. Cine 

ne dă certificatul de proprietate al pământului pe 

care vieţuim? Suntem sclavi sau stăpâni? Eram uşor 

de manevrat. Un popor fără istorie este vulnerabil! 

Din lecţiile pentru apărarea patriei nu pricepeam 

nimic. Nu am câştigat, tot timpul am pierdut. Ţară 

ciuruită. Trebuia să învăţ ca un papagal. Logica 

marxismului era la pământ. 

Dacă mă aflam prin preajmă, o frică 

imensă le cotropea trupul. Cuvintele deveneau 

stridente. Aparatele de înregistrare se scurt-

circuitau. Băieţii de la „urechelniţe‖ intrau în priză: 

- Atenţie! Pericol!  

Bunică-miu, dar şi taică-miu nu au crezut 

că pot fi în stare de aşa ceva, dar poziţia mea 

politică i-a salvat dacă nu de la moarte, cel puţin din 

situaţia limită de a fi împinşi spre crimă. Răul era 

inevitabil. Iscoadele colcăiau prin debarale după 

ţoale occidentale ca semn al trădării. Cooperativa 

„Urechea‖ îşi îndeplinea misiunile cu mare ambiţie: 

- Ce dracu vrea mucosul ăsta? Face 

contrabandă cu blugi, ţigări, helănci, cingam! 

Am intervenit la timp: nu ţăranii sunt de 

vină pentru că ţara merge prost! Poporul moare de 

foame în timp ce recolta putrezeşte pe câmp şi nu 

are cine să o strângă! M-am felicitat. Familia mea 

nici măcar nu a sesizat: Clanul Călae, adică neamul 

meu, a rămas intact! Dar insensibil! Adusesem ceva 

nou. Îi depărtasem de sentimentul slugoiului 

ereditar. Nu vroiau să muncească pentru alţii. 

Am salvat două generaţii, după Călae. 

Coviltirele stăteau cuminţi în ogrăzi. Căruţele cărau 

grâu şi porumb, struguri şi putini de brânză pentru 

uzul casnic. În câteva cicluri vegetale ne 

redresasem. Parcă se apropia matriarhatul. 

Silozurile făceau concurenţă blocurilor de locuinţe 

cu patru etaje. Apoi zece etaje. Bătăturile zbârnâiau 

de copii şi orătănii. Populaţia urbană creştea 

vertiginos. Clopotele bisericilor se auzeau tot mai 

rar. Mirosea a flori şi fân, a plăcinte şi vin prospăt, 

mai limpede ca apa de fântână. Era pace. N-a ţinut 

mult! 

Toţi au considerat că am făcut un gest 

firesc, nicidecum unul care merita măcar o 

recunoaştere morală. Ce dacă am salvat de la 

nimicire o cohortă de oameni care erau duşi la 

moarte ca vitele la abator? Holocaustul unei lumi 

mute, obidite. Heterogenă: localnici toţi, cu 

Dumnezeii lor, de-a valma, români, greci, unguri, 

evrei, tătari, turci, ruşi, lipoveni, alte nenumărate 

neamuri până la aproape două duzini de seminţii la 

începutul secolului XXI, după cinci milenii de 

convieţuire paşnică sau belicoasă, în acest culcuş de 

pământ nedeochiat, între Dunăre şi Mare, la 

jumătatea drumului dintre Ecuator şi Polul Nord, în 

centrul drumurilor omeneşti. Se numesc, de-a 

valma, români. Aici era Grădina Edenului în care 

Dumnezeu ar fi vrut să-l nască pe Hristos? N-a 

făcut-o de scârba oamenilor, pe care îi crease după 

Chipul şi Asemănarea Sa. Ne-a lăsat mieii. Dacă o 

făcea, Iisus ar fi fost răstignit la fel ca în Iudeea! 

Nici o diferenţă de fus orar sau credinţă. Aici sau în 

alt capăt al lumii. Altfel nu şi-ar fi îndeplinit 

destinul pentru care a fost trimis pe pământ de Tatăl 

Său şi al Nostru să ne spele de păcate înaintea 

înfăţişării Lui. 

 

În aceste momente lui Călae a început să-i 

fie frică de canarale, adică tocmai de pământul pe 

care se născuse, iar tata căpătase claustrofobie faţă 

de catacombe, tranşeele în care făcuse Marele 

Război de la vest la est şi de la est la vest. Bunică-

miu visa noaptea că un Canal gigantic, de la Marea 

Neagră la Marea Baltică, de la Constanţa la 

Leningrad, îi taie casa pe din două, că buldozerele îi 

răvăşesc ogrăzile, iar apele sarmatică şi cele nordice 

se-mpreună peste acareturile lui. Şirele de paie 

pluteau, ca Arca lui Noe, în derivă peste crestele 

dealurilor acoperite de valuri înalte. Ploua cu sare. 

Îl usturau buzele şi pielea. 

- Fiva-ar mâncăriciul al dracului! se oţăra 

bunică-mea, Oprina. 

Călae râdea înfundat: 

- Vezi, fă, că sunt purici. 

- Iar s-au jucat cu câinii lui Deliu? 

Deliu era beţivul satului. Văr cu Călae. 

Nebun. Nu era singurul în sat. N-a fost 

dintotdeauna aşa. I-au zburătăcit minţile când 

nemţii au violat-o pe fiică-sa şi nevastă-sa, dar 

nebun de-a binelea a devenit când i-au băgat 500 de 

oi şi douăsprezece vaci cu lapte în colectivă. Patru 

erau gestante, au născut chiar în noaptea rechiziţiei, 

dar nu au vrut să-i lase nici viţeii, cu toate că i-a 

cerut în genunchi. 

Trăia ca un anahoret. Dormea pe prispă. 

Uneori şi iarna. Avea un dud şi trei câini răpănoşi 

rămaşi de la turmă. Ne jucam în curtea lui pustie, 

intrând prin gardul hodorogit. Deliu simţea când îi 

călcam ograda. Se prefăcea că doarme. Apoi sărea 

sprinten de pe prispă, drept în picioare şi cu 

ciomagul în poziţie de luptă striga: 

- A năvălit inamicul! Atacaţi la baionetă! 

Alungaţi trupele cotropitoare! Moarte ocupanţilor! 

Apoi se făcea că ne alergă printre şirele de paie 

putrezite rămase de pe când avea turme şi prin 

grădina nelucrată. Joacă de copii. În treacăt pe 

lângă ciulinii înalţi cât un stat de om, cu ţepi tăioşi 

precum cuţitele Solingen, cămaşa lui zdrenţuită lăsa 

fâşii late de două-trei degete, care atârnau printre 

scaieţii precum eghileţii pe pieptul uniformei de 

paradă. Mărăcinii, ornaţi cu peticele de pânză 

colorate în fel şi chip, dădeau impresia că rodesc 
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legume adevărate: tomate, vinete, ceapă, conopide. 

Cât a trăit Deliu, grădina a rămas întreagă. 

Moştenitorii au împărţit-o în felii, iar răzoarele se 

vedeau acum pe umerii dealului ca nişte epoleţi 

scălâmbi. 

Taică-miu, Victor, venit în vizită la mine, 

când mă mutasem în centrul capitalei, a refuzat să 

coboare în metrou! Se sufoca. Uitase vremurile 

când stătuse ascuns sub clăile lui Călae şi în 

saivanele lui Deliu. Ba să nu-l găsească legionarii, 

ba comuniştii, ba alţii care se perindaseră prin sat 

după alimente şi femei. Mama ţipa la el: 

- Ce, te dai erou? Te-ai ascuns de frica 

fufelor! 

Mai aveau puţin şi mă acuzau de crimă. Nu 

erau departe de fapte.  

- Aţi răvăşit pământul! E mai rău ca în 

război!  

Tarlalele din preajma oraşelor erau tăiate 

cu buldozere pe din două. Se construiau în neştire 

fabrici, blocuri, canale de irigaţii şi navigaţie. Fără 

frica Lui. Pământurile erau invadate de şantiere, 

buldozere, mii de metri cubi de betoane şi sute de 

kilometri de cale ferată, se ridicau baraje şi se săpau 

tunele. Inundau insule, desecau lunci, propteau 

râuri. Au tăiat păduri seculare. Cădeau sate, cu 

biserici cu tot. Pentru morţii nu mai era timp să-i 

deshume. Ţara arăta ca o prostituată: cu cracii în 

sus, gata să-i fie extirpate pământurile virgine şi să i 

se facă implanturi de uzine hidoase. Noua 

geografie? Galaţiul era roşu de oxidul furnalelor, 

Medgidia (Valea Neagră) se albise de ciment, 

Braşovul era înecat în funinginea eşapamentului de 

tractoare şi autocamioane, Oltenia se deşertifica din 

cauza barajului dublu de la Porţile de Fier. În 

Moldova, codrii zimbrilor dădeau ghinde 

modificate genetic din cauza radiaţiilor. Unii 

mureau. Cei mai sensibili. Crime domestice. 

Pierderi colaterale. Sacrificiile prost înţelese ale 

unei istorii contrafăcute. Alţii primeau decoraţii. 

Cei mai mulţi munceau pe brânci. Dacă mi-aş fi 

lăsat imaginaţia să cotropească adevărul, probabil 

că aş fi devenit cel mai celebru puşcăriaş. Norocul 

meu că pedeapsa cu moartea fusese abolită. 

Uitasem golgota, drumul la zid, pentru că îl 

parcurgeam în fiecare zi. Ne obişnuisem cu el atît 

de mult încât ne intrase în reflex. Neamul îşi refuza 

martirii. Se săturase de ei! Mai era loc doar pentru 

unul.  

Pe acasă, la nevastă, trecem din două în 

două săptămâni, uneori cu o stea în plus pe epoleţi. 

Umblam în toată ţara. Înghiţeam orice: câmpie, 

deal, munte, ape curgătoare, râuri repezi, văi 

domoale, râpe aspre, râuri mari, Mureş, Olt, Dunăre 

şi Mare. Buldozerul era mijlocul principal de 

transport şi muncă. Armata era peste tot!  

Aveam toate condiţiile împlinite, coapte, 

pentru a năvăli în Piaţă. În momentul 

Evenimentelor din  decembrie 1989, am fost 

abordat frontal: 

- Renunţă la tot ce ai scris până acum! 

- Cum să renunţ la tăranii mei? 

Poate nu pricepeam noile vremuri. Nu 

aveam cum să le înţeleg dacă ei, ţăranii, rămâneau 

tot săraci. Se răsuceau în mormânt: au mai ratat o 

răscoală! 

Mi se pregătea un proces răsunător. 

Viaţa se derula ameţitor: dictatură, revoltă, 

lovitură de palat, revoluţie! De la capitalism la 

socialism şi înapoi la capitalism. În câteva zile 

istoria şi-a schimbat faţa de mai multe ori decât 

într-un secol.  Oamenii nu: au venit la putere 

urmaşii friponilor! Mercantili din materialişti. Au 

vândut tot. 

 Pierderile au fost enorme. Nu numai în 

bunuri materiale, dar mai ales în vieţi umane. Mieii 

şi porcii se sacrificau până la epuizarea târlelor şi 

cocinilor. Deliu ar fi murit a doua oară. Şantierele 

patriei, abatoarele poporului dus forţat la muncă 

socialistă, erau demolate şi vândute la fier vechi, 

lăsând clasa muncitoare, permanentă sau sezonieră, 

fără mijloace de existenţă. Jupuitul a fost în floare.  

