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Însoțite de custodele Muzeului Episcopal de la Buzău, patru 
picturi ale lui Nicolae Teodorescu au fost aduse pentru prima 
dată, după aproape două sute de ani, la Odobești, locul de naștere 
al pictorului, și expuse în holul bibliotecii: Autoportret, Portretul 
soției pictorului, Răstignirea Domnului și Roata vieții, un tablou cu 
o iconografie interesantă. Zugrav de biserici, Nicolae Teodorescu a 
condus Școala de Zugravi din Buzău, începând cu anul 1837, și a 
fost mentorul pictorului Gheorghe Tattarescu, nepotul său, rămas 
orfan de mic, după ciuma din 1826. Mediatizat din timp în presa 
locală, evenimentul n-a prea rezonat în declarata breaslă culturală 
vrânceană. Dintre toți scriitorii vrânceni aflați 
în cinste pe rafturile de la intrarea în bibliotecă, 
sub eticheta „Memoria locală”, au fost prezenți 
doar doi. Școala de Artă Gh. Tattarescu, artiști 
plastici trăitori în acest județ, nu s-au deranjat 
pentru atâta lucru. Așa suntem noi, uniți doar 
când se pune de-o critică sau de ceva bârfe. Sau 
de laude personale. Am remarcat participarea 
bibliotecii Duiliu Zamfirescu din Focșani și cea 
a Direcției pentru Cultură Vrancea.

În aceeași zi, la redacția revistei Oglinda 
Literară, sosea răspunsul oficial de la Centrul 
Cultural Vrancea, prin care publicația solicita 
sprijin financiar, conform îndrumării de la 
Consiliul Județean. Un NU previzibil, după ce 
am fost plimbați, încă de la începutul acestui an, 
între cele două instituții. Între timp, revista a trăit 
cu speranțe și cu resurse din bugetul personal al 
scriitorilor. Artistul plastic, cel care este prof. 
dr. și director al Centrului Cultural Vrancea, ne informează că, în 
urma unor convorbiri telefonice, a aflat că revista Oglinda literară 
nu ar fi cunoscută. Asta în aprilie 2016, deși decizia era luată cu 
mult înainte. Așa că, după mai bine de cincisprezece ani de apariție 
neîntreruptă, vom fi nevoiţi să tragem linie peste această publicație. 
Iar costurile nu făceau, cu siguranță, gaură în buget, fiind mai mici 
cred, decât panseluțele de pe un singur rond de flori. Doar tiparul 
trebuia achitat, ca și până acum, în rest, colectivul de redacție a 
făcut tot timpul voluntariat, iar scriitorii, care ne sunt colaboratori, 
nume cunoscute și onorante în peisajul cultural actual și care au 
auzit de Oglinda literară, nu au fost niciodată recompensați. Nu 
putem decât să le mulțumim pentru apreciere și fidelitate. Să nu mai 
spunem că difuzarea revistei, fără fonduri este, doar ea, un dezastru.

Poate n-a aflat domnul director al Centrului Cultural Vrancea 
că, pe lângă cenaclul Duiliu Zamfirescu, patronat de Asociația 
cu același nume, care scoate revista și care, tot de mai bine de 
cincisprezece ani, funcționează neîntrerupt, au crescut tineri 
care activează acum în diverse domenii culturale din țară. Două 

liceene se vor desprinde și ele curând de această familie pe care 
au frecventat-o cu o dăruire aproape nefirească în aceste timpuri. 
Una va deveni medic, dar nu va uita poezia în care se inițiază de 
la 12 ani; cealaltă este atrasă de Regie și sperăm să-i auzim în 
curând numele printre cei dedicați acestei arte. Iar în vremea când 
cenzura financiară nu crescuse ca lichenii pe cultură, singurele 
Festivaluri literare în Vrancea au fost organizate tot de Asociația D. 
Zamfirescu, aducând în județ scriitori de renume din întreaga țară. 
Radio România Cultural numea, pe atunci, Vrancea, Polul Cultural 
al României. N-a mai făcut nimeni vreun festival cultural în județul 

care are valori ce merită onorate de urmași, 
pentru că în Vrancea nu sunt fonduri de cheltuit 
pe asemenea activități, care nu aduc venituri. Se 
fac festivaluri în jur: la Râmnicu Sărat, la Mizil, 
la Adjud, la Tecuci, etc. Îmi amintesc momentul 
în care Marian Ruscu anunța că revista Axioma, 
pe care o patrona de zece ani la Ploiești, nu mai 
apare. Spusele lui de atunci erau de un tragism 
plin de demnitate: „Fronda tăcută și făcătorii de 
nimic se pot manifesta. Nu-mi mai pasă!”. Aș 
vrea să spun la fel dar nu pot. Ba da, îmi pasă! Și 
cred că și domnului Ruscu i-a păsat. Mult. Altora 
nu le pasă. La ce bun să risipești ceva firfirici, 
când Centrul Cultural Vrancea, instituție aflată 
în subordinea Consiliului Județean, angajează 
proiecte de mai bine de jumătate de milion de 
euro, pentru amenajare şi extindere spaţiu? O fi 
adevărat? Așa am aflat și noi, nu de la telefon, 
ci din presa locală. Mai precis, din data de 14 

noiembrie 2015. Iată ce ușor se iau decizii dintr-un vârf de pix.
 Dar, ca supărarea să nu ne întunece de tot, căutăm paliative. 

În 16 aprilie 2016, s-a redeschis Teatrul Municipal Maior 
Gheorghe Pastia din Focșani, cu un recital vocal-instrumental 
de muzică românească. Și cu intrarea liberă. Am văzut o sală de 
teatru aproape plină. Un tablou rar. Lângă mine, un bărbat cărunt 
însoțea o fetiță de șase ani, atentă tot timpul la scenă, ca și cum 
ar fi privit la Moș Crăciun. În deplină tăcere, a mimat spectacolul 
cu o fidelitate impresionantă. Pianul îl acompania cu degetele pe 
speteaza scaunului din față. Când vioara era solista, mâna dreaptă 
îi era arcuș, iar stânga vioară. Vocea sopranei o mângâia cu palmele 
pe obraji. La aplauze era prima, în picioare, cu mâinile ridicate cât 
de sus putea. Nu știu cine era. Dar imaginea acestui copil îmi va 
fi multă vreme proteză pentru suflet. Și, până la urmă, n-au trecut 
decât patru sute de ani de la moartea lui Cervantes, cu al lui don 
Quijote. Poate nu vom uita așa de repede tot.

Ştefania Oproescu

EDITORIAL

Proteză pentru suflet
Un eveniment cultural, cu impact emoţional deosebit, a avut loc în data de 15 aprilie 

2016, la sediul bibliotecii  Ana Georgescu din Odobeşti, cu ocazia aniversării a 390 de 
ani  de la prima atestare documentară a oraşului. Cu sprijinul primarului Daniel Nicolaş, 
directorul  Casei de Cultură C.C. Giurescu, Valentin Muscă, un om dedicat culturii, şi cu 
vorba, şi cu fapta, a reuşit să învârtă „Roata  vieţii“ şi să adune, comprimând timpul, trei 
odobeşteni în aceeaşi instiuţie: Ministrul actual al Culturii, Vlad Alexandrescu, alături de 
memoria pictorilor Nicolae Teodoresu şi Gheorghe Tattarescu.

 Nu, nu este campanie electorală. S-a întâmpat doar că, la Odobești, respectul pentru 
cultură să nu fie un pai în ochii administrației locale, care s-a implicat  de nenumărate 
ori în susținerea de acțiuni menite să întrețină un climat cultural activ într-un oraș mic, 
dar cu un trecut care nu este lăsat uitării. O sărbătoare decentă, fără artificii, fără muzică 
explodând în boxe. 