Nu a fost întrerupt până la epuizarea celor prăduiţi. 

Rămăşiţele au fost împărţite sărăcanilor ca parte din 

averea poporului care li se cuvenea integral, sub 

forma unor cupiuri fără valoare: acţiuni, la un preţ 

de nimic! Apoi, pe bani buni, au înstrăinat pământul 

cu tot ce mai era pe el şi sub el. Nu mai era nimic 

de apărat. Armata devenise inutilă. O povară! S-a 

renunţat la ea în favoarea alteia care ştia unde ne 

aflăm decât pe hărţi strategice, secrete, la care 

militarii noştri nu aveau acces. Misiunile de luptă 

erau codificate. Dunărea nu se mai numea Dunăre, 

Carpaţii nu se mai numeau Carpaţi. Nici Bărăganul 

Bărăgan. Îmi era dor de Colonelul de la Canalul 

Dunăre – Marea Neagă. Brutalităţile lui mi se 

păreau acum dezmierdări. Nici lui nu i-a fost uşor 

să treacă de la capitalism la socialism, dar nouă ne 

fost infinit mai greu să trecem de la socialism la 

capitalism.  

La proces s-a renunţat. Acuzarea şi-a dat 

seama că pot aduce probe în defavoarea ei. Jucam 

cu cărţile lor. Din orgoliu. Istoria se spăla de păcate, 

dar şi mai adevărat era faptul că la data pronunţării 

sentinţei definitive faptele proscrise deveneau 

prescrise. Pupat Piaţa Independenţei! Chipurile, toţi 

am scăpat cu faţa curată. Pe naiba! Eu am ieşit cel 

mai şifonat, iar urmaşii nu mi-au iertat păcatele în 

care, fără voia lor, i-am târât. Adică, oricum aş fi 

dat-o, tot prost ieşea.  

De aceea vreau să restaurez adevărul, 

cronologic, care nu are nici o legătură cu viaţa 

infectă pe care am dus-o şi o suport cu stoicism în 

continuare. Istoria noastră e plină de  politruci, 

refugiaţi, transfugi şi „Duluţă‖! N-avem nici un 

Dumnezeu. În numele Lui unii au făcut livadă în 

deşert. Noi, românii, am distrus o grădină. O Gură 

de Rai. Nici Deliu, nici Călae nu au pace în 

mormânt. În viaţă au fost insuperabili, dar nu le-a 

folosit la nimic! 
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FEMEIA ÎN MOV 
 

„Şi astăzi intru în casa ta – oaspe viclean, 

oaspe vechi, 

oaspe cu gânduri ascunse. 

Să te păzeşti! 

Mînile mele scapără primejdii.” 

Lucian BLAGA 

 

(Orice asemănare dintre personajele şi 

întâmplările din această nuvelă şi persoane sau 

întâmplări reale este o pură coincidenţă.) 

 

Poveste cu o necunoscută 
  

1.  

— Realitatea şi ficţiunea, în romanul 

tânărului, dar deja celebrului nostru confrate Luca 

Dumbrăveanu se întrepătrund, se completează şi se 

potentează reciproc. Iată care este reţeta reuşitei 

artistice a romanelor sale! – aproape ţipă cu voce 

piţigăiată binecunoscutul critic literar Gheorghiţă 

Tudorescu. 

Îşi întrerupse discursul pentru câteva 

secunde, cât să-şi şteargă cu o batistă de culoare roz 

fruntea transpirată şi chelia de un roşu opărit ce 

semăna leit cu un fund de maimuţă şi să bea două 

înghiţituri de apă din paharul înalt în care pluteau 

două felii de lămâie, după care continuă cu aceeaşi 

voce de piţigoi: 

—  După cum am menţionat anterior, 

reuşita artistică şi literară a confratelui nostru constă 

în drămuirea corectă a raportului dintre ficţiune şi 

realitate, în contopirea lor una într-alta, până ce 

fiecare dintre ele îşi pierd propria identitate… 

Din nou pauză, batista roz, paharul cu 

apă… 

Luca Dumbrăveanu şi-a adus aminte cum 

Gheorghiţă Tudorescu, încă pe când era profesor de 

română la liceu, obişnuia să-şi lipească cu apă, în 

care amesteca două-trei linguri de zahăr, şuviţele 

rebele de chelie. Vara, muştele roiau în jurul cheliei 

sale formând o aureolă de sfânt, iar elevii l-au 

poreclit „sfântul muştelor‖. 

—  Ba mai mult de atât, aş îndrăzni să 

spun că această minunată capodoperă a tânărului 

scriitor Luca Dumbrăveanu ne pune pe gânduri şi 

ne face să recunoaştem, fie că vrem, fie că nu vrem 

că ne aflăm în faţa unui autor cu sclipiri de geniu… 

Poetul Pablo Ronişoreanu îl atinse cu cotul 

pe Luca Dumbrăveanu, să privească spre medicul 

chirurg Anton Paporoteanu care dădea afirmativ din 

cap după fiecare cuvânt rostit  de critic. Părea că 

vede cum ies cuvintele din gura acestuia, le sorbea 

cu ochii, le vâna prin aer, le aduna în turme ca nu 

cumva sa fie irosite în zadar. Iar dacă ar fi observat 

că cineva neglijează  cuvintele născute în chinuri 

grele, cu sudoare,  mai mult ca sigur ar fi strigat, 

asemenea Marelui Profet: „Nu aruncaţi mărgăritare 

în faţa porcilor!‖. 

Dumbrăveanu zâmbi şi îşi mută privirea 

spre rândul doi, unde între directoarea Palatului 

Cultural, madam Eugenia Cimpoieru, şi redactorul 

şef al celui mai important cotidian  local, Victor 

Zurbagiu, şedea o femeie îmbrăcată în mov. Era 

frumoasă şi tristă ca o seară de toamnă, cu frunze 

prin aer plutind.  Nu ştia cine este, nu o mai văzuse 

până atunci, dar privind-o simţea cum îi cresc în 

inimă fiori, învăluindu-i sufletul cu o durere dulce-

amară. Dintr-o dată simţi că o doreşte! 

Da, o dorea… o dorinţă oarbă, de 

nestăpânit, cum îşi doreşte copilul jucăria din 

vitrină, fiind în stare să se tăvălescă pe trotuarul din 

faţa magazinului, numai să o primească. Nu simţise 

asemenea dorinţă până atunci. Dar ceva îi spunea că 

de acum încolo nimic nu va mai fi ca înainte… 

Tocmai vroia să-l întrebe pe Pablo 

Ronişoreanu cine este femeia din rândul doi, dar 

acesta, atingându-l din nou cu cotul, şopti: 

— Cât i-ai promis, de rage mai frumos 

decât măgăriţa lui Balaam: „celebru‖, „talentat‖, 

„sclipiri de geniu‖, „reuşeşte‖, „capodopera‖, „ne-a 

dăruit‖… te perie, frate, mai ceva ca la „Nufărul‖. 

Numai să nu-mi spui că ă-ă-ă… că aşa şi pe 

dincolo, că nu te cred, poţi să mă picuri cu ceară şi 

tot nu te cred. 

— A-a-a nu! Nici vorbă… stai liniştit nu 

am de gând să îţi răspund că aşa sau pe dincolo, nici 

cu ceară nu am de gând să te picur şi nici măcar nu 

am să te întreb cât i-ai dat tu în primăvară, când ţi-a 

prezentat volumul de poezii… 

Pablo Ronişoreanu râse cu poftă, ducându-

şi pumnul la gură, prefăcându-se că tuşeşte. 

…………...………………………………………… 

Toată lumea literară a metropolei cunoştea 

lăcomia fără de margini pe care o poseda ca pe un 

har divin criticul literar, profesorul universitar, 

omul de litere Gheorghiţă Tudorescu, deoarece 

niciodată nu prezenta o carte „de-a futu-i pomană‖, 

cum îi plăcea lui să spună. Ci numai pentru o 

„pomană adevărată‖. De această „pomană‖ 

depindea viitorul cărţii, chiar şi a unui autor 

consacrat, cum era Luca Dumbrăveanu. Dacă era o 

„pomană grasă‖, cartea era prezentată ca o 

capodoperă strălucitoare, demnă de literatura 

universală, iar autorul ei un mare talent, ba 

câteodată cu sclipiri de geniu, comparat cu marii 
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scriitori ai lumii „şi cu siguranţă îşi dobândise prin 

truda şi talentul său un colţişor în istoria literaturii 

române‖. Dacă se întâmpla o „pomană mai 

modestă‖ atunci cartea era prezentată ca o operă 

bună, sau câteodată foarte bună, iar scriitorul 

promitea… Pomană slabă nu există! 

Dar cu toată lăcomia care-i curgea prin 

vene, i se citea în ochi şi pe faţă, se simţea în 

fiacare cuvânt, în ridurile care îi apăreau pe frunte, 

în strâmbăturile nasului, în felul cum respira şi îşi 

ştergea chelia, Tudorescu niciodată nu ar fi 

prezentat cartea unui autor slab – „unui scriitoraş, 

colea şi el la marginea lumii literare‖, sau a unui 

debutant. 

Nu, nenicule, aşa nu mergea! Dacă îl vroiai 

pe Gheorghiţă Tudorescu naş literar, atunci era 

musai să treci mai întâi prin focul purificator al lui 

Leonte Moisescu sau al lui Horaţiu Bureanu, critici 

literari care îşi făceau treaba „de-a futui pomana‖, 

dar şi-o făceau corect „în numele literaturii, a 

scrisului şi sfântului talent!‖. Abia după ce unul din 

aceşti doi truditori ai ogorului literar, sau chiar 

amândoi, rosteau în scris câteva cuvinte de bine 

despre tine, în una din cele trei reviste literare de 

prestigiu la care era abonat Grigoriţă Tudorescu şi 

pe care chiar le citea în fiecare dimineaţă în timp ce 

îşi servea cafeaua, abia atunci puteai să îndrăzneşti 

să-l inviţi pe marele cărturar şi fariseu (mai mult 

fariseu decât cărturar)  la botezul „marii tale 

capodopere‖ sau a „unei opere de mare valoare‖, 

asta depindea de „pomana‖ pe care o primea. De 

această pomană depindea într-un fel sau altul 

„strălucitul viitor al carierei tale literare‖. 

Şi chiar de nu l-ai fi vrut naş pe „sfântul 

muştelor‖ erai nevoit să-l ai, deoarece altfel nu se 

putea, era o lege nescrisă a literaturii metropolei şi, 

dacă nu o respectai, te trezeai dintr-o dată citind în 

una din cele trei reviste precum că opera ta, trecută 

prin focul purificator al celor doi iluştrii critici 

literari pomeniţi mai sus „atât de apreciată şi 

lăudată de o critică subiectivă‖, nu e chiar aşa o 

mare operă, că avea foarte multe lacune şi 

neajunsuri, că aşa şi pe dincolo, dar bineînţeles asta 

se poate trece cu vederea tânărului autor, i se poate 

ierta, sau se poate pune pe seama lipsei de 

experienţă, că de fapt cu toţi avem perioade proaste 

în care… bla-bla-bla, bla-bla-bla… „dar autorul, 

totuşi, promite şi aşteptăm cu mare nerăbdare 

viitoarea lui carte, care cu siguranţă va fi un real 

succes‖. Următoarea carte, după o „pomană grasă‖ 

bineînţeles că era un real succes, altfel riscai să fii 

aruncat afară din lumea literară „în întunericul 

veşnic al anonimatului‖, iar numele să-ţi fie şters pe 

veci din istoria literaturii. 

Dar în fond şi la urma urmei cărui autor 

nu-i place să-i fie lăudată opera? Cărui părinte nu-i 

tresare inima de bucurie când copiii săi sunt vorbiţi 

de bine?… Fie un scriitor consacrat, fie un 

începător, toţi se bucurau  când aveau alături 

numele marelui critic Gheorghiţă Tudorescu. 

 

*  *  * 

Aplauze, felicitări, flori, strângeri de mâini, 

pupături, autografe, şampanie, pişcoturi, prieteni, 

admiratoare şi femeia îmbrăcată în mov… 

Dar unde este?… 

— Ce surprize ne mai pregătiţi, domnule 

Dumbrăveanu? îi vâră reportofonul sub nas o  

reporteră de la cotidianul la care Victor Zurbăgeanu 

era redactor şef. 

— Dacă vă spun acum, nu va mai fi 

surpriză, îi zâmbi fetei. 

— Totuşi, aşa în mare… 

— Voi scrie o nuvelă. 

— Despre? insistă fata. 

— Nu ştiu care va fi subiectul nuvelei, nici 

care va fi titlul, dar în schimb ştiu cum va fi 

personajul. 

— Ne puteţi descrie în câteva cuvinte eroul 

nuvelei? 

— Da, într-un cuvânt – IDEAL! 

Fata l-ar mai fi întrebat ceva, dar Luca o salută 

respectuos şi se pierdu în mulţime, căutând-o din 

ochi pe femeia în mov. Nu era nicăieri, probabil 

plecase demult. 

Plecă şi el fără să-şi ia rămas bun de la 

invitaţii săi. Toţi se adunaseră în mici grupuri, beau 

şampanie, discutau şi râdeau, ce nevoie mai aveau 

de el? 

……………………………………………………... 

Putea să meargă şi pe jos, deoarece nu 

stătea departe de biblioteca în care avusese loc 

lansarea romanului său, dar luă un taxi. Se grăbea. 

Acasă, pe o foaie A4 îl aştepta nou născutul 

personaj, viitorul erou al nuvelei pe care o va scrie 

– un personaj ideal! 

Coborând din taxi şi-a adus aminte de 

femeia îmbrăcată în mov. 

Cine era?… 

De ce plecase atât de repede?… 

A venit cu madam Cimpoieru, cu Victor 

Zurbagiu sau se aşezase întâmplător între ei?… 

Începuseră să-l macine întrebările. 

  

2. 
S-a trezit obosit. Întreaga-i noapte fusese o 

zvârcolire chinuitoare, obositoare, un zbucium 

dureros între vise care mai de care mai ciudate 

amestecate cu frânturi de realitate în care personajul 

viitoarei sale nuvele, abia creionat, se revolta 

împotriva lui şi striga: 

„Dumnezeu a creat omul după chipul şi 

asemănarea Sa, tu de ce nu m-ai creat după chipul şi 

asemănarea ta? De ce nu m-ai creat cu slăbiciunile 

şi viciile tale, cu acea fărâmă de frumuseţe şi cu 

marea-ţi neputinţă? De ce nu m-ai înzestrat cu 

sentimente de iubire, ură, vină?… Atunci poate te-

aş fi iubit, cum îşi iubeşte un fiu părintele, te-aş fi 

adorat cum îşi adoră o creatură creatorul, sau poate 

te-aş fi urât cum îşi urăşte un rob stăpânul. Dar tu 
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m-ai creat ideal, fără nici o slăbiciune, fără nici o 

patimă, fără nici o dorinţă… M-ai creat perfect. 

Frumos şi puternic, m-ai creat exact cum ţi-ai fi 

dorit tu să fi…‖ 

„Eşti doar un personaj ireal, ce-ţi pasă?‖, 

încerca să-l potolească. 

„Sunt ceea ce vrei tu să fiu. M-ai creat să 

nu-mi poată rezista nicio femeie, să nu mă poată 

învinge niciun bărbat, pentru că sunt puternic şi 

frumos, frumos şi puternic, dar mai ales pentru că 

nu iubesc şi nici nu urăsc pe nimeni, sunt rece şi 

nemuritor, nu cunosc bucuria nici tristeţea, nici 

măcar durerea n-o cunosc, pentru că nu sufăr de 

nimic şi nu am suflet.‖ 

„Nu este adevărat! Nimic nu este adevărat 

din ceea ce spui, toate personajele iubesc, urăsc, 

suferă, se îndrăgostesc…‖ 

„Aşa voi face şi eu, mă voi îndrăgosti de 

aceeaşi femeie de care eşti îndrăgostit tu, o voi iubi 

şi o voi avea înaintea ta. Da, o voi avea înaintea ta 

pe femeia în mov din rândul doi, iar ţie îţi va 

rămâne doar suferinţa şi durerea care te va ucide…‖ 

„Eşti doar un personaj ireal, pe care când 

vreau pot să-l ucid, pot rupe manuscrisul în bucăţi, 

sau îl pot arunca în foc şi adio!‖ 

„Poţi rupe manuscrisul în mii de bucăţi, îl 

poţi arde în mii de focuri, eu nu trăiesc pe hârtie, ci 

în mintea ta, asta e marea ta problemă!‖ 

Pe urmă veni ea, femeia îmbrăcată în mov, 

frumoasă şi tristă, îşi dezbrăcă rochia în faţa lui şi, 

goală, i se dărui personajului său, care o penetră cu 

violenţă masculină. Privea neputincios la trupurile 

lor încolăcite, asculta gemetele lor, le urmărea 

zvâcnirile în timpul orgasmului, dar nu putea face 

nimic, parcă era paralizat. 

……………………………………………………... 

Cu toate că a fost doar un vis, visul acesta 

îl tulburase peste măsură. Primul lucru care-i 

trecuse prin minte a fost să rupă manuscrisul şi să-l 

ardă, să ucidă personajul creat, să se 

descotorosească de el pentru totdeauna. 

„Eu nu trăiesc pe hârtie, ci în mintea ta, 

asta e marea ta problemă!‖, îşi aminti cuvintele 

personajului său. 

Sunt doar puţin obosit şi nimic mai mult, 

şopti turnându-şi puţin coniac. Ce naiba, doar nu 

pot fi gelos pe o femeie necunoscută şi pe un 

personaj ireal care au făcut dragoste în visul meu. 

Acest gând îl înveseli puţin, dar totuşi 

rămase cu un gust amar în suflet, simţea ceva din 

durerea şi tristeţea lui Dumnezeu, când primul om – 

coroana creaţiei sale – s-a revoltat împotriva-i… 

Sunt doar puţin obosit şi nimic mai mult, 

repetă Luca instalându-se comod în fotoliul din 

piele albă. 

După câteva înghiţituri de coniac, simţi 

cum o căldură plăcută îi cuprinde întreg corpul şi îi 

veni să râdă, cum de a putut fi gelos pe o femeie 

necunoscută… 

„Când alergi după o femeie necunoscută, e 

ca şi cum ai alerga după o nălucă‖, îşi aduse  aminte 

de vorbele lui Pablo Ronişoreranu, poetul veşnic 

îndrăgostit. 

Ar trebui să-l sune, sigur o cunoaşte, 

deoarece cunoaşte toate femeile legate într-un fel 

sau altul de viaţa literară şi artistică a metropolei. 

……………………………………………………... 

Nu, nu ţine minte să fi văzut vreo femeie 

în mov între madam Cimpoieru şi Zurbăgeanu, dar 

se poate să nu o fi luat în seamă, deoarece tot 

timpul o sorbea din ochi pe frumoasa Cornelia, 

nevasta medicului chirurg Paporoteanu. 

„Îmi place femeia asta, şi gata! Ce să fac?‖ 

parcă se dezvinovăţea „Cred că de data asta e ceva 

trainic…‖ 

De câte ori auzise fraza asta?… 

O rostea ori de câte ori se îndrăgostea. Dar 

cu cât i se părea lui Pablo că legătura va fi mai 

trainică, cu atât era mai trecătoare. Nu aveau secrete 

unul faţă de celălalt, se înţelegeau bine, asta poate şi 

datorită faptului că îmbrăţişaseră genuri literare 

diferite. Fiecare avea editorii, cititorii şi admiratorii 

săi, nu aveau ce împărţi, de aceea se bucurau sincer 

unul de reuşita celuilalt. 

Pablo se îndrăgostea foarte uşor şi foarte 

des. 

Iubea arzând ca o flacără nestinsă, dar 

multe dintre femeile pe care le-a iubit nici măcar nu 

au aflat vreodată că au fost iubite cu adevărat, că au 

reuşit cu frumuseţea, trupul sau poate pur şi simplu 

cu comportamentul lor li să întreţină fie şi pentru 

câteva clipe focul dragostei în inima unui poet şi că 

poate lor se datorau cele mai frumoase poeme din 

creaţia literară a veşnic îndrăgostitului Pablo 

Ronişoreranu. Nu toate femeile de care se 

îndrăgostea erau frumoase, şi asta pentru că Pablo 

privea femeia cu ochiul poetului şi reuşea să vadă 

ceea ce unui muritor de rând nu-i fusese dat să 

vadă, dar mai ales să înţeleagă… El reuşea să vadă 

sufletul frumos al femeii, deoarece femeia are cel 

mai frumos suflet, mai frumos chiar decât sufletul 

îngerilor, al heruvimilor şi al serafimilor, pentru că 

femeia este dătătoare de viaţă, născătoare de prunci, 

pentru că femeia este MAMĂ şi mai frumoasă 

decât femeia, numai femeia poate fi. 

La început nu-i venea să creadă că Pablo 

Ronişoreanu nu o observase pe frumoasa femeie 

îmbrăcată în mov şi îl bănui că s-a îndrăgostit şi el 

de ea. Ştiind cât durează dragostea poetului pentru o 

femeie nu ar fi fost nicio problemă, ar fi aşteptat, 

deoarece erau zile în care acesta se îndrăgostea de 

două, ba chiar de trei ori. 

Înlătură imediat orice bănuială, când acesta 

îi spuse că o să-i ceară fotografului Dragoş Ionescu 

să-i arate fotografiile făcute la lansare, Dragoş lucra 

pentru cotidianul lui Victor Zurbăgeanu, şi 

bineînţeles că făcuse câteva clişee cu el, dar mai 

ales cu madam Cimpoieru care era de-a dreptul 
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fericită ori de câte ori îşi vedea chipul pe pagina 

unui ziar sau reviste. 

— Deci, cu alte cuvinte, dacă frumoasa în 

mov a stat între ei, adică între madam Cimpoieru şi 

Victor Zurbăgeanu, treaba e rezolvată, îl asigură 

Pablo şi îi promise că îl va suna imediat după ce 

vede fotografiile. 

……………………………………………………... 

În aşteptarea telefonului ce urma să 

dezlege misterul femeii în mov din rândul doi, Luca 

Dumbrăveanu îşi îmbrăcă halatul şi făcu câţiva paşi 

prin cameră pentru a-şi dezmorţi picioarele. Se opri 

în faţa măsuţei de scris, avea una şi în dormitor, şi 

privi la cele câteva foi ale manuscrisului viitoarei 

sale nuvele, între aceste coli, pe care cu câteva 

minute înainte era cât pe ce să le rupă, se odihnea 

personajul său, idealul său personaj, pe care îl iubea 

asemeni lui Turgheniev, îl purtase cu dragoste în 

închipuirea sa, cum îşi poartă în pântece mama 

copilul,  dar după ce îl născuse  pe hârtie nu mai ştia 

ce să facă cu el… 

„Eu nu trăiesc pe hârtie, ci în mintea ta, 

asta e marea ta problemă!‖, îşi aduse aminte şi îşi 

mai turnă puţin coniac. 