Roata vieţii - Nicolae Teodorescu
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(urmare din numărul anterior)

Iată marea Kehre pe care vrea s-o 
aducă în literatura română şi universală 
Mircea Cărtărescu al II-lea, noua lui 
schimbare la faţă. O nouă Evanghelie: 
„Nici o carte n-are sens dacă nu e o 
Evanghelie.” De astă dată o Evanghelie 
„a ororii de a trăi”, pe când Evanghelia 
străveche era a bucuriei de a trăi, 
a îndumnezeirii omului. Ce-i drept, 
raţionaliştii, atei sau nu, au văzut în 
vechea Evanghelie oroarea de a trăi. La 
tot pasul, de pildă, într-o Contraistorie 
a filosofiei, în şase volume, semnată de 
contemporanul nostru Michel Onfray, 
se subliniază ideea unui creştinism 
mizantrop, care, desigur, urăşte trupul, 
viaţa în genere. Schimbarea trăită de 

Pavel din Tars pe drumul spre Damasc ar fi dus la triumful urii faţă de 
femei, de trup, de dorinţe, de plăceri, de pasiuni, de ştiinţă şi inteligenţă, 
oglindă a transformării „foştilor persecutaţi în persecutori”19: „Ontologia 
dezesperantă a creştinilor îl condamnă pe om pentru vecie, atât cât va dăinui 
el pe pământ. În schimb, ontologia gnostică îi disculpă pe oameni şi-i lasă 
liberi să acţioneze într-o lume asimilabilă cu o întindere de ruine. Adam este 
vinovat pentru unii, victimă pentru ceilalţi: între aceste două poziţii radical 
antinomice se joacă destinul omenirii.”20

Noul Mircea Cărtărescu, anti-scriitorul, pe care versant se postează? 
Pe al ontologiei gnostice, care evadează din creştinism, sau pe al Evangheliei 
lui Iisus? Grea dezlegare a enigmei! Atât de grea, încât nici nu poţi judeca 
gnosticismul ateist al profesoarei de istorie, Rădulescu, agent al terorii de la 
Şcoala 86. Între colegii profesorului de limbă şi literatură română, doamna 
Rădulescu e mesager al istoriei, în vreme ce Europa trăieşte în postistorie 
(cum va decreta Fukuyama), în postmodernism. Particularizând, ea predă 
românism în timp ce spiritul veacului e în postromânism. Volumul al treilea 
din Orbitor este impregnat de postromânism, observă un comentator, 
amintit aici. Tradiţia voievodală a istoriei româneşti este acolo nimicită, 
evocând atmosfera din Politicele lui H.-R. Patapievici. Postromânismul 
înseamnă, implicit, posteminescianism, care va fi marcat definitiv de 
faimosul număr 265/1998 din „Dilema”, în care unul dintre semnatari este 
Mircea Cărtărescu. 

Atunci s-a semnat decesul condiţiei de poet naţional clamată şi de 
marele critic. Interesant că Mircea Cărtărescu face oarecum figură aparte 
faţă de tinerii comilitoni care i-au negat total poetului geniul liric şi geniul 
de gânditor. El ştie că „furioşii” mint într-o nedreaptă devălmăşie. Şi atunci 
recurge, anticipat, la ruptura din sânul propriei personalităţi, descoperind 
doi Eminescu: unul, cel glorios, romantic, „idol naţional” şi celălalt, mizer, 
anonim, suferind, păros, cu platfus etc. Pe întâiul Eminescu, cel respins şi 
hulit de Cristian Preda, T.O. Bobe, Pavel Gheo Radu, Răzvan Rădulescu 
et tutti quanti, îl învăluie cu tăcerea, pentru ca să-l scoată în relief pe al 
doilea, mâna de pământ, alter ego al autorului Căderii din Solenoid. E 
o ambiguitate care poate însemna, deopotrivă, suprem elogiu adus lui 
Eminescu, satisfăcând, în acelaşi timp, ferocitatea atacurilor comilitonilor. 
Inteligenţa dedublată a lui Cărtărescu a funcţionat ireproşabil, riscând, 
totuşi, să fie asimilat demolatorilor, ceea ce nu este, fiindcă, bunăoară, fără 
poezia lui Eminescu parodia/simulacrul enorm care este Levantul n-ar fi 
fost posibil.

Aţi băgat de seamă că printre denigratorii dilematici se găseşte şi 
un Rădulescu. Personajul din Solenoid are ceva din anvergura celui din 
„Dilema”. Camelian Propinaţiu a observat că Mircea Cărtărescu reia, din 
cărţile anterioare, situaţii şi nume de personaje. Un dentist fioros există 
în Enciclopedia Zmeilor, numele celor două Irine este preluat din De ce 
iubim femeile etc. Interesant că dilematicul Rădulescu „apreciază” şi el 
din moştenirea eminesciană figura-ruină din ultima fotografie a poetului. 
Mai mult, Statuia Damnării din roman este anticipată de acest Rădulescu în 
„Dilema”, ca oglindă a ultimei poze eminesciene: El îşi etalează preferinţa 
pentru „adevăratul” Eminescu, fotografia omului-ruină, regretând că nu i 
s-a ridicat „sifiliticului” o statuie care să oglindească: „un adult cu chelie, 
adipos, cu ochii uşor exoftalmici. În statuie, ochii lui să fie luminoşi ca 
farurile duble ale unei locomotive Pacific, capul lui (sic!) să se rotească în 
jurul gulerului înalt de la cămaşă, şi lumina de sub genele lui ostenite să 
călăuzească vapoarele spre ţărm.”21

Doamna Rădulescu, profa fioroasă de istorie românească, este o 
asemenea călăuză „eminesciană” de statuie strivitoare. Aura ei este enormul 
ghiul de aur de pe deget cu care lovea, necruţătoare, elevii incapabili să 
înveţe istorie naţională. Mai mult, tot cu acest ghiul, care este şi xenofob, 

SCHIMBAREA LA FAŢĂ A LUI  
MIRCEA CĂRTĂRESCU?

îl loveşte pe ţiganul maistru Eftene, pe care-l acuză că i-a furat arma 
infailibilă. Ţiganul recurge la un gest extrem: vine în cancelarie cu un 
cleşte şi-şi smulge, în văzul tuturor, singurul dinte de aur, aruncându-i-l 
în faţă, cu tot cu sângele care se împrăştie peste pereţi şi profesori22. De 
altfel, cruzimea dentară se extinde, laitmotivic, în întreg romanul. Michel 
Onfray asimila creştinismul cu „o întindere de ruine”. Ambiguitatea prozei 
cărtăresciene lasă aceeaşi imagine pe seama altei religii: comunismul. Din 
păcate, scriitorul nostru nu opune religiei comuniste creştinismul ortodox. 
De ce? Corectitudinea politică arată creştinismul ca fiind românesc, în 
consonanţă cu al ateistei Rădulescu. Soluţia lui este o erezie: pichetismul, 
alt obrăzar al disidenţei antedecembriste. Aşa încât I(i)sus rămâne printre 
ruine, cu tot cu Bucureşti, care este ruina în absolut. Pentru Narcis, frustrat 
de dublura luminoasă din oglindă, ruina înseamnă singurătate.

Anamorfozele singurătăţii
Narcis, adâncit în euforia oglinzii limpezi, este fericit, e centrul lumii, 