„Poate nu ar fi rău să mă îmbăt.‖ 

În rarele cazuri când se îmbăta, după ce îşi revenea 

din mahmureală, se simţea curat, purificat şi cu 

sufletul dezpovărat, ca şi cum ar fi trecut printr-un 

foc purificator. 

„Dar dacă Pablo nu o cunoaşte?… Dacă nu 

o cunoaşte nimeni, poate nici nu este din oraş?… 

Poate a trecut întâmplător pe acolo şi văzând afişul 

a intrat, pur şi simplu, să-şi omoare timpul până la 

trenul care a dus-o departe?… Poate i-a citit cărţile, 

îl cunoaştea după nume şi dorea să-l vadă?…‖ 

Alungă gândul că s-ar putea să nu o mai 

revadă, deoarece dorea să o revadă, dorea mult, 

foarte mult… 

Îşi reluă plimbarea prin dormitor, care i se 

păru deodată străin şi trist ca un peron de gară, prin 

care nu mai trecea nici un tren. Din când în când, 

privea spre telefonul ce se odihnea tăcut pe măsuţa 

lui, ca o ţestoasă pe ţărmul mării. 

……………………………………………………... 

Fotograful Dragoş Ionescu plecase în zori 

de acasă, urma să participe la o expoziţie colectivă 

de fotografie într-un orăşel din sud, dar se va 

întoarce diseară, aşa că va trebui să aibă răbdare 

până a doua zi, sau să o uite, cum îi era mai la 

îndemână, glumi Pablo, totodată îl anunţase să nu-l 

deranjeze până diseară, deoarece frumoasa Cornelia 

a acceptat invitaţia de a-i vizita dormitorul. O zi 

întreagă va fi a lui. Bineînţeles că el ar fi preferat o 

noapte, dar noaptea ea aparţinea soţului său, 

chirurgului poet Anton Paporoteanu. 

Vestea nu-i plăcu deloc. Probabil astăzi se 

va îmbăta… Sau nu, mai bine va merge să se 

plimbe prin pădurea de la marginea oraşului.  

Nimic nu te poate linişti mai mult decât 

foşnetul frunzelor de toamnă, covor de amintiri 

aşternut sub picioare…. 

  

3. 
El o chemase, ea venise. Venise la prima 

lui chemare, amantă supusă să-i fie, cum nu a fost 

vreodată. Venise să i se dăruiască lui, poetului 

bărbat, bărbatului frumos, frumosului nebun al 

marilor iubiri, care a făcut-o pentru prima oară în 

viaţă să se simtă femeie, să cunoască plăcerea, să 

aibă primul orgasm – şi toate astea fără ca el să o 

atingă. 

Simţise cum privirea lui îi mângâia părul, 

fruntea, obrajii, bărbia, gâtul… pe urmă simţi cum 

alunecă pe spate, pe piept, poposeşte pe sfârcurile 

sânilor întărite de plăcere, pe burtă în jurul 

buricului, simţea cum o mângâie pe sexul umezit şi 

ajunse la orgasm, acolo faţă de toată lumea. 

Nimeni nu observase nimic, toţi erau 

preocupaţi de discursul criticului literar Gheorghiţă 

Tudorescu. 

Deschise ochii şi privi speriată în jur, pe 

urmă îi închise la loc satisfăcută şi mulţumită că nu 

gemuse de plăcere, sau mai rău, nu leşinase. Îşi 

privi soţul şi simţi  un sentiment de vinovăţie faţă 

de el. 

……………………………………………………... 

Frumoasa Cornelia nu-şi înşelase niciodată 

soţul, nici nu se gândise vreodată la asta, îi era 

credincioasă şi supusă ca o sclavă stăpânului său, 

desfăcându-şi coapsele ori de câte ori acesta i-o 

cerea, o penetra cu penisul lui mare, iar ea simţea o 

durere amestecată cu o vagă plăcere, credea că aşa 

trebuie să fie, că aşa simt toate femeile, mai mult 

durere decât plăcere, de aceea le compătimea pe 

bietele prostituate care trebuiau să facă sex de 

câteva ori pe noapte şi nu înţelegea niciodată de ce 

în secvenţele erotice din filmele pe care le-a 

vizionat, femeile gemeau de plăcere?… 

Dar Anton Paporoteanu, renumitul medic 

chirurg şi poet pe deasupra, nu-i apreciase niciodată 

această credincioşie şi supuşenie, credea că tot ce-i 

al ei i se cuvine lui şi că rolul ei ca şi al celorlalţi 

semeni era să-l servească pe el. Îl interesa doar 

poezia, dar nu poezia în general, ci doar cea scrisă 

de el, deoarece dintre toţi confraţii săi 

contemporani, el era singurul care înţelegea poezia 

şi o crea. Crea o poezie adâncă, psihologică, o 

poezie pe care abia generaţiile viitoare o vor putea 

înţelege în adevărata ei profunzime. Bineînţeles, 

aceasta era părerea lui despre propria-i persoană şi 

despre poezia sa. Scotea mii de exemplare, în zeci 

de ediţii de lux, a volumelor sale, reeditându-le ori 

de câte ori pe masa de operaţie a secţiei de chirurgie 

sta întins câte un pacient cu posibilităţi de 

sponsorizare a unui act de binefacere  pentru 

generaţiile viitoare. Cărţile le dona bibliotecilor şi 

aşezămintelor de cultură, ca să fie la îndemâna celor 
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ce vor şti să-i aprecieze opera la adevărata ei 

valoare. 

Era un chirurg foarte bun, nu ducea lipsă 

de pacienţi bogaţi şi, în ciuda poeziei sale de o 

mediocritate ieşită din comun, era un nume în 

literatură, membru al Uniunii Scriitorilor, laureat al 

câtorva premii literare naţionale şi internaţionale, 

tradus în câteva limbi europene şi nelipsit de pe 

paginile marilor reviste literare. Era celebru, pe 

drept în chirurgie şi pe nedrept în literatură. Timpul 

şi-l împărţea între masa de operaţie şi masa de scris, 

neglijându-şi total frumoasa soţie, care suporta cu 

stoicism toate capriciile bărbatului care nu numai că 

îşi salva semenii, dar îşi  jertfea timpul şi banii 

pentru generaţia ce îi va ridica monumente şi va 

denumi străzi cu numele său, asigurându-i astfel 

nemurirea. 

Frumoasa Cornelia suferea în tăcere, nu se 

plânsese niciodată nimănui şi ce ar fi putut să spună 

dacă s-ar fi plâns cuiva?… Că o enerva la culme 

chelia lui lucioasă, guiţările de porc pe care le 

scotea când ajungea la orgasm, vânturile pe care le 

trăgea fără nicio jenă, sforăiturile interminabile ce 

întreceau zgomotul unui motor de tractor la relanti, 

ochelarii lui cu lentile duble, felul în care îşi lega 

cravata, genta jerpelită la care nu vroia să renunţe, 

şoşonii pe care îi trăgea peste pantofi ori de câte ori 

ploua?… Pe cine interesa viaţa ei, viaţa lor 

conjugală?… 

Mulţi şi-ar fi dorit să aibă o femeie 

frumoasă ca ea. Îşi putea găsi un amant oricând, dar 

nu-şi dorea asta niciodată, până la experienţa pe 

care o trăise ieri la lansarea cărţii lui Luca 

Dumbrăveanu, unde Pablo Ronişoreanu… 

Până atunci respinsese toate avansurile 

primite, şi i se făceau destul de des, ba odată, când 

un medic stagiar mersese prea departe, încercând 

să-i pună mâna pe fese, îi spusese lui Paporoteanu 

care, după ce a râs cu mare poftă, a aranjat mutarea 

stagiarului la un dispensar rural „unde şi-a înţărcat 

mutu‘ iapa‖. Nu îi făcea plăcere nici atunci când 

bărbaţii o priveau lacom. Din cauza soţului său, 

începuse să urască bărbatul, de aceea rămase 

surprinsă  când simţi că privirea poetului nu o 

deranja, ba dimpotrivă… 

  

4. 
Se plimba prin pădurea de la marginea 

oraşului, încercând să-şi liniştească interiorul 

zbuciumat. Dacă cineva, privindu-l, ar fi dorit să-l 

descrie, cu siguranţă ar fi spus: Iată un om liniştit, 

cu sufletul împăcat şi mulţumit de sine însuşi! 

Aşa a fost până ieri, dar de când o zărise pe 

femeia în mov şi trecuse prin visele prin care 

trecuse, sufletul său numai liniştit nu era. 

Dacă oamenii ar putea să-şi vadă unul 

altuia sufletele, ar fugi îngroziţi care încotro, s-ar 

ocoli, şi nici „bună ziua‖ nu şi-ar da. Zâmbi trist, 

gândindu-se cum ar putea el să descrie sufletul. „Şi 

sufletul? Un abur care trăieşte şi el şi se tot 

plimbă.‖, spunea Marin Preda în  Moromeţii, dar nu 

este deloc aşa, nu este aşa pentru că acest abur care 

se tot plimbă câteodată doare, şi doare rău, te 

macină, te zbuciumă, îţi alungă somnul sau îţi 

provoacă coşmaruri, te distruge, te doboară, din 

cauza acestui abur mulţi îşi pun capăt zilelor, 

sfârşesc prin ospicii şi puşcării, iar cei care trec 

peste durerea aburului plimbător, oameni tari, ajung 

la un moment dat să nu-i mai simtă durerea, sau îl 

pierd de tot. Descrierea sufletului, sau definiţia lui 

despre suflet, s-ar fi apropiat de cea a marelui 

Goga: „Sufletul e urna în care închidem cenuşa 

patimilor noastre‖. 

Multe din personajele sale trecuseră prin 

starea asta, pe care el fără să o fi simţit vreodată 

până atunci, o descrisese de  nenumărate ori în cele 

mai mici amănunte, căci suferinţa şi dragostea sau, 

mai bine spus, suferinţa din dragoste era cel mai 

bun ingredient pentru subiectul unei creaţii literare, 

pe care o savurau cu mare plăcere cititorii de toate 

vârstele. 

„Cred că aţi suferit mult din dragoste?‖, îl 

întrebase odată o cucoană durdulie la o întâlnire cu 

cititorii. 

„Da, doamnă, şi sper să mai sufăr mult, 

deoarece suferinţa purifică sufletul.‖ Femeii îi 

plăcuse răspunsul primit, se îmbujorase în obraji şi 

plecase mulţumită. 

Numai că suferinţa descrisă pe hârtie, deşi 

izvorăşte din sufletul creatorului, este incomparabil 

de uşoară cu adevărata suferinţă. Suferinţa 

personajelor diferă de suferinţa autorului, deşi 

autorul suferă alături de personaj şi iubeşte alături 

de el. Dar de multe ori autorul suferă din cauza 

personajului, deoarece se întâmplă ca acesta să se 

revolte, să o ia razna, abătându-se de la drumul 

pregătit de autor. Uneori face asta ca să evite 

calvarul pregătit, alteori, dimpotrivă, se duce pe 

acest drum cu toate ca i-a fost pregătit altceva, iar 

alteori pur şi simplu nu vrea să mai facă nimic, se 

încăpăţânează şi atunci… 

Da, autorul, când nu ştie ce să mai facă cu 

un personaj, îl ucide. Asta fac toţi autorii, îşi ucid 

personajele în cele mai stranii şi tragice feluri.  

Suferă pentru ele, plâng, dar cu toate 

acestea le ucid. 

„L-am iubit, l-am iubit foarte mult, am 

plâns la moartea lui‖, spune Turgheniev, când e 

nevoit să-l ucidă într-un chip dramatic pe Evgheni 

Bazarov. 

„Imaginaţi-vă ce mi-a făcut Tatiana 

Larina… Se mărită!‖, exclamă, supărat pe eroina 

sa  Puşkin. 

Poate nu ar fi atât de greu să ucizi un 

personaj pe hârtie, dacă el nu ar exista în… 

„Eu nu trăiesc pe hârtie, ci în mintea ta, 

asta e marea ta problemă!‖ 

DA! un mare DA… Aceasta era marea lui 

problemă – personajul său rebel şi necunoscuta 

îmbrăcată în mov. Şi chiar de îşi va putea ucide 
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personajul, rămâne necunoscuta, pe care i se părea 

că o zăreşte stând pe fiecare bancă, la fiecare 

cotitură a aleii, după fiecare pom… 

―Când alergi după o femeie necunoscută, e 

ca şi cum ai alerga după o nălucă.‖ 

Poate ar fi mai bine să o uite, să intre în 

prima cârciumă, să se îmbete şi apoi să nu-şi mai 

aducă aminte de ea niciodată. Dar era prea târziu, 

ştia că nu o va putea uita, a înţeles asta încă de 

dimineaţă, aducându-şi aminte de visul în care ea… 

Atunci trebuia să o ucidă în mintea lui, împreună cu 

personajul său abia născut. Acum e prea târziu, 

acum e imposibil! 

  

5. 
Era fericită, foarte fericită… Fericită ca o 

pasăre în zbor, ca un curcubeu după ploaie, ca un 

râu alergând spre cascadă – fericita cădere în care 

simţi libertatea… Şi alături de ea i se păru fericit 

acel petic de cer şi piscul de munte ce se zăreau prin 

fereastra dormitorului lui Pablo. Şi floarea din 

glastră, şi Carul cu boisurâzând pe perete, şi cartea 

burtoasă ce parcă sta să nască o tristă poveste pe 

covorul încreţit de un zâmbet rebel sărutând o rază 

de soare. 

Era fericită şi alături de ea era fericit 

universul. 

Doar el era trist ca un înger de ceaţă, ca un 

heruvim cu aripi de amar ca pelinul, ca un mag 

venit prea târziu la naşterea clipei… 

A împărţit prea multă fericire ca să-i mai 

rămână şi lui, măcar pentru un zâmbet, dar nu asta 

conta… 

Ea era fericită! Pentru prima oară în viaţă 

gustase din fructul oprit şi era fericită… Altfel nici 

nu se putea, alături de el toate femeile lumii erau 

fericite. 

Dar pentru cât timp?… 

Nici asta nu mai conta… 

„Clipă rămâi, eşti atât de frumoasă!‖. 

Era fericită şi nu vroia să se gândească 

deloc că dincolo de această fericire există o după-

amiază tristă de toamnă ca o vânătoare de păsări cu 

nori, în care ea se va întoarce acasă să privească 

chelia lucioasă a soţului său şi poate să-i spună în 

scurte cuvinte cât de fericită a fost. 

Şi pe urmă… 

Pe urmă va fi iar fericire, sau tristeţe va 

fi… 

Pe urmă va veni, ori de câte ori o va 

chema, cum veni şi de această dată umilă şi supusă, 

amantă să-i fie de-a pururi. 

……………………………………………………... 

Se trezise cu un gust amărui în gură, de 

coniac şi trabuc. Simţi în nări parfumul frumoasei 

Cornelia, privi aşternutul ce mai păstra conturul 

trupului ei. 

Plecase demult, nici măcar nu o condusese 

până la uşă, cum s-ar fi cuvenit. 

Zâmbi trist, nu se aştepta să cedeze atât de 

uşor, să vină la întâia chemare. 

Îl dezamăgise şi o, Doamne… cât o dorise 

de mult!… 

Ar fi vrut să ardă în flăcările dragostei 

pentru ea. 

Ar fi vrut să o cucerească cum cucereşte 

soldatul reduta. 

Ar fi vrut să-i fie rob, plecându-şi 

genunchiul… 

Dar ea venise la întâia lui chemare… 

O femeie ca oricare alta, dornică de o 

aventură conjugală… 

Dacă o va mai chema vreodată?… 

Nu, cu siguranţă… Niciodată! 

  

6. 
O zărise din tramvai când se întorcea acasă 

de la plimbarea prin pădure. 

Sufletul său era mai liniştit, dar asta se 

putea datora şi oboselii trupului, şi foamei. Durerile 

trupeşti diminuează neliniştile sufletului. Nu se mai 

gândea aproape la nimic, pur şi simplu şedea cu 

fruntea lipită de geamul tramvaiului şi se uita la 

trecători. 

Deodată o zări pe ea, pe femeia în mov. 

Stătea în picioare lângă o bancă de la capul podului 

care traversează râul ce şerpuieşte murdar, leneş şi 

uscat prin oraş, împărţindu-l în două „dincolo de 

pod‖. Era la fel ca ieri – frumoasă şi tristă… 

La prima staţie sări din tramvai şi se 

întoarse, alergând spre pod, unde, în afara 

bătrânului pescar ce privea atent pluta roşie a 

undiţei sale, nu mai era nimeni. 

— Nu aţi văzut încotro a plecat fata 

îmbrăcată în mov? se oprise gâfâind lângă bătrânul 

pescar. 

— Hă? întrebă nedumerit bătrânul. 

— Fata îmbrăcată în mov, în ce direcţie a 

plecat? 

— Care fată? 

— Aici, la capul podului, cu puţin timp 

înainte stătea o fată… 

— Nu am văzut nicio fată, strânse din 

umeri pescarul. 

Era dezamăgit. Pescarii ăştia, cum aruncă 

undiţa în apă, cum nu mai trăiesc în lumea noastră, 

bombănea de unul singur, întorcându-se spre staţia 

de tramvai. Dar deodată se răzgândi şi coti pe o 

străduţă. Nu avea niciun chef să se întoarcă acasă, 

unde în afară de personajul său nu-l aştepta nimeni, 

mai bine se va plimba la întâmplare pe aceste 

străduţe vechi, va intra într-o cărciumă, va servi 

mici sau ficat la grătar şi bere… 

……………………………………………………... 

— Dumnezeu este şi bărbat, şi femeie în 

acelaşi timp, aşa să ştiţi de la mine, Franz ştie bine 

ce vorbeşte! ameninţă cu degetul pe cei prezenţi, ca 

nu care cumva să îndrăznească vreunul să-i pună la 

îndoială vorbele că… 
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— Da, aşa să ştiţi! Dumnezeu este parte 

bărbătească şi parte femeiască, El, sfântul, este şi 

tată şi mamă… aproape striga bărbatul cu o 

cicatrice mare ce îi brăzda obrazul de la ureche 

până în mijlocul bărbii. 

— Mai bine te-ai duce acasă Franz, că te-ai 

îmbătat şi iar începi să te legi de cele sfinte, parcă 

văd cum o să te spovedească Anna de bucurie, îi 

spuse o femeiuşcă durdulie, ce avea două halbe de 

bere în faţă. 

— Da‘ ce-ţi pasă ţie, Stelo, cum mă 

spovedeşte Anna, asta e treaba mea şi a ei, clar!? – 

făcea pe supăratul bărbatul, dar i se putea citi pe 

faţă că nu e deloc aşa. 

— Păi îmi pasă, măi Franz, că săptămâna 

trecută m-ai cinstit cu o bere şi ea  a bătut toba prin 

tot cartierul că ţi-ai băut cu mine toţi banii. 

— Las-o în pace pe Anna! 

— Eu aş lăsa-o, Franz, dar nu mă lasă ea, 

mă face curvă, şi pe degeabă, că ţie, Franz, ştim 

bine amândoi că nu ţi se mai scoală demult, spuse 

voioasă femeia. 

Râseră toţi cu mare poftă. Pesemne se 

cunoşteau între ei, era o cârciumă de cartier, în care 

probabil foarte rar călca câte un necunoscut şi, când 

se întâmpla să intre, nu se prea sinchiseau de el, ca 

şi în cazul lui. 

— Pardon, Madame! sughiţă Franz. Aici 

nu e vorba de faptul că mi se scoală sau nu mi se 

scoală, sau dacă mata eşti sau nu eşti… Aici vorbim 

de faptul că Dumnezeu a fost el şi ea în acelaşi timp 

şi de faptul că omul a fost creat la fel. Omul, primul 

om, Adam era bărbat şi femeie în acelaşi timp, 

pentru că era perfect, adică avea latura masculină şi 

latura feminină în acelaşi trup şi putea să nască 

prunci perfecţi la fel ca şi El. 

— Ha-ha-ha! – râse mustăciosul costeliv 

de la masa de lângă geam. – Ai bolunzit de tot, măi 

Franz, să nu mai vorbeşti astfel de prostii, că o să te 

ducă Anna la casa de nebuni. 

— Ba pardon, moncher! Eu nu vorbesc 

prostii. Primul om, Adam, a fost ca şi Dumnezeu, 

bărbat şi femeie, deoarece a fost creat după chipul 

şi asemănarea Lui, dar a păcătuit uitându-se la 

animale, deoarece animalele erau altfel, adică erau 

masculi şi femele şi se împerecheau. Atunci omul a 

păcătuit simţind dorinţa de împerechere, adică a 

dorit ca partea masculină să se separe de cea 

feminină, căci numai aşa putea simţi plăcerea 

împerecherii. Atunci Dumnezeu i-a separat, i-a 

făcut bărbat şi femeie şi i-a blestemat pentru această 

dorinţă nesăbuită, ca să nu poată trăi niciodată unul 

fără celălalt, adică femeia fără bărbat şi invers, 

bărbatul fără femeie. Şi de atunci atât bărbatul, cât 

şi femeia sunt într-o continuă căutare a celuilalt, aşa 

să ştiţi! îşi isprăvi Franz pledoaria. 

— Bravo, bre! Ai minte cât o găină în cur. 

Când ţi-o făta, să-mi dai şi mie un pui, ha-ha-ha! 

râse grăsanul rezemat de tejghea, cu sticla de bere 

în mână. 

Luca ascultă cu atenţie pe acest Platon al 

cartierului, îi plăcuse felul în care vedea creaţia 

omului pe pământ. Îşi mai comandă o halbă de bere. 

Mai departe, din păcate, discuţia trecuse pe alt 

făgaş. Discutau despre un tânăr, student, pe care l-

au găsit mort pe malul râului, la cotitura de lângă 

vechea moară. Tânărul se îndrăgostise de o nălucă 

şi aceasta i-a luat viaţa. 

— Poveşti de adormit copiii, dădu din 

mână Franz. 

— Şi poveştile tale cu primul om ce sunt, 

măi Franz? întrebă costelivul de la masa de lângă 

geam. 

— După poveştile lui, nici curcile nu 

adorm, râse femeia durdulie. 

Luca ceru nota de plată şi părăsi cârciuma. 

  

7. 
Anton Paporoteanu, paralizat de durere şi 

uimire, îşi privea frumoasa soţie şi încerca să-şi 

revină din şocul suferit. Şi-ar fi dorit să urle, să 

strige, să… să facă ce fac toţi bărbaţii când se află 

în situaţia lui. 