gloriosul care visează la Premiul Nobel. Dar vine momentul când oglinda 
se tulbură şi Narcis se descoperă singur, cuprins de tristeţe şi disperare. 
La Cenaclul de Luni, s-a produs ruptura de perechea fericirii, tulburarea 
oglinzii primordiale ducând fie la însingurarea totală, fie la  reflexii/
refracţii în oglinzi deformante, până la monstruos. Pe acestea din urmă, 
autorul narator le va numi anomalii. De altfel, unul dintre titlurile iniţiale 
a fost Anomaliile mele: „Vreau să scriu o carte despre anomaliile mele.”23 
Şi cum Mircea Cărtărescu este un mare vizual, genial când este vorba de 
a reproduce suprafaţa lucrurilor (de unde gloria adusă de nesecatul apetit 
pentru simulacrul-parodie-puzzle postmodernist), deşi crede că în Solenoid 
a ieşit din literatură, continuă, fireşte, să recurgă la figuri artistice, de astă 
dată una centrală, împrumutată dintr-o artă vizuală prin excelenţă, pictura 
barocă: anamorfoza. Toate anomaliile despre care vorbeşte prozatorul sunt 
anamorfoze provocate de tulburarea oglinzii primordiale a lui Narcis, apa. 
Nemaifiind un Narcis obişnuit, naratorul pretinde chiar că, spre deosebire 
de ceilalţi oameni, el n-a trecut prin freudianul, „obligatoriul stadiu al 
oglinzii”24, încât nu s-a recunoscut niciodată în oglinda spartă şi veche din 
casă (ceea ce se va întâmpla abia în preventoriul Voila din Bucegi25). A 
fost frustrat, deci, de euforia autoerotică a lui Narcis, trezindu-se faţă-n 
faţă cu sine atins de o ură groaznică împotriva dublurii sale din oglindă,  
cuprins, totodată, de spaima de tot ce-i în jur: „faţa mea, pe care mi-o 
ştiu din oglinzi şi pe care-o urăsc cum n-am urât nimic pe lume”26. Are 
această revelaţie negativă chiar şi în preajma celor patruzeci de feţe din 
clasa de la 86: „feţele lor, cu trăsături mici, neformate, feţele lor de care 
mi-a fost întotdeauna frică”. De unde imposibilitatea de a fi creştin, de a 
înţelege îndemnul iisusiac: Lăsaţi copiii să vină la mine. Această anomalie 
îi răpeşte şansa de a avea talent de dascăl. Este prea uriaş decalajul dintre 
măreţia livrescă a „neprofesorului” care este şi ceea ce trebuie să comunice 
omuleţilor din clasă: „Aş avea atâtea să le spun, aş putea clădi cu migală 
puntea între două culturi sau între două civilizaţii (între două specii?), totuşi 
le vorbesc despre caprele Irinucăi şi le explic ce sunt sarcopţii râiei, fiindcă 
îmi apăr pielea, fiindcă de trei ani fac totul ca să scap şi să fug…”27 Pentru 
el, şcoala înseamnă obsesia păduchilor şi a râiei. Nu poate privi cu umor 
râia de la caprele Irinucăi: copiii îi pun aracet pe scaunul de la catedră, fug 
înaintea lui din clasă, sunt trataţi ca puşcăriaşi de întreg colectivul didactic, 
semn al „sclaviei şcolare”, siliţi să poarte uniforme, iar pe mâna stângă li se 
imprimă, ca la Auschwitz, un număr matricol. Sunt bătuţi în toate felurile, 
cu ghiului doamnei Rădulescu, cu palma, cu catalogul, pe când, în rest, 
profesorii nu fac, toată ziua, decât să pună şi să şteargă note în catalog, 
cutremuraţi de o frică patologică faţă de directorul Borcescu, un individ 
scund, obez, ştirb, cu haine duhnind de mirosuri, pronunţând cuvinte de 
neînţeles, hărţuindu-le sexual pe bietele profesoare şi învăţătoare. Toate 
sunt anamorfoze ale singurătăţii sale şi ale Bucureştiului: „De câte ori, 
în epoca aceea de o tristeţe fără sfârşit, nu m-am trezit cu sentimentul că 
mă aflu într-o celulă îngustă ca un cavou, îngropată adânc sub pământ?”28 
(Nu ştiu de ce, dar dacă, la Bacovia, cavoul e credibil, având dimensiunea 
abisului ontologic, cavoul declarativ cărtărescian dă senzaţia unuia livresc, 
de simulacru intertextual, care te lasă rece!). Şi această ghilotină aruncată 
peste meseria de profesor: „E inimaginabil cât de tâmpitoare e meseria 
de profesor, cât de mult te degradezi, an de an, corectând teze şi scoţând 
şcolarii la lecţie, repetând de zeci şi sute de ori aceleaşi fraze, citind «cu 
intonaţie» aceleaşi texte, vorbind cu aceiaşi colegi în ochii cărora vezi 
aceeaşi disperare şi neputinţă pe care ei o văd în ochii tăi (şi pe care ţi-o vezi 
şi tu în fiecare dimineaţă când te bărbiereşti în oglindă). Ştii că decazi, că 
mintea-ţi devine o vomă de citate bombastice şi clişee, şi totuşi nu poţi face 
altceva decât să urli neauzit, asemenea torturatului dintr-un beci subteran, 
singur cu călăul său, privind cu luciditate totală cum i se sfâşie ţesuturile 
trupului, cum e eviscerat de viu fără putinţa împotrivirii.”29

Theodor Codreanu
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(continuare în nr. viitor)

De la oglinda acvatică a lui Narcis pare că ajungem la oglinda 
neagră a lui Arghezi, pe care el o descoperă în timpul rătăcirii, împreună 
cu profesorul de matematică, Goia, în hala Fabricii Vechi de Ţevi Sudate, 
părăsite:  oglindă vecină cu lichidul ocupat de „un fantastic vierme de 
purpură-ntunecată”, navigând, anamorfotic, precum şarpele Ouroboros ce-
şi muşcă veşnic coada: „Iar de pe podeaua de onix superlustruit, oglindă 
neagră-n care se reflectau cele mai mici detalii ale sălii, se afla culcată, cu 
pleoapele-nchise şi respirând încetişor, o fetiţă de o colosală mărime./ Putea 
să fi avut cincizeci de metri lungime.”30 Era, probabil, chipul fetiţei Valeria 
care evada din sclavia şcolară, împreună cu ceilalţi elevi, în ruinele fabricii. 
Ajunşi, în fugă, în  turnul Castelului de apă, perspectiva anamorfotică se 
prelungeşte: „M-am uitat în golul luminat din miezul turnului şi-am văzut, 
înfiorat, că trupul lui Goia se răsucea ca un şarpe negru până în josul scării, 
de-a lungul întregului turn, iar tălpile erau jos pe pământ.”31 Anamorfozele 
au rezonanţa umbrelor din grota lui Platon. Astfel de grote sunt şcoala, 
dispensarul, sanatoriul Voila, cabinetul dentar, clădirea Miliţiei unde 
mergea, uneori, cu părinţii la schimbat de buletin. Acolo, rămânea singur 
sau cu alţi copii, într-o sală mare, întunecată: „Peste tot, şi la dispensar, 
şi aici la miliţie, şi oriunde ne duceam era câte-un perete un tablou 
înfăţişând un om cu faţa masivă, ochi grei şi părul cărunt.”32 Acolo: „Ne 
ţineam de mânuţe, şi siluetele noastre minuscule se-ntindeau pe pereţii şi 
tavanul grotei în anamorfoze monstruoase, mereu altele, ca la bâlci, în sala 
oglinzilor strâmbe.”33

Prima dintre anamorfoze, cum am văzut, este trupul propriu de care 
nu s-a bucurat în stadiul oglinzii, încât contemplarea acestuia nu mai are 
nimic erotic, devenind unul pur mintal: „Trupul meu nu e pentru mine 
erotic. Parcă nu peste trupul, ci peste mintea mea îmi trec degetele. Mintea 
mea îmbrăcată în carne, carnea mea îmbrăcată în cosmos.”34 Mintea pare a 
fi sursa tuturor anamorfozelor: „Bănuiala mea este că, de fapt, anomaliile 
mele îşi au sursa în zona minţii în care distincţiile astea nu funcţionează, iar 
zona asta a minţii mele nu este decât o altă anomalie.”35 Din acest trup îşi 
desprinde, totuşi, adevărate fetişuri: codiţele din anii copilăriei, când mama 
îl purta ca pe o fetiţă, bucăţelele de sfoară din buric, dinţii de lapte. Naşterea 
într-un cartier din Bucureşti este iarăşi o anomalie: „De fapt, mă născusem 
acolo, în cartierul Colentina, la mahala, într-o maternitate dărăpănată, 
improvizată în vechea clădire a unui semi-tripou, semi-bordel de dinainte 
de 1944, şi îmi trăisem şi primii ani undeva la Doamna Ghica, într-un ghem 
de ulicioare demn de un ghetou evreiesc.”36 

Anomalia centrală a întregii cărţi este chiar Bucureştiul, „oraşul cel 
mai trist de pe faţa pământului”, oraş al ruinelor, al bolilor, al ruginii, toate 
după chipul şi asemănarea locuitorilor37. La o primă vedere, ne confruntăm cu 
cea mai coşmarească imagine a capitalei. A se întoarce în locurile copilăriei 
înseamnă călătorie „către… nimic, către pustiu…”38 Un oraş singular între 
toate din lume, proiectat „ca un muzeu sub cerul liber, muzeu al melancoliei 
şi al ruinării tuturor lucrurilor.”39 Constructorul Bucureştiului: „Ideea sa 
de geniu a fost să clădească un oraş deja ruinat, singurul pe care oamenii 
ar trebui să-l locuiască.”40 Loc al unei metafizici negre: „Bucureştiul nu 
e un oraş, ci o stare de spirit, un oftat adânc, un strigăt patetic şi inutil. E 
asemenea bătrânilor ce sunt doar răni umblătoare, nostalgii închegate cum 
se încheagă sângele pe pielea zdrelită.”41 Peste tot, palate în ruină peste 
care domină „uriaşa clădire a Morgii”. Este şi imaginea din lectura de la 
Cenaclul de Luni: noroi versatil/ noroi al lăzilor/ noroi al noroaielor/ noroi 
al ceţurilor/ noroi/ noroi. Anomalia Bucureştiului are corespondent doar 
în anomaliile viselor, în corespondenţele dintre halele cu geamuri sparte şi 
imaginile anamorfotice din vis. Invocă, în acest sens, viziunea oniromantică 
a lui Nicolae Vaschide asupra capitalei42. Singurătatea imensă a Narcisului-
narator are echivalenţă: „Bucureştiul era un burete de ghips, o colonie 
de madrepori, un loc neasemănător cu vreun altul de pe această lume.”43 
Este oraşul construit pe şase solenoizi (cele şase sectoare) care zbârnâie 
din adâncuri, oraşul condiţiei umane. Rezonanţa lui de fond trimite către 
alte şi alte anomalii, cu aceeaşi „deznădăjduită obscuritate” a labirintului 
perfect, „având în centru enigma totală”, labirintul bibliotecarului Palamar 
din dulapul de metal gri perlat, profeţia lui „pentru vremurile viitoare, când 
vom vedea nu ca prin oglindă, ci faţă către faţă”44, ca-n profeţia biblică.