Broboane mari de sudoare i se prelingeau 

pe chelia-i lucioasă, iar el nu avea putere să ducă 

mâna la buzunar după batistă. 

„M-am culcat cu Pablo Ronişoreanu…‖, îi 

răsunau îm urechi ca un blestem urât şi greu 

cuvintele frumoasei Cornelia. 

Cum aşa?! striga ceva în el. Poate era 

ţipătul sufletului său trezit la realitatea dureroasă, că 

nu chiar totul i se cuvenea lui, şi că nici ea, femeia 

lui, proprietatea lui, bunul lui, nu mai aparţinea 

întru-totul lui. 

De ce nu i-a spus lui, ar fi prevenit acest 

dezastru, ar fi salvat-o din această cădere, la fel cum 

făcuse atunci cu medicul stagiar. 

— D-d-de ce nu mi-ai spus? reuşi să 

întrebe, într-un târziu. 

— Pentru că eu am vrut, veni a doua 

livitură, mult mai puternică decât prima. 

Deodată, i s-a făcut frică. O frică de 

neînţeles, care îi paraliză până şi gândurile. De data 

asta era altceva, de data asta chiar ea a vrut. Teama 

de a o pierde, de a ajunge subiectul bârfei întregii 

lumi bune a metropolei începuse să-i sfâşie inima 

ca o gheară de fiară sălbatică. 

„Aţi auzit că pe doctorul Paporoteanu l-a 

părăsit soţia?‖ 

„He-he-he, pesemne nu mai poate să-i facă 

nimic‖ 

„Aşa-i trebuie boşorogului, dacă şi-a luat 

nevastă tânără‖ 

„Bietul Anton, ce o să facă acum?‖ – i se 

părea că aude bârfele şi compătimirile oamenilor, la 

adresa lui. 

Dar poate era doar un vis, un coşmar urât 

în care frumoasa Cornelia care-i aparţinea lui şi 

numai lui s-a revoltat împotrivă-i. Dar nu, nu era un 

vis, se revoltase de-adevăratelea, împotriva poziţiei 
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sale în societate, împotriva marelui său nume 

literar, nume pe care îl vor slăvi generaţii de-a 

rândul, s-a revoltat împotriva nemuririi sale… 

Încetul cu încetul, acea teamă neînţeleasă 

începu să se prefacă într-o furie oarbă de nedescris. 

Poate nici nu-şi dădu seama cum s-a ridicat de pe 

fotoliu şi cu acel urlet: „Târfo!‖ s-a năpustit asupra 

ei. 

Loviturile cădeau una după alta, până ce 

frumoasa Cornelia se prăbuşi la podea, atunci 

începu să o lovească cu picioarele. O lovea sacadat, 

parcă la ordinul cuiva, şi după fiecare lovitură 

repeta acel: „Târfo!‖ care pe ea o durea mai mult 

decât loviturile primite. Se opri numai după ce 

femeia încetase să mai mişte, atunci ieşi fără să-i 

pese dacă ea mai trăieşte sau a murit. 

……………………………………………………... 

Plângea în hohote aşezată pe blana de urs 

din mijlocul dormitorului cu spinarea încovoiată, 

parcă în aşteptarea loviturilor de bici. 

Pablo o privea indiferent, şi-ar fi dorit să 

simtă ceva pentru ea, măcar milă dacă nu dragoste, 

dar nu simţea nimic pentru această femeie, pentru 

care aseară ar fi fost în stare de mari sacrificii, dar 

ea venise la prima lui chemare şi cu asta a sfărâmat 

totul. Acum el se gândea la fata de la chioşcul de 

ziare din holul bibliotecii municipale, iar ea stătea 

la picioarele lui şi plângea. 

Pusese demult ochii pe vânzătoarea de 

ziare şi ieri a vrut să intre cu ea în vorbă, dar 

intervenise frumoasa Cornelia şi această poveste 

care s-a terminat cu vânătăi şi lacrimi, nici măcar 

nu s-a terminat încă. 

Simona, aşa o chema pe fata de la choişc, 

fiind înstruită de tanti Eugenia, care ieşise la pensie, 

i-a oprit câte un număr din revistele literare pe care 

le cumpăra de obicei, poate ştia şi că e poet, „un 

mare poet‖, i-o fi spus Eugenia, i-a zâmbit ieri, iar 

zâmbetul ei promitea multe. 

— Ieri îmi spuneai că nu poţi trăi fără mine 

şi azi îmi spui să mă întorc la el… – spuse printre 

sughiţuri frumoasa Cornelia. 

Pablo tăcea… 

— De ce m-ai minţit?… 

— Nu te-am minţit, doar că… 

— Că?… întrebă, îndemnându-l să 

continue. 

— Ieri te-am iubit. 

— Şi azi mă alungi, începu din nou să 

plângă. 

— Nu te alung, voi pleca eu, spuse 

ridicându-se. 

— Când te întorci? încolţise speranţa în 

sufletul bietei Cornelia. 

— După ce pleci tu, spuse ieşind. 

……………………………………………..  

— Ş-ş-şi tu ai neobrăzarea să vii la mine şi 

să-să-să, sâsâia ca un şarpe Paporoteanu. Să-mi spui 

să-mi iau nevasta din patul tău? Eşti un, un, un 

imbecil, un, un, un excroc, asta eşti! 

— Domnule  Paporoteanu, cu tot 

respectul… 

— Care respect, respectul cu care mi-ai 

futut nevasta?! Porcule!… îl întrerupse medicul. 

— Mi-ai spurcat nevasta, mi-ai distrus 

casa, mi-ai… 

— Calmaţi-vă, domnule Paporoteanu, v-

am spus că a fost ceva întâmplător, neintenţionat, 

aproape nevinovat, sunt sigur că ea vă iubeşte, de 

aceea v-a şi spus, am avut o clipă de rătăcire… 

— Cum de ai putut să-mi faci una ca asta? 

Tu, ca bărbat, cum ai putut să te culci cu nevasta 

 confratelui tău, totuşi eu sunt un nume, sunt, sunt 

totuşi… 

— Îmi pare rău că trebuie să vă spun, dar 

eu nu vă consider confratele meu. 

Paporotanu, din roşu furios, devenise alb ca varul. 

— Ceea ce scrieţi dumneavoastră nu se 

poate numi poezie, este doar o banală adunătură de 

cuvinte fără nicio noimă, fără niciun sens, fără 

niciun înţeles… 

— După ce îmi fuţi nevasta, îmi profanezi 

şi poezia?… Ieşi dracului din cabinetul meu! urlă 

Paporoteanu, pierzându-şi controlul. Dacă am fi 

trăit în alte vremuri, te-aş fi provocat la duel. 

— Iar e aş fi acceptat cu mare plăcere, 

domnule Paporoteanu, zâmbi Pablo ieşind din 

cabinetul  medicului. 

 

8. 

  Când Luca ieşise din cârciuma de cartier, 

seara cobora uşor deasupra oraşului ca o umbră a 

mantalei nopţii de toamnă. 

―Ar trebui să mă liniştesc, da, să mă 

liniştesc şi să mă bucur că am zărit-o‖. 

Ea a fost cu siguranţă, nu se putea înşela şi asta 

înseamnă că ea locuieşte în oraş, poate chiar în 

acest cartier. Mâine dimineaţă când Dragoş Ionescu 

îi va da lui Pablo fotografiile, se va lămuri totul. 

Dar dacă nu o cunoaşte Pablo?… Atunci… atunci 

va umbla cu fotografia ei în mână din uşă în uşă, va 

întreba toţi trecătorii până o va găsi şi atunci… 

Atunci?… Aceasta era întrebarea. 

Dragostea întotdeauna este dificilă, chiar 

foarte dificilă. Mai întotdeauna te îndrăgosteşti de 

cine nu trebuie, de cineva care nu simte nimic 

pentru tine, dar simte ceva pentru altcineva şi acel 

altcineva nu simte nimic pentru ea deoarece simte 

ceva pentru… şi aşa mai departe. 

Nu iubise niciodată cu adevărat, abia acum 

şi-a dat seama de asta, toate iubirile lui de până 

acum nu fuseseră decât o poleială de aur pe o 

bijuterie de metal. Niciodată nu simţise acest 

sentiment straniu de iubire amestecat cu durere şi 

cu frica de a nu o întâlni, sau de a nu fi iubit de ea. 

Dar cel mai ciudat era faptul că gelozia îi rodea 

sufletul, îl măcina,  era gelos pe toţi cei care au 

atins-o, au sărutat-o, au privit-o…  Era gelos în 

primul rând pe personajul său… 
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O gelozie ca asta te putea transforma într-o 

fiară gata să urle, să sfâşie, să ucidă… 

Flacăra nestinsă a dragostei îi cuprinse 

pieptul şi îl ardea plăcut. Trebuia să o găsească, 

orice ar fi, trebuia să o găsească! Altfel… nu putea 

să-şi dea seama, nici nu vroia să gândească… O 

iubea cum nu mai iubise pe nimeni. 

Iubise şi a fost iubit, înşelase şi a fost 

înşelat, părăsise şi a fost părăsit, pentru că aşa se 

întâmplă în viaţă, dar acum iubeşte altfel şi nu ar 

putea să… 

Se va duce chiar în această seară la Pablo, 

poate Dragoş s-a şi întors. 

……………………………………………………... 

Îşi reluă călătoria cu tramvaiul exact din 

staţia în care coborâse. Da, se va duce chiar acum la 

Pablo, gândi 

aşezându-se pe un 

scaun liber şi îşi 

lipi fruntea de 

geam. Merse astfel 

două staţii, iar 

când tramvaiul se 

apropia de a treia, 

în poarta 

cimitirului o zări 

din nou. Staţia era 

la doi paşi, sări din 

tramvai 

îmbrâncind o 

femeie cu două 

sacoşe în mâini 

care strigă ‖Huuu-

o-ou 

bezmeticule!‖, mai 

era să dărâme şi un 

bătrânel şi să 

ajungă sub roţile 

unei camionete. 

— Băga-

te-aş în pizda mă-

tii de idiot! înjură 

şoferul, dar el deja 

era în poarta 

cimitirului. 

— Femeia în mov, a intrat sau a ieşit?… 

— Care femeie, întrebă agentul de pază, 

ridicând privirea din cartea pe care o citea. 

Luca se dădu doi paşi în spate şi examină cu atenţie 

trotuarul. Precis intrase, altfel ar fi zărit-o, deşi era 

aproape întuneric, dar strada era luminată. Intrase în 

cimitir, era sigur că o va găsi. 

— Peste o jumătate de oră închidem 

poarta, dacă întârziaţi ieşiţi pe cea principală, strigă 

agentul în urma lui. 

„Sigur e văduvă‖, gândi Luca aproape 

alergând pe alei printre morminte. 

Cimitirul era aproape pustiu la ora aceea, 

pe aleea care ducea la capelă întâlni câteva femei 

cernite, dar ea nu era printre ele. Intră şi în capelă, 

dar nu era nici printre oamenii strânşi în jurul celor 

trei sicrie. Ieşi afară şi porni printre morminte, la 

întâmplare, spre poarta principală. Rătăci mult; într-

un cimitir mare este foarte uşor să te rătăceşti, mai 

ales noaptea. 

  

9. 
Paporoteanu o găsi pe frumoasa Cornelia 

şezând pe blana de urs, în mijlocul dormitorului lui 

Pablo Ronişoreanu. Nu mai plângea demult, stătea 

cu genunchii strânşi la gură ca o statuie rară şi 

scumpă. Nici măcar nu întoarse privirea, poate 

credea că intrase Pablo, poate îi era indiferent, sau 

poate nici măcar nu-şi dăduse seama că cineva 

intrase. 

Paporoteanu îşi privi nevasta preţ de 

câteva minute, fără 

să scoată nici un 

cuvânt, de fapt nici 

nu ştia ce să spună, 

după care privi 

spre patul răvăşit 

în care ea se 

dăruise celuilalt. 

―Pentru că 

eu am vrut…‖, îşi 

aduse aminte de 

cuvintele ei şi 

simţi cum o 

căldură plăcută, 

amestecată cu 

gelozie şi durere îi 

coboară din 

stomac şi se opri 

între picioare 

întârindu-i penisul, 

aducându-l în stare 

de erecţie. Se simţi 

mai excitat ca 

oricând. 

Îl excita 

patul răvăşit şi 

gândul că acolo ea 

gemea şi se 

zvârcolea de plăcere în timp ce el o penetra. 

Începuse să-şi imagineze diferite poziţii în care cei 

doi ar fi putut face sex şi nu s-a mai putut abţine. O 

ridică de umeri, o întinse pe pat şi o dezbrăcă, ea se 

supuse fără nicio împotrivire, îşi desfăcu coapsele şi 

el intră în ea, acolo, în dormitorul celuilalt, în patul 

în care cu câteva ore înainte ea se dăruise lui. 

Simţea cum vaginul ei îi strângea cu putere 

membrul, ca niciodată până atunci; îl slăbi pentru o 

clipă şi îl strânse din nou, iar el icni de plăcere şi se 

eliberă de toată tensiune acumulată. 

Peste câteva minute, ea stătea în faţa 

oglinzii şi îşi aranja părul răvăşit. 

El o chemă: 

— Să mergem! 

Ea îl urmări supusă. 

 

Nistor Alexandru - «Femeia în mov» 
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10. 
— Aţi văzut cumva ieşind o femeie 

îmbrăcată în mov?  întrebă pe agentul de pază, de la 

poarta principală. 

— La ora asta toţi părăsesc cimitirul, nu 

cred că vă pot ajuta. 

Ieşi în stradă, trebuia să ocolească cimitirul 

ca să ajungă înapoi în staţia de tramvai de lângă 

poarta secundară a cimitirului şi avea puţine şanse 

să treacă pe acolo vreun taxi liber. 

Ajuns în staţie, nu se urcă în primul 

tramvai, nu vroia să renunţe la ţigara abia aprinsă. 

Dar după ce termină de fumat îşi dădu seama că de 

fapt tramvaiul în care nu se urcase era ultimul din 

seara aceea. Enervat, îşi mai aprinse o ţigară şi 

porni pe jos. Trebuia să meargă mult până la prima 

staţie de taxi, aşa că hotărî să traverseze parcul a 

cărui poartă era vizavi de poarta cimitirului. Nu era 

chiar aşa mare, în cinsprezece minute îl putea 

traversa la pas lejer, iar dincolo de parc, în faţa 

hotelului, întotdeauna stăteau câteva taxiuri. 

Dar de abia păşise pe aleea principală a 

parcului, când o zări din nou. Deşi nu era aproape 

de el, îi recunoscu silueta la lumina albă a neonului; 

simţea cu sufletul că este ea. 

―Ce făcea la ora aceea în parc?‖, îi trecuse 

fulgerător prin cap. Poate acelaşi lucru ca şi el – a 

întârziat în cimitir şi a pierdut tramvaiul. Dar cum 

de nu o văzuse în staţia de tramvai şi pe unde ieşise 

din cimitir, că poarta secundară era închisă 

demult?… 

Începu să alerge fără să-şi mai răspundă la 

întrebări, dar femeia coti la stânga, pe aleea ce 

ducea la chioşcul de fanfară. Atunci el hotărî să o ia 

pe scurtătură, sperând să ajungă înaintea ei la 

choişc. Alergă sărind peste tufişuri de arbuşti, de 

parcă-l alerga o haită de lupi,  nu se opri decât în 

faţa chioşcului de fanfară. Dar fata nu se vedea 

nicăieri. 

―Poate s-a răzgândit şi s-a întors înapoi, 

imediat după ce eu am luat-o pe scurtătură‖. Începu 

să alerge  pe alee în direcţia din care trebuia să vină 

fata până ajunse pe aleea principală, dar în afară de 

o patrulă de poliţie călare nu zări pe nimeni. 

Nu, nu văzuseră nicio femeie îmbrăcată în 

mov. 

— Dar ce s-a întâmplat, vă putem ajuta cu 

ceva? se interesă poliţistul mai în vârstă, probabil 

şeful patrulei. 

— M-am pierdut de o cunoştinţă, atâta tot, 

am pierdut tramvaiul şi ne-am hotărât să traversăm 

parcul. 

— Probabil vă aşteaptă la ieşire, spuse 

poliţistul mai tânăr. 

— Mai mult ca sigur, răspunse Luca şi, 

mulţumind poliţiştilor, se îndreptă spre ieşirea din 

parc. 

……………………………………………………... 

Merse până acasă pe jos, fără să mai 

apeleze la serviciul staţiei de taxiuri. La început a 

vrut să treacă pe la Pablo, dar s-a răzgândit, mai 

bine îl va suna cum ajungea acasă. Nu-l mai sunase. 

S-a făcut miezul nopţii, iar Pablo cu siguranţă era în 

pat cu una din noile sale cuceriri şi ar fi trebuit pe 

urmă să-i povestească cum romancierul Luca 

Dumbrăveanu aleargă după o necunoscută, iar 

„când alergi după o necunoscută e ca şi cum ai 

alerga după o nălucă‖. 

Îşi turnă unul după altul două pahare de 

coniac, le bău ca pe apă, de parcă i-ar fi fost sete. Îşi 

aduse aminte de Franz şi de femeia durdulie ce 

povestea despre un tânăr ucis de o nălucă. Îi plăcuse 

de Franz şi de povestea lui despre primul om care a 

fost bărbat şi femeie. Povestea se asemăna foarte 

mult cu cea a lui Platon, că la începutul creaţiei 

exista o  singură fiinţă scundă cu un singur trup şi 

un gât, dar capul avea două feţe, fiecare privind în 

altă parte. Ca şi cum două făpturi ar fi fost lipite 

spate în spate, cu două sexe opuse, cu patru picioare 

şi patru braţe. Zeii greci, după cum susţine Platon 

şi-au dat seama că făptura cu patru braţe era foarte 

puternică, iar cu cele patru picioare putea rezista la 

mers şi putea alerga repede, iar în plus mai avea şi 

două feţe, deci era vigilentă permanent şi nu putea 

fi atacată prin spate. 

Probabil cel mai primejdios era că avea 

două sexe diferite  şi nu avea nevoie de nimeni 

pentru a procrea sau a-şi satisface dorinţele. Atunci, 

Zeus a tăiat cu un trăznet în două făptura aceea, 

creând din ea bărbatul şi femeia. 

„Şi de atunci atât bărbatul, cât şi femeia 

sunt într-o continuă căutare a celuilalt, aşa să ştiţi!‖ 

Câtă dreptate avea Franz. Fiecare bărbat măcar 

odată în viaţă alergase după o femeie, aşa cum 

alergase el în această seară sau mai bine spus 

noapte. 

Dintr-o dată simţi o puternică senzaţie de 

ridicol. Alergase după o nălucă… 

Destul! Trebuia să se oprească… Aici şi 

acum! Va bea încă un pahar de coniac şi se va culca 

fără să se mai gândească la ea, iar mâine, chiar dacă 

Pablo îi va spune cine este, nu o va mai căuta. 

  

11. 
După ce ieşi din cabinetul medicului 

Paporoteanu, pe care-l anunţase de unde-şi poate 

recupera nevasta, Pablo Ronişoreanu trecu pe la 

bibliotecă şi o invită pe fata de la ziare la un club. 

Aceasta acceptă din prima, cum s-ar spune, spre 

marea lui dezamăgire. 

Cinară într-un restaurant select, după care 

se mutară într-un club unde băură cocteil de fructe 

şi dansară până după miezul nopţii. 

El o sărută de câteva ori pe gură, o 

mângâie pe sâni, iar ea îi masă sexul întărit. Excitat, 

îi propuse să meargă la un hotel. 

— Dar de ce nu mergem la tine acasă? 

întrebă fata. 
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— E mai bine la hotel, îi şopti. 

— Eşti căsătorit?  

— Tot oraşul ştie că Pablo Ronişoreanu e 

burlac, râse. 

— Atunci ai pe cineva acasă, spuse fata. 

— Mergem altădată la mine, încercă să o 

liniştească. 

— Ori mergem acum, ori nu mai mergem 

niciodată. 

Ce era să facă? Îi era teamă că o vor găsi 

pe frumoasa Cornelia în mijlocul camerei. 

Fata plecă supărată şi îi spuse să nu încerce 

să o mai invite undeva, iar el îşi luă o cameră la 

hotel unde îşi făcu duş şi se masturbă îndelung. 

Fără asta simţi că nu ar fi putut adormi. 

  

12. 
Luca Dumbrăveanu se trezi lac de sudoare, 

deschise ochii, dar îi închisese repede la loc. 

Avusese un vis atât de real, încât nu ar fi vrut să se 

mai trezească. Se făcea că femeia îmbrăcată în mov 

venise la el. Dar nu sunase la uşă, ci parcă lunecase 

ca o nălucă prin uşa închisă şi intrase în dormitorul 

lui frumoasă şi tristă, începând să se dezbrace. 

El o dorea foarte mult, mai mult decât şi-ar 

fi imaginat, dorea mult să o îmbrăţişeze dar îi era 

frică, se temea că dacă o atinge ea va dispărea… 

Dar ea venise goală alături de el în pat şi 

începuse să-i dezmierde cu limba corpul. Lucrurile 

din dormitor începuseră să-şi schimbe culoarea, 

totul devenea luminos, strălucitor, orbitor… pe 

urmă au început să dispară treptat, iar el a căzut 

într-un fel de transă… 

A penetrat-o cu tandreţe şi violenţă, ea 

gemea plăcut, gemea şi el, gemeau împreună, ori de 

câte ori ajungeau la orgasm, asudau se odihneau şi 

o luau de la capăt era o agonie dulce din care ar fi 

dorit să nu se mai trezească. Şi totuşi s-a trezit. 

Era doar un vis, gândi deschizând ochii şi 

dintr-o dată încremeni… Pe fotoliul din pielea albă 

era aruncată parcă în grabă o rochie mov. Era un 

contrast plăcut. 

„Rochia ei! Deci nu a fost un vis…‖ 

Dar atunci unde este, căci lângă el nu era 

nimeni. Se ridică din pat şi zări în mijlocul 

dormitorului o pereche de pantofi de damă. În 

acelaşi timp se auzi din baie cum cineva dăduse 

drumul la duş. 

Zâmbi fericit apropiindu-se de uşa băii, 

ezită un pic şi în cele din urmă apăsă clanţa, 

deschizând uşa. Scoţând un urlet de groază, se 

prăbuşi la podea… 

  

13. 
Dacă ar fi fost la el acasă, Pablo 

Ronişoreanu cu siguranţă ar mai fi zăbovit în pat, 

dar fiind la hotel, era nevoit să se trezească. Trebuia 

să treacă pe la un editor care nu îi era chiar 

simpatic. 