Anomaliile sunt semne pentru cei aleşi, pentru dezlegarea „enigmei 
totale” a evadării din labirint.

Cheia decriptării anamorfozelor constă în capacitatea de a te posta 
în unghiul cel mai potrivit din care să restitui realul nedeformat. Asta 
presupune şi încercare eminesciană, căutarea adevărului: „Ah! atuncea 
ţi se pare/ Că pe cap îţi cade cerul:/ Unde vei găsi cuvântul/ Ce exprimă 
adevărul?” Dar dacă ne întoarcem la arta-adevăr, ca antiteză a mimesis-
ului, nu dăm peste cap întreaga estetică modernistă şi postmodernistă, 
ultimeia fiindu-i subordonat, cu surle şi tobe, însuşi Mircea Cărtărescu? 
Nu cumva ne aflăm în faţa cutremurului resimţit de marele critic la apariţia 
intempestivă a Solenoidului? Nu e aceasta adevărata cauză a lepădării 
manolesciene de Cărtărescu? Intrăm într-o zonă fierbinte a destinului 
cărtărescian care ne sileşte să ne punem întrebarea dacă ne aflăm înaintea 
schimbării la faţă a scriitorului, a părăsirii totale a postmodernismului. 

Nimicul şi frica 
Postmodernismul, ca pur simulacru al minţii, a dus literatura într-o 

înfundătură fără ieşire, semnându-i decesul care a coincis cu o ultimă 
zvâcnire mizeră – pornoliteratura. Mircea Cărtărescu însuşi a ridicat jocul 
simulacrelor pe culme, în poezie, prin Levantul, declarând, orgolios, că, 
după această carte, comparată de Nicolae Manolescu cu Ţiganiada, 

postmodernismul a apus. De fapt, l-a continuat şi în prozele care i-au 
sporit faima, chiar în varianta cvasipornografică a generaţiei următoare, nu 
doar prin declaraţii de felul: „Ce-i mai mişto pe lume decât să te fuţi?” În 
Solenoid, scenele erotice, câte sunt, încearcă să evite naturalismul porno. 
Relaţiile naratorului cu soţia Ştefana, neajungând la stadiul iubirii, se 
rezumă, în esenţă, la masturbări în doi, depăşite, în schimb, de levitaţiile 
erotice cu Irina, care se consumă în casa veche, zidită pe solenoid şi 
aflată în strada Maica Domnului. Aici, levitaţia are menirea să sugereze 
transcenderea iubirii fizice şi pasionale către transparenţa trupurilor, către 
sufletul uitatei agapè creştine. Totuşi, naratorul plasează experienţa erotică 
în zona onirică, în spaţiul anomaliilor, de unde apetitul pentru experienţele 
lui Nicolae Vaschide, culminânde cu polimorfia eroto-onirică a momentului 
Chloe, care aduce pe lume insolita fetiţă Alesia descoperită în subterana 
solenoidă a Bucureştiului. Relaţia cu Irina din care rezultă a doua Irină 
e similară. Nici Chloe şi nici Irina nu sunt „alese” pentru frumuseţe, 
imaginarul oniric primând ca acces spre alte dimensiuni existenţiale: „Dacă 
n-ar fi fost visele, n-am fi ştiut niciodată că avem un suflet. Lumea reală, 
concretă, tangibilă ar fi fost tot ceea ce este, singurul vis permis nouă, şi 
pentru că singurul, incapabil să se recunoască pe sine drept vis.”45 Aşadar, 
visele nu sunt simple imagerii depozitate în inconştient, ci pot duce la visul 
viselor, orama, capabil să creeze realitatea sau să o scoată-din-ascundere 
heideggerian. În asta a constat geniul lui Vaschide: a părăsit facultatea din 
Bucureşti, după întâlnirea cu Alfred Binet, şi „fără să-şi ia licenţa, pentru 
un safari pe care-l continuă toată viaţa: vânarea visului suprem, orama.” 
Tripartiţia visului a aflat-o Vaschide de la un filosof din secolul al patrulea 
de după Hristos, Chalcidius: phantasma, chrematismos, orama. Stadiul 
orama e, se pare, al iubirii definite de Eminescu ca a visa acelaşi vis de 
către două fiinţe umane, bărbat şi femeie, departe de orice fantaserie, „visul 
esenţial, mai adevărat decât realitatea”46, zice şi Cărtărescu. Din păcate, 
el nu ştie prea multe despre Eminescu, rămânând la imaginea individului 
păros, ruinat din ultima fotografie. La Cărtărescu, visul este iubirea ca 
evadare: „Orama este planul de evadare pe care-l primeşti în celula ta, prin 
ciocănituri într-un zid aflat la zeci de metri deasupra mării.”47 

Dar, cu această evadare din realitatea-carceră, nu ne întoarcem la 
clişeul romantic al evadării în vis, regăsind fantasmele, iluzia? Problema 
e cine bate în zid ca să ne lumineze asupra scenariului evadării. Întrebarea 
şi-o pusese „inventatorul” oglinzii negre, Tudor Arghezi, în Duhovnicească, 
în momentele sale de crudă îndoială: „Ce noapte groasă, ce noapte grea!/ 
A bătut în fundul lumii cineva.” Este Iisus fugit de pe cruce, sau deus 
absconditus al teologiei negative a lui Karl Barth? Evadatul evocat de 
Mircea Cărtărescu, în alte pagini, arde de nerăbdarea de a se întoarce la 
temniţa din care scăpase pentru a afla cine i-a bătut în zid spre a-l iniţia în 
arta evadării. Dincolo de zid însă nu era nimeni, era nimicul. Nimicul acesta 
este drama centrală a textualismului cărtărescian, bântuind, deopotrivă, 
aventura logosferică din Levantul, din Nostalgia, din Orbitor, transferându-
se intact şi-n Solenoid. 

___________________
19  Michel Onfray, O contraistorie a filosofiei. Creştinismul 

hedonist, vol. 2, trad. de Mihai Ungureanu, Editura Polirom, 2008, p. 5.
20  Ibidem, p. 37.
21  Răzvan Rădulescu, Eminescu văzut de departe, în „Dilema”, nr. 

265/1998, p. 9.
22  Mircea Cărtărescu, op. cit., p. 255.
23  Ibidem, p. 90.
24  Ibidem, p. 477.
25  „Ne-am repezit în faţa şirului de oglinzi de la chiuvetă, aşezate 

prea sus ca să ne putem vedea-n ele când ne spălam. Într-o străfulgerare 
m-am văzut atunci în oglindă, prima dată-n viaţa mea când m-am văzut 
şi m-am recunoscut, cu oroare, pe mine însumi, ca-n visele cu autoscopie, 
ca şi când, fără ştirea mea, un savant nebun m-ar fi clonat şi, fără să mă fi 
prevenit, m-ar fi dus în faţa sosiei mele.” (p. 478).

26  Ibidem, p. 58.
27  Ibidem.
28  Ibidem, p. 89.
29  Ibidem, p. 97.
30  Ibidem, p. 149.
31  Ibidem, p. 150
32  Ibidem, p. 231.
33  Ibidem, p. 232.
34  Ibidem, p. 12.
35  Ibidem, p. 91.
36  Ibidem, p. 21.
37  Ibidem, pp. 127, 128.
38  Ibidem, p. 22.
39  Ibidem, p. 29.
40  Ibidem, pp. 555-556.
41  Ibidem, p. 557.
42  Ibidem, p. 598.
43  Ibidem, p. 599.
44  Ibidem, p. 756.
45  Ibidem, p. 582.
46  Ibidem, p. 584.
47  Ibidem, p. 585.
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Paradox instituțional. 
     Dar lucrurile acestea le-am aflat 
și le-am discutat abia în microbuz, 
când ne depărtaserăm cam multișor 
de locul faptei, și numai după ce am 
întrebat-o pe D-na Mona V. de ce a 
amânat parastasul pe mâine, dacă îi 
este atât de rău, adică (am observat că 
a lăsat coșul cu prinoase la biserică, 
și asta am crezut cu toții, mai ales că 
am văzut-o foarte abătută). Am aflat, 
am tăcut – și am continuat fuga prin 
noapte spre cazare, undeva în munți 
unde are și dânsa un fel de casă de 
vacanță  în care urma să luăm masa 
de seară/noapte după ce ne alegem 
camerele. Observați că nu dau nume 
de oameni sau de locuri – și să știți că o fac numai pentru a nu implica pe 
cineva; cine se simte cu musca pe căciulă n-are decât să observe, și el, că nu 
e singurul și-și poate ține liniștit, dar liniștit de tot, capul între urechi. S-a 
întâmplat undeva în România, și atât e de ajuns: poate fi oriunde…
    Aici, însă, în casa D-mei Mona V., cu un tuci de mămăligă mare cât 
roata căruții fierbând sub pirostrii în curtea înzăpezită (vedeam scena pe 
fereastră), cu o căldărușă de țuică fierbând undeva înăuntru, la aragaz 
(prindeam mirosul prin ușile mereu deschise de zorul trebii și de…cuminții 
fumători hotărâți să respecte noua lege a fumatului și în spații private; sau 
simțindu-se, probabil, încă  într-un spațiu public) – ei bine, aici am început, 
și noi, să fierbem în dezbaterea noastră lungă cât o noapte de iarnă ivită în 
plină primăvară, și rodnică într-atâta încât ne-a făcut pe toți prieteni și am 
plecat plini de idei novatoare.
    Vă expun, desigur, numai referatul meu, cu tema „Carențe instituționale 
în cultura noastră.” Și, pentru că l-am vorbit, nu l-am citit, vi-l redau din 
vorbă-n vorbă, nu cuvânt cu cuvânt (adică fără citate, note, etc.). 

       2. Argument: izvorul și fântâna

       Cultura noastră  a ratat momentul enciclopedic al secolului al XIX-lea, 
accentuând în compensaţie istorismul. Ne aducem aminte de criticismul de 
zeflemea din vremea lui Caragiale cu „Cioclopedica română”, şi înţelegem 
că „cioclii”  ideii au fost Caţavencii (Miticii) de peste veac.  Încercările 
de recuperare  din prima jumătate a secolului al XX-lea, prin momentul 
Gusti – Mircea Vulcănescu, au fost stopate brutal după războiul al doilea 
mondial, iar „enciclopedia neagră”  a anilor 50, acea carte cu aspect de 
sarcofag ea însăşi, fiind făcută de instituţii ale statului, a compromis ideea 
prin ideologie. În anii mai luminoşi, sau mai translucizi, ai comunismului 
am avut o editură de profil enciclopedic, care şi-a făcut din plin datoria 
elaborând enciclopedii tematice în foarte multe domenii – dar care, înainte 
de toate, a construit în jurul ei un „miceliu”, un grup de intelectuali cu 
mare disponibilitate pentru munca enciclopedică. Din păcate, n-a mai fost 
timp pentru reveniri, pentru ediţiile succesive, completate, etc. – iar după 
1989 acest grup s-a disipat, nimeni nemaiavând nevoie de el, iar indivizii 
îmbătrânind fiecare în solitudinea lui fără a lăsa urmaşi în meserie… Aşa 
se face că noi, astăzi, nu avem o enciclopedie românească în măsură să 
intre în dialog cu alte corpusuri enciclopedice. Avem însă, atâtea şi atâtea 
istorii „cronologice” – iar dacă ne referim la literatură, putem spune că 
mai fiecare istoric, chiar critic literar, propune în domeniu formula sa, una 
mai voluminoasă decât alta, depănând, toate, firul anilor de la adamii şi 
evele autohtone. Nu intru, aici, în amănunte privind consecinţele acestei 
carenţe instituţionale (căci o enciclopedie înseamnă o instituţie, una care 
împlineşte definiţia  unei naţiuni). Dau un singur exemplu: la Cotul Donului 
armata română a suferit cea mai mare înfrângere a sa de la, să spunem, 
Burebista încoace. Ca să aflăm ce-a fost la Cotul Donului, putem consulta o 
enciclopedie rusească în zeci de tomuri (aproape o sută) – ori una poloneză, 
maghiară, bulgărească, uncraineană – toate în zeci de tomuri, cu suplimente 
şi reluări – ca să nu mai vorbesc de cele mult mai voluminoase  franţuzeşti, 
americane, nemţeşti, etc. – dar nu şi una de-a noastră. Chestiunea este  că 
acestea prezintă, fiecare în parte, punctul lor de vedere. Cuius regio eius 
religio – spune latinul. O enciclopedie, apoi, ca să fie credibilă, un fel de 
valută forte a spiritului unei naţiuni, trebuie să fie echidistantă în interiorul 
unei culturi, să aibă forţă instituţională, bază proprie de date, etc. Practic, 
trebuie lăsaţi să se strângă la un loc un număr de intelectuali, plătiţi neapărat 
de către societatea civilă şi neapărat răsplătiţi de către stat, aşteptaţi ca să-
şi constituie nucleul de studii, să înceapă să-şi publice corpusul – şi apoi 
lăsaţi să funcţioneze.
       Unde vor duce ? – Iată, vedem cu toţii filme actuale despre elitele 
europene. Îmi  stăruie în memorie unul italian, „Edera” cred că se numeşte, 
cu mari savanţi, medici, avocaţi, industriaşi etc.  Foarte des apare acolo 
o avocată elegantă, autoritară, care explică, apără, acuză, educă: ea stă la 

Nicolae Georgescu

          1.Cronica unui eveniment imposibil

         Anul acesta (2016) nu l-am putut sărbători pe Mircea Eliade ca anul 
trecut, ca acum doi ani și ca în ultimii 10 ani de când ne-am hotărât, un grup 
de intelectuali strânși în jurul Editurii „Z.F.” a D-nei Mona V., să evocăm 
ritual viața și opera lui. În 2015 am poposit, după o lungă și rodnică sesiune 
de comunicări ținută la Biblioteca Județeană, unde a excelat chiar directorul 
instituției, la o mănăstire, între dealuri, ctitorită de Mircea cel Bătrân, 
unde starețul însuși ne-a omenit și ne-a întreținut până târziu în noapte, 
presărând cu pilde și cugetări bine simțite continuarea discuțiilor despre 
Enciclopedia Religiilor, despre romanele și publicistica eliadescă, despre 
destinul exilului său. Discutaserăm inclusiv despre intenția savantului din 
anii 79-80 ai secolului trecut de a se repatria, cum a fost chemat, cine l-a 
convins, cine a pus bețe-n roate – adică acel „de ce n-a fost să fie” din 
filosofia lui Constantin Noica. Parastasul pentru Mircea Eliade a fost oficiat 
de mărețul stareț (figură impunătoare, voce de tunet, autoritate oarecum 
seniorială a locului) în Biserica Mânăstirii, coliva s-a împărțit fratern între 
noi și enoriașii care s-au nimerit în locaș, lumânările au ars până la degete 
în viul slujbei lungi și odihnitoare.
     Anul acesta directorul Bibliotecii Județene a lipsit, motivat de o 
deplasare importantă peste hotare (desigur, ceva patriotic: o manifestație 
pentru Tricolor  pentru sărbătoarea de la 27 martie), din afișul ce anunța 
prezența noastră a lipsit numele lui Mircea Eliade (s-a găsit un titlu generic: 
„România între Orient și Occident”, sub care s-au înșirat numele și titlurile 
fiecăruia în parte; mie nu mi s-a pus sigla de „eminescolog” pe care mi-o 
regăsesc peste tot pe unde merg, cu diverse adjective pe lângă ea, ci aceea 
oficială de profesor universitar…), a trebuit să improvizăm „cu grație” 
evitând, desigur, publicistica eliadescă, ori prezentând abstract și succint 
ideile lui despre românism – norocul venind de acolo că generoasele editori 
care ne însoțesc pretutindeni în asemenea manifestări au folosit consensual 
timpul prezentându-și titlurile, autorii…Ne-am pus speranțele în momentul 
mânăstiresc, alegerea fiind, de astă dată, pentru un locaș dinspre munte, 
dar aici…Ei bine, aici un preot tânăr, lung și subțire ca un pai de lumânare, 
ne-a pus în genunchi, ne-a citit și răscitit rugăciuni sub patrafir – după care, 
aflând ce avem de gând să facem cu frumosul coș de răchită încărcat de 
colivă, pachețele și sticle de vin, a lua-o deoparte pe D-na Mona V., și-au 
discutat, și-au discutat… După care am plecat cum am venit (adică, nu: 
am plecat, cum zisei, măsluiți, adică după ce ni s-a făcut maslul). De ce? 
Preotul a zis, după cum ne-a explicat conducătoarea noastră de grup, că 
el nu este chiar așa de neștiutor, are multă carte și știe pozitiv că Mircea 
Eliade a fost incinerat, iar biserica interzice parastasul în asemenea cazuri. 
Doamna Mona V. a cerut  o dezlegare, fiind vorba de o personalitate, a 
invocat numele episcopului locului insistând să se vorbească cu Înalt 
Preasfinția Sa…Nici vorbă, biserica nu specifică așa ceva, sunt dogme și 
canoane stricte, străvechi, dacă nu le păstrăm cădem din dreapta credință. 
A mai zis, apoi, că dânsa știe la fel de pozitiv că Mircea Eliade a fost 
botezat creștin. Da, a rămas inflexibil în discuția aprinsă paiul de lumânare 
din fața dânsei, dar a fost incinerat. A scris o Istorie a Religiilor, a făcut o 
Enciclopedie a Religiilor…Noi ne uitam nedumeriți de la distanța stranelor 
la cei doi care-și șopteau în fața altarului vorbe unul altuia, crezând că 
ritualul parastasului este foarte complicat și urmează să se pună de acord 
cu ce fragmente din carte trebuie rostite și alte chestiuni de acest fel. Nu; 
ei se certau în lege, tânărul prelat școlit până-n vârful unghiilor invocând 
canoanele bisericii pentru orice argument „lumesc” al preopinentei sale… 
      Biiine că n-am auzit, biiine că n-am știut despre ce e vorba – că-l 
trimiteam la Chișinău, cu patrioții. Dar, ce?! Giordano Bruno n-a fost ars? 
Cei 40 de mucenici de la Sevasta, nu? Dar popa de la Costești n-a ars în 
biserică, de Paști, în 1933, cu enoriașii lui cu tot (că la noi umblă și azi vorba 
hoață „Să trăiești ca popa de la Costești”)? Ce discutăm noi aici, despre 
cenușă este vorba – sau despre Ființă?! De ce să determine o întâmplare 
de după moartea noastră, oricare și oricum ar fi fost ea organizată (chiar 
cu dorința mortului în viață: sunt atâția creștini evlavioși care n-au bani de 
înmormântare...) - de ce să interzică ea aducerea aminte creștinească? Eu 
nu sunt habotnic nicicum, dar chiar ca amănunt superfluu accept și admir 
parastasele,  fie și numai pentru că îndeamnă solemn la veșnică pomenire…
     Vorba este, însă, așa: adică: ei ne lasă instituțiile – dar nu participă, ca 
să nu fie oficial, ca să nu se zică cumva că au încălcat legea care interzice 
prezența în spațiul public a numelor foștilor criminali de război (de acum 
70,80,90 de ani), legionarilor, etc. Adică și biserica, loc sacru, devine…
spațiu public în sens profan?! Adică: se profanează pe sine însăși?- Dar este 
imposibil așa ceva, nu poți fluiera în biserică decât dacă ești din afara ei…

Carențe instituționale în 
cultura noastră
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mai exact primul volum al cărţii 
aduce în faţa cititorului o lume 
tangibilă, prezentă, reală şi mai 
ales (i) responsabilă,  care s-a 
jucat cu vieţile şi viitorul nostru, 
al tuturor românilor după bunul 
plac. Conţinutul cărţii dezvăluie 
mistere, lumea culiselor, acolo 
unde s-a decis soarta unui popor, 
soarta unei ţări. Dar...cine are 
curiozitatea aflării conţinutului, îl 
informez că va găsi ,,Un securist 
de tranziţie,, pe raftul Bibliotecii 
Jud. Duiliu Zamfirescu.Înainte 
de a-i transmite gândurile noastre 
cele mai sincere, ale cenacliştilor, 
îmi permit să-i doresc să rămână 
acelaşi optimist şi încrezător 
creator, să creadă în continuitatea 
şi viaţa lungă a unicului copil(fiica sa, Oglinda literară); să ne 
vedem lunea la ora 17 fix!...şi să ne re-vedem până la expirarea... 
cărţilor de identitate, aşa cum au fost emise (în spiritul şi litera 
legii!): LA MULŢI ANI, Gheorghe Andrei Neagu! de ziua 
numelui dvs., ziua unui biruitor. 

Mariana Vicky Vârtosu
şi

Cenaclul Duiliu Zamfirescu

N-aş putea ca în acest an 
să las să treacă ziua de 23 aprilie, 
ziua de Sf.Gheorghe fără să 
exprim recunoştinţa, însoţită de 
un cuvânt de bine,  în numele 
meu şi al cenaclului ,,Duiliu 
Zamfirescu,, vizavi de scriitorul 
Gheorghe Andrei Neagu.  
Fondator al  Asociaţiei Culturale 
Duiliu Zamfirescu, al revistei 
Oglinda literară, al cenaclului 
Duiliu Zamfirescu şi semnatarul 
multor creaţii literare personale şi 
colective, Gheorghe Andrei Neagu 
a avut(are!) o activitate literară 

susţinută. Dovada făcând-o numeroasele cărţi şi  articole publicate, 
participările şi organizările de evenimente culturale de mare 
ţinută(printre altele, organizator al Festivalul Naţional de creaţie 
literară ,,Duiliu Zamfirescu,,- înfiinţat în anul 2001 şi, dizolvat 
peste şapte ani mai târziu din lipsă de susţinere). Poet talentat, 
scriitorul şi-a exersat condeiul cu acest gen literar,(după cum singur 
a mărturisit)  apropiindu-se de proză cu sfinţenie şi desăvârşire. 
Aşa se explică noua apariţie  editorială - UN SECURIST DE 
TRANZIŢIE/ girată de StudIS Iaşi – carte care  vorbeşte despre 
curajul şi verticalitatea scriitorului, dezvăluind lumii faţa nevăzută, 
de culise, a unor ,,personaje,,-cheie în viaţa socio-politică a 
României postdecembriste. Un document istoric temerar, cartea, 

î

UN GÂND, O FAPTĂ, UN DESTIN

biroul ei luxos şi câteodată se ridică în picioare ca să-şi convingă clientul. Ei 
bine,  atunci, în spatele ei, se derulează biblioteca personală cu acele tomuri 
masive, alburii cu chenare albastre pe cotor,  aliniate, vreo două sau trei 
rafturi tapetate cu acelaşi format. Lumea de bibliotecă recunoaşte imediat 
„Enciclopedia universalis”, acea îmbrăţişare în stil italian a întregii lumi 
cunoscute. Asta îl apără pe intelectualul italian: enciclopedia din spatele 
său. În numele ei, sub scutul ei, poate aborda cele mai delicate, cele mai 
fierbinţi chestiuni actuale…El, intelectualul italian (sau cel francez, englez 
etc) poate vorbi – nu neapărat liber, dar în cunoștință de cauză și cu avizul 
înaintașilor săi – despre Mussolini, de pildă, ori despre fasciștii italieni: 
sunt acolo, puși pe alfabet, explicați cu bunele și relele lor, în ediții reluate, 
îmbunătățite, schimbate; oricum, dar sunt acolo, nu sunt șterși din cartea 
vieții, avocata Carla Ponti nu-i inventează, nu-i descopeeră, se referă la 
oricare cu trimitere, comentariu etc. 
       Noi am devenit de poveste cu protestele noastre pe la porţile 
enciclopediilor apusene, cu slogane de tipul „Larousse-ul munte!”  sau  
„Nu spune adevărul despre noi!” Foarte bine, ni se răspunde ferm, dar pe 
Larousse ce scrie? Scrie cumva că este o enciclopedie… românească? Dar 
enciclopedia românească, ea unde este ? Vreau să spun că această mult 
visată şi dorită integrare europeană se face prin instituţii, nu prin indivizi. 
Una e să merg eu, marele X, la Paris şi să dau mâna cu imenşii lor X,Y,Z – 
şi alta este să ne vizităm ca instituţii. Este ca o tubulatură: ţevile trebuiesc 
îmbinate, nu furtunaşele, nu supapele de refulare a presiunii…Până atunci 
– adică până când vom avea instituţia funcţională enciclopedică proprie, 
sau până când ne-o vor face tot străinii (pentru că de un dialog instituţional, 
la urma urmei, ei au mai mare nevoie decât noi; deocamdată, însă, observ 
că americanii, de pildă, ne vând în traducere românească „Enciclopedia 
britanica”, adică americană: ei au cumpărat brandul de la englezi…) – 
perpetuăm în toate direcţiile spiritul cronografului lui Moxa, un fel de 
destin de rezervă al culturii noastre, care rezervă a devenit cale regală. 
     Nu e locul, aici, nici pentru a face diferenţa între enciclopedism şi 
istorism; o dezbatere pe această temă ar fi, de altfel, necesară. Destul că 
istoria este sinteză – iar enciclopedia este analiză; prima are mereu înainte 
un scop dominant – cea de-a doua se înşurubează alfabetic în termeni; prima 
poate fi cât de scurtă – a doua, cât de lungă, cu reeditări, completări, aduceri 
la zi etc.; prima caută o coerenţă, adică o impune din afară, dinspre autor ori 
dinspre sistem de gândire, viziune, etc. – cealaltă are o coerenţă interioară, 
în sensul că ce scrie la litera „A” se potriveşte firesc cu ce scrie la litera 
„B” ori la alte litere; dacă nu se potriveşte – nu este credibil întregul, şi o 
enciclopedie luptă pentru credibilitate, pentru a fi etalon naţional dialogal 
în universalitate. Şi încă: drumul istoriei este lung şi nesfârşit în prezent 

– al enciclopediei este infinit, pentru că implică cercul; istoria este ca un 
izvor, enciclopedia ca e fântână: izvorul vine spre tine, irigă, „înrâureşte”, 
aduce creşterea, „educă” – pe când la fântână vii tu, intervine o selecţie aici 
implicând nu numai liberul arbitru, dar şi acel simţ, tot istoric în fond,  al 
alegerii, al „chemării”  – iar apele sunt la fel de proaspete; apoi,  de istorie 
te poţi sătura la un moment dat – de enciclopedie n-ai cum să te saturi odată 
ce i-ai simţit chemarea…Una caută şi cercetează arhive, „izvoare” va să 
zică, şi-şi creează ştiinţele ei auxiliare – cealaltă elaborează ediţii critice, 
bibliografii, biografii (cât de necesar ar fi, şi la noi, un Institut Biografic 
Român, un fel de IBR, care să adune sub toate numele istoriei române ce 
se ştie despre ele!...). Istoria, când se referă la literatură, implică axiologie 
– şi reduce dintr-un condei ce nu i se pare valoare – pe când enciclopedia 
tratează cu mai mult respect termenii…   În fine, istoricul ia decizii, trebuie 
să ia deseori decizii; enciclopedia, s-ar zice, doar desfăşoară lucrurile. 
Dar să vedeţi ce autotelic mai sunt eu însumi când desfăşor argumentele 
pentru data naşterii lui Eminescu – şi totuşi, în final, mă supun, ca noi toţi, 
istoricului, care a decis altfel. Pentru că aşa este: istoria stabileşte, adică 
face stabile, de nemişcat, multe lucruri. Într-un climat normal, firesc, de 
existenţă egală a acestor două preocupări omeneşti, deciziile se iau în acord. 
La noi, pentru că trăim de mai bine de un secol  doar cu istoria în sânge, sunt 
lucruri stabile, dar acordul nu mai trăieşte în inimă, în cord, acolo unde-i 
este locul – ci s-a instalat în creier…

            3. „Var și cărămidă că-i lucrare multă…”

        Spun că spiritul enciclopedic naște și păstrează națiunile, și am în 
vedere chiar un fapt de definire. O națiune se definește pe sine în primul 
rând prin istituții. Las deoparte adevărul istoric după care națiunea este o 
fază evoluată, o devenire a unui popor (care este, la rândul lui, o devenire 
a unei populații, nu este așa ?). Da; dar o națiune trebuie să aibă, pentru a 
fi plenar recunoscută de alte națiuni, o capitală, cel puțin o universitate, 
un parc național,  o rezervație națională, un metrou, un teatru național, o 
academie (una singură), o istorie națională, un dicționar al limbii naționale: 
acestea sunt instituții – pe care noi, românii, le avem. În plus, noi avem 
mari spirite enciclopedice: Dimitrie Cantemir este aproape contemporan 
cu enciclopediștii francezi; Mircea Eliade este, poate, cel mai mare 
(important) enciclopedist al secolului al XX-lea – fie și numai pentru 
Enciclopedia Religiilor. O enciclopedie națională, însă, nu avem. Este o 
carență instituțională întreținută, cred, voit – nu din neștiință. 

(continuare în nr. viitor)

Mariana Vicky 
Vârtosu
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William Shakespeare, cel mai mare dramaturg şi poet al tuturor timpurilor – de până acum! 
– s-a născut la 23 aprilie 1564, în orăşelul Stratford (într-o familie de comercianţi scăpătaţi) şi a murit 
(după exact 52 de ani) la 23 aprilie 1616, fiind înmormântat în biserica în care a fost botezat. Aşadar, 
448 de ani de la naştere şi 396 de la plecarea în eternitate.
 Actor pe mai multe scene din Londra, apoi director de teatru, s-a bucurat devreme de succes 
şi glorie în faţa contemporanilor săi britanici, apoi în faţa Europei şi a întregii lumi, secolul nostru 
culminându-l, aşezându-l în vârful strălucitor al Pantheonului universal.
 Excelând prin marile-i drame şi tragedii istorice („Hamlet“, „Othelo“, „Macbeth“, „Regele 
Lear“, „Richard al III-lea“, „Romeo şi Julieta“ etc.), dar şi prin comedii („Visul unei nopţi de vară“, 
„Mult zgomot pentru nimic“, „Cum vă place“, „A douăsprezecea noapte“ etc.), Shakespeare a 
ridicat şi poezia la înălţimi greu de atins. „Sonetele“ (dar şi poemele, minuni ale genului!) egalează 
capodoperele sale teatrale, dând umanităţii expresia a ceea ce aceasta are sublim: Iubirea! Iubirea 
în complexitatea-i de necuprins: prietenia împletită cu adoraţia, dăruirea cu gelozia, surâsul cu 
lacrima, bucuria cu amărăciunea, disperarea cu speranţa, dorinţa cu preamărirea fiinţei iubite. 
Doamna Brună din sonete traversează timpul până la noi (şi după noi!) iradiind tainic înveşnicirea 
prin puterea dragostei. Fără îndoială, geniul uman nu are ceva mai definitoriu care să-l reprezinte la 
întâlnirea lumilor din Univers!
 În limba română, poezia shakespeareană are următoarele ediţii: Sonete – 1992, trad. Henry 
Marcus; Sonete, 1940, trad. Gabriel Donna; Sonete, 1974, trad. Teodor Boşca; Sonete şi poeme, 1974, 
trad. Neculai Chirica şi Dan Grigorescu; Doamna Brună din sonete, 1978, trad. Andrei Ion Deleanu; 
Sonete, 1978, trad. Gheorghe Tomozei.

Radu Cârneci

William Shakespeare 
(1564 – 1616)

Sonetul I

Făpturile alese le vrem a dăinuire
Iar sfânta frumuseţe a înflori în plus;
În acest fel, fragilul urmaş devine mire
Şi, veştejindu-şi umbra, rămâne-al ei supus.
Chiar tu ce în privire porţi vieţuirii rugul,
Hrănind cu-ndemânare pe Cel ce te pătrunde,
Cu foamea-ţi nebunească epuizezi belşugul,
Vrăjmaş fără de saţiu al firii tale blânde.
Podoabă eşti a firii şi primăverii crainic
Reîngropând în muguri minunile de dor
Ce copleşesc pe cale tot ce ne pare trainic:
Da, eşti precum calicii, nevrând, risipitor.
      Ai grijă de al lunii tezaur, nu-l prăda
      Şi nu-l lăsa pieirii, pierind prin gura ta…

Sonetul XVIII

Cu zvelta primăvară să te asemăn, oare?
Ţi-e firea mai gingaşă, iar chipul mai duios;
În Mai, chiar, pier bobocii năzuitori spre floare
Şi scurt e anotimpul şi e capricios:
Ori prea fierbinte-i ochiul din cer privind încoace,
Sau îşi ascunde raza sub nori întunecoşi,
Natura, nu o dată, încearcă să se joace
Chiar opera strivindu-şi sub paşii furioşi.
Ci primăvara crească-ţi, precum o mamă bună,
Comorile ce-n tine cu greu le-a adunat,
Să nu-ndrăznească Moartea surâsul să-ţi apună,
Căci eu prin timp, cu imnul, mereu te-am înălţat.
      Da, câtă vreme oameni vor exista pe lume,
      Va dăinui şi versu-mi purtându-te-n renume.

Sonetul XXXI

Tot plinul vieţii mele l-am răsădit în tine:
În inimă-ţi palpită întreg trecutul meu;
Acolo se răsfaţă iubirea-mi şi, senine,
Iubirile de-alt’dată, de taină curcubeu.
O, ce adânci suspinuri, ce lacrime cu mir:
Durerea pentru ele mi-a stors din suflet dorul;
Acum acele chipuri în tine se desfir,
Iar dragostea de ele acolo-şi află zorul.
Cuprinzi precum o raclă iubirile acele
Cu ale lor trofee salvate din abis,
Cu tot ce-au luat din mine sunt ţie azi fidele:
Ce-am risipit prin vreme în tine am închis.
      Acum le ştiu în firea-ţi: iubitele minuni
      Şi cum trăieşti prin ele, în tine mă aduni!

Sonetul XLII

Acum e-a ta! dar asta nu-i singura-mi tristeţe,

– Deşi de-atâta vreme fu mândra mea iubită –
Că eşti al ei mă doare şi c-o să te răsfeţe:
Oh, trădători!… Şi totuşi simt gânduri de iertare:
Tu o iubeşti pe-aceea ce îi păstrez iubirea;
Ştiind a mea ardoare cu dorul ţi-e datoare
Şi de-al tău drag iert totul pierzându-mi fericirea.
Da, de te pierd pe tine, iubita, ea, câştigă;
Pe ea de-o pierd, ţi-e soarta nestinsă primăvară:
Aproape-mi sunteţi, totuşi, ca umbrei o ferigă,
Dar eu în răstignire-s ca soarele-n deseară.
      Da, tu eşti eu acuma, şi-s bucuros, iar ea
      Fiind a ta, prin mine, etern rămâne-a mea…

Sonetul LXV

Nici bronzul, nici granitul, oceanele măreţe
Nu vor putea să-nfrunte al Morţii ochi deschis;
Atunci cum o să scape sublima frumuseţe,
Ea, care-i mai fragilă ca floarea de cais?
Cum ar putea gingaşa mireasmă aprilină
Să-adie-n toiul iernii, sub asprele zăpezi;
Cad munţii cei puternici cu fruntea în ruină,
La Timpul ce învinge cum, oare, să cutezi?
O, gânduri! frumuseţea curând se prăbuşeşte
Sub Timpul ce-a creat-o: cine-o să poată, deci,
Acestuia s-o smulgă?… El sfaturi nu primeşte
Să-şi protejeze fapta de glorie pe veci!
      Da, n-o să poată nimeni, ci doar cântarea mea:
      Ea, peste Timp, ’nălţa-va iubirea ca o stea!

Sonetul LXXXVII

O, dragul meu, adio! vezi, dar, nu-mi şade bine
Sărac fiind cu totul, să-ţi fiu preţuitor;
Cei care-ţi deschid calea spre alte zări mai line
Pe mine nu mă cheamă, sunt în dispreţul lor!
Cum să-ţi păstrez prezenţa, cu care avuţii
Aş mai rămâne-alături de tine prea-bogatul?
Pierdută mi-e puterea cuvintelor: cum ştii,
De tine ascultară şi nicidecum de altul.
Nu ţi-ai ştiut, deci, preţul cât timp mi-ai fost 
aproape,
Crezându-mă-nţeleptul, ce mult te-ai înşelat!
mi-ai dăruit lumina ce-acum o să mă-ngroape
de-a pururea în tine, cum nu m-am aşteptat.
      Ah, da, rămân stăpânul ce pulberea-l culege:
      Treaz nu însemn nimica, dar când visez sunt 
rege…

Sonetul CVI

Din cronici vechi de vreme vederea mi-o desfată
Portrete de domniţe şi mândri cavaleri
Şi-alături tac poeme în vorbe de-altă dată

Slăvind acele nume din depărtatul ieri.
Privesc spre a-nţelege trecutului nobleţea:
O, minunate chipuri cu ochii plini de gând!
Acei artişti, prin vreme, vroit-au frumuseţea
Pe care-o ai tu astăzi, cea pururi rămânând.
Da, sunt o proorocire figurile străbune
Ce te prefigurară ştiind a aştepta,
Dar nu avură taina şi harul de a spune
Ceea ce eşti, minune, nici pentru-a te cânta.
      Înamoraţi la culme, noi îţi slăvim doar mersul,
   Căci imnul nu-l încape vreun cer, nici 
Universul…

Sonetul CXVII

Zgârcenia-mi acuz-o! ah, voi putea cândva
Ca, neuitând trecutul, să-ţi dau despăgubire?
Căci drumul către tine,-n toată asprimea sa,
Un lanţ a fost, oţelu-i, legându-ne-n iubire!
Ce căi de dor mă-ncearcă: necunoscută zare,
Când timpului, trufaşul, eu i te-am dăruit,
Tu, marea-mi bogăţie; precum un vas pe mare
Cu pânzele întinse, de tine am fugit.
Greşeli, făţărnicie, mi se opun şi toate
Ţi-s la-ndemână ţie spre judecarea mea,
Sprânceana ţi-o încruntă, din gândul tău mă 
scoate
Şi scapă-mă, iubite, de dulcea-ţi ură grea.
      Ai milă şi-ndurare, păcatul meu se ştie:
      Iubirea, prin iertare, rodeşte şi-n pustie…

Sonetul CXXXII

Ce dor de ochii tăi mi-e! dar ei parcă din milă
– Prea mult dispreţ de mine în inimă ai strâns –
Se-opresc a mângâiere pe faţa mea umilă
Şi-s negri ca durerea ce-n mine-atât a plâns;
E drept, din ceţuri grele a soarelui lumină
N-aduce mai mult zâmbet când iese-nvingător
Şi nici la înserare Luceafărul de tihnă
Apusului n-aprinde vis mai alinător
Decât dă firii tale privirea-ţi, neagră rază;
Dacă-al compătimirii văl te înmiresmează
Cu blândul său linţoliu, şi inimii dă-i rând
Să-şi verse-nduioşarea spre sclavul său de gând
      Şi voi jura că negru-i culoarea mea regală,
      Iar ceea ce nu-i negru nu poartă nici o fală.

Sonetul CXLIV

În două chipuri, iată, iubirea-mi se împarte,
Iar sufletu-mi se zbate în mari-adânci furtuni:
Bărbat este întâiul, strălucitor în soarte,
Iar celălalt, femeie, ci, fără de minuni.
În iad vrea să mă vadă, ea, păcătoasă fire
Şi trupul său de pofte e-o cupă-n ispitiri
Din care blondul înger să bea spre-a mă jertfire,
Cei doi un tot să-nchege, ci, fără de uimiri.
L-a prefăcut în diavol! Ce hâdă-ngemănare,
Ce umbră fără taine într-un grotesc sărut,
Se-ndepărtând de mine, unindu-se-n trădare:
Ah, raiul meu de patimi în iad s-a prefăcut.
      Dar eu rămân privindu-i în clipe risipite
      Când diavolul din mine pe înger îl înghite…

Desen Radu Carneci vazut de  
Nicolae Hilohi
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Francesco Castelli, zis Borromini (1599-1667), reprezentant de 
seamă al barocului târziu este, fără nici un dubiu, alături de alt maestru, 
Giovanni Lorenzo Bernini, făuritoriul Romei baroce. Bisericile San 
Carlino alle Quattro Fontane, San Ivo alla Sapienza şi Sant’Agnese 
in Agone – socotite bijuterii arhitectonice – fac parte integrantă din 
tezaurul baroc al Cetăţii Eterne. 

Una din lucrările sale importante şi totodată surprinzătoare este, 
desigur, „Galeria Prospettica”, comandată de cardinalul Bernardino 
Spada (îndrăgostit de virtuozitatea artiştilor barocului), pentru palatul 
său din Roma.. Galeria a fost construită de Borromini într-un singur 
an (1652-1653), având colaborarea matematicianului călugăr agostinian 
Giovanni Maria da Bitonto. Profunditatea virtuală a galeriei este de 35 
de metri, dar lungimea sa reală are numai 8,82 metri! Iluzia optică a fost 
obţinută de convergenţa dintre înălţimea coloanelor spre punctul de fugă 
(racursiu) şi parcursul înălţat al mozaicului pardoselii şi al plafonului 
galeriei. Pe fundalul perspectivei, de la jumătatea anului 1800, a fost 
expusă copia unei statui, reprezentând un „guerriero di età romana” 
(soldat roman)...

Descoperirea legilor perspectivei liniare şi axiale i se datorează 
practic lui Brunelleschi (1377-1446). Giotto, în pictura sa reprezentase 
relieful fondului prin linii şi planuri subordonate figurilor, dar aceasta nu 
constituiau încă o perspectivă a spaţiului. Descoperirea lui Brunelleschi  
i-a influienţat pe toţi artiştii, fie ei pictori, sculptori sau arhitecţi. Paolo 
Uccello exprimându-şi entuziasmul a exlamat: „Oh, che dolce cosa 
à questa prospectiva!”. Masaccio, Masolino, Mantegna, Piero della 
Francesca şi chiar Leonardo da Vinci, mai târziu, aplică, în frescele lor, 
practica perspectivei cu multă iscusinţă şi riguare... 

Din anul 1926 palatul Spada este sediul Consiliului de Stat dar 
publicul poate vizita şi cele patru săli ale muzeului în care sunt expuse 
lucrările unor artişti celebri printre care Tizian, Rubens, Domenichino, 
Guercino, Baciccia şi Guido Reni (vezi portretul cardinalului Spada şi 
Giuditta) din colecţia de artă a cardinalului Spada

Vorbind de “pictura în perspectivă” nu trebuie să-l uităm pe 
Bramante, care între anii 1480 -1482 , fiind arhitectul ducelui Gian 
Galeazzo Sforza a creat, probabil, cea mai  fascinantă “pittura prospettica 
rinascimentale italiana”, pe care o putem admira