— Ia mai dă-l în mă-sa, spuse, căscând, şi 

deschise televizorul. 

„Azi dimineaţă în jurul orelor cinci a fost 

găsit mort, în apartamentul său, scriitorul Luca 

Dumbrăveanu, în vârstă de patruzeci şi doi de ani. 

Se pare că moartea a survenit în urma unui atac de 

cord. Vecinii săi, auzindu-l strigând, au sunat la 112 

şi au forţat uşa apartamentului. Din păcate, medicii 

ajunşi la faţa locului au constatat decesul 

scriitorului…‖ 

Daduse pe alt post unde Gheorghiţă 

Tudorescu vorbea despre greaua pierdere pe care a 

suferit-o literatura română prin moartea 

romancierului Luca Dumbrăveanu. 

— Ce Dumnezeu! strigă speriat şi începu 

să se îmbrace. 

  

 

Epilog 
  

 

La înmormântarea lui Luca Dumbrăveanu, 

fotograful Dragoş Ionescu îl căută pe Pablo 

Ronişoreanu  şi îi întinse un plic. 

— Mi-ai cerut  fotografii de la lansarea 

cărţii lui, spuse Dragoş, arătând cu capul spre sicriu. 

— Ah da, vroia să le vadă deoarece îi 

plăcuse o femeie îmbrăcată în mov care şedeaîn 

rândul doi, între madam Cimpoieru şi Victor 

Zurbăgeanu. Sper că ai făcut poze cu redactorul 

şef… 

— Ha-ha-ha, râse scurt fotograful, au şi 

fost publicate în numărul de ieri şi de azi cum de nu 

ai văzut?… 

Pablo ar fi vrut să-i răspundă că nu citeşte 

cotidianul condus de Zurbăgeanu, dar se răzgândi şi 

deschise plicul. În toate fotografiile scaunul între 

madam Cimpoieru şi redactorul şef Zurbăgeanu era 

gol. 

Simţi cum îi trec fiori pe şira spinării, dar, 

revenindu-şi repede, se apropie de Victor 

Zurbăgeanu. 

— Îmi aduc aminte foarte bine! Nu, nu 

stătea nimeni între mine şi doamna Cimpoieru, 

chiar am vrut să-l invit pe Albiceanu de la radio, dar 

m-am gândit că doamna îl ţine ocupat pentru 

cineva, deoarece îşi pusese geanta pe el. 

 

…………………………………………………….. 

 

Se îndreptau toţi spre poarta cimitirului, în 

urmă rămânea mormântul împodobit de coroane 

mortuare al celebrului scriitor Luca Dumbrăveanu. 

Pablo Ronişoreanu se întoarse şi privi 

înapoi. Pentru o clipă i se păru că vede o femeie 

îmbrăcată în mov stând lângă mormânt. O femeie 

frumoasă şi tristă… 

 

 

Sfârşit 
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Mihailo MIHAILIUK 

 

 

 

CURCĂ FRIPTĂ AM MÂNCAT PÎNĂ 

MI S-A APLECAT  
 

 «Curcă friptă am  mîncat  

şi cocoşel ardeiat 

pînă mi s-a aplecat!» 

 

 

Fără Tunio, danţul de pe Tolocuţă nu era 

danţ; era un ptiu!  – şi atît. Oricît de mulţi flăcăi şi 

fete s-ar fi strîns la joc, oricît de mult s-ar fi strîduit 

ţambalagiul şi vioristul să-i zică mai cu foc, oricît 

de înalt ar fi fost norul de praf când se-ncingea 

«ruseasca» sau «tropotita», nu era acelaşi lucru! 

Pentru că lipsea chiuiturile lui Tunio, lipsea bătuta 

mărunţică şi săltată, din picioarele lui lungi, ca de 

cocostîrc. Cine ar mai fi putut să intre, ca un vifor, 

în mijlocul Tolocuţei şi să pornească jocul cu «Iu-

iu-iu! şi iu-ha-ha!», chiuit peste lume atît de tare că 

stîrnea zarvă-n orătăniile din curţile vecine, mugetul 

vacilor, şi lătratul căinilor care parcă ar fi auzit 

urletul lupului? El, Tunio, împiciorongatul, lăţosul, 

năsosul care locuia, împreună cu sărmana lui mamă 

într-o căsuţă veche, pe o ulicioară atât de întunecată 

din cauza nucilor şi a salciilor bătrîne, că-ţi venea a 

crede că, în acele umbrişuri dese, numai michiduţă 

ştie să spună decît noapte bună. 

Puţin îi păsa lui Tunio că-i sărac. Lui îi era 

drag să flăcăiască. Îmbrăcat în îţarii roşii, puţin 

suflecaţi, ca să i se vadă ciubotele cu carîmbi 

arminocă, – aduse încă de taică-său în timpul 

războiului, în cămaşă albă, strîmtă, încins cu brîul  

lat şi ciubote, cu ciucuri, de ziceai că-i o sperietoare 

în lanul de cânepă, Tunio apărea din ulicioara lui 

care dădea direct în Tolocuţă şi când chiuia odată!... 

muzica ataca «marşul», imediat flăcăii îi ieşeau în 

cale cu strigături pline de bucurie, fetele cu ţipete 

înveselite, fiindcă ştiau că dacă a venit Tunio, va fi 

un danţ de pomină!  

Încă de la primul chiot al lui Tunio, flăcăii 

îşi dădeau seama dacă acesta a băut, sau nu, pe 

undeva, vreun păhăruţ. Dacă chiuitura izbucnea din  

tot gîtlejul, iar la sfîrşit adăuga şi un «i-ha-ha!» cum 

face mînzul către iapă, înseamnă că a băut, dar 

dacă-n loc de asta, la urmă parcă-ar sughiţa, ei îi 

vîrau numaidecît, în mînă, o sticlă cu rachiu – 

samahoncă, să se încălzească. Tunio sugea din gîtul 

sticlei cam o litră, făcea un semn spre muzicanţi să-

nceapă «colomeica» şi începea să ia pământul la-

ndesat şi să chiuie cu veselie: 

 

«Pe tata l-a spânzurat 

C-a spart prăvălia 

Şi eu am fost atîrnat 

Dar s-a rupt frînghia. 

Iu-iu-iu şi iu-ha-ha!» 

 

Iarba deasă pe tolocuţă, terciuită sub tălpile 

dansatorilor, aveau s-o pască oile, a doua zi, cu 

rădăcină cu tot. 

Tunio scoate o fată la joc. După ce-o suceşte, o-

nvîrteşte şi o duce-napoi, la gard, să-şi vină în fire 

şi o trage pe alta în acelaşi vîrtej. 

Se face de miezul nopţii, flăcăii sprijină 

gardurile cu drăguţele lor – perechi-perechi – dar 

Tunio, cu picioroangele ca de cocostîrc, nu ştie ce 

este oboseala. Dă roată-vîrtej prin Tolocuţă de unul 

singur, purtat de un dans sălbatic, al cărui ritm 

muzicanţii de abia îl pot prinde din urmă. Se 

străduiesc, îngrijoraţi, că dacă-l pierd, furia 

flăcăului le-ar face ţăndări instrumentele. 

Ei dar iată că vine şi ultimul moment al 

danţului lui Tunio: se opreşte brusc, îşi pune mîinile 

în şolduri  şi începe:  

 

«Curcă friptă am  mîncat 

şi cocoşel ardeiat 

pînă mi s-a aplecat! 

Iu-iu-iuuuuu...» 

 

 
Încă nu s-a stins ecoul de peste Tolocuţă al 

chiuiturii şi strigăturii lui Tunio, că acesta s-a şi 

făcut nevăzut în întunericul ulicioarei sale. 

Flămânzit, poate că se va arunca precum un lup 

hămisit asupra zdrobiturii de cartofi cu usturoi, 

care-va aminti de friptură de curcă ardeiată pe care 

a mâncat-o o singură dată în viaţă, la o nuntă bogată 

din satul vecin, unde a şi auzit strigătura care zice 

că de atîta ospăţ, poate să ţi se aplece...  

 

Din volumul «Fîntăna de sub piatră», 

ciclul «Întămplări bucovinene» 

 

(Traducere de  Silvia ZABARCENCU) 
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CENTRUL CULTURAL AL AMBASADEI 

UCRAINEI LA BUCUREŞTI 

(24 februarie 2012) 

 

 
Inaugurarea Asociaţiei «Taras Şevcenko», 

lansarea revistei «Mantaua lui Gogol», a romanului 

«Cămaşa lui Nesus» de P. Romaniuc şi vernisajul 

de pictură «Visul ireal al pictorului Pavel-Mihai 

Ţifrac». De la stgânga la dreapta: M.H.Traista 

(preşedinte), B. Clempuş (vicepreşedinte), P. 

Ţifrac (artist plastic), S. Zabarcencu (scriitor), Y. 

Verbiţkyi (ministru consiler al Ambasadei Ucrainei 

la Bucureşti. 

 

 
Aflându-se în sală, primurul Ioan 

Romaniuc (Rona de Sus – Maramureş) ia cuvântul. 

 

BĂRBAŢII RONEI 

 

 
De la stânga la dreapta: Grijac Alexa, 

Mihai Hafia Traista, Ioan Romaniuc, Bout 

Gheorghe, Grijac Gheorghe, Pavel Mihai Ţifrac. 

 

 

 
Cantautorul Dan Vasilescu şi membrii 

ansamblului «Zoreaa»: Larisa Clempuş, Liuba 

Onujec, Marius Copa, Tamara Semeniuc, Bogdan 

Clempuş.  

 

ZILELE ŞEVCENKO – PARCUL CIŞMIGIU 

BUCUREŞTI (7 martie 2012) 

 

 
 M. H. Traista – aduce un scurt omagiu 

Marelui Cobzar. 

 

 
Membrii As. «Taras Şevcenko» depun 

flori la monumentul poetului (Sandu-Marius Kopa, 

M. H. Traista  şi Vasile Hosciuc). 

IMAGINI DIN ACTIVITATEA ASOCIAŢIEI «TARAS ŞEVCENKO» 
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PRIMĂVARA POEŢILOR 

(7-13 mai 2012) 

Bucureşti – sala albastră (UUR)  

moderator M. H. Traista 

 

 

 
 Mihai Hafia Traista (moderator), Aurel 

Maria Baros (preşedinte secţia proză USR), Silvia 

Zabarcencu (scriitor), Paul Romaniuc (scriitor) 

Iaroslava Kolotelo (consilier min. culturii). 

 

 
Actriţa Doina Ghiţescu recită poezii de M H T. 

SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL 

«TARAS ŞEVCENKO – UN APOSTOL 

AL NEAMULUI UCRAINEAN» 

Satu Mare – (25-27 mai 2012) 

 

 
Mihai Hafia Traista vorbeşte despre rolul Marelui 

Cobzar în cinematografia Ucraineană. 

 
Delegaţia bucureşteană la monumentul poetului 

(M.H.Traista - secretar de redacţie, Tereza Şendroiu 

- jurnalist, Irina Moisei – redactor şef «Naş hols») 

 
Mihai Hafia Traista împreună cu ansamblul «Vocile 

Ronişoarei» (din care a făcut şi el parte cândva). 

 
Mihai Hafia Traista împreună cu Paul Prodaniuc 

IMAGINI DIN ACTIVITATEA ASOCIAŢIEI «TARAS ŞEVCENKO» 
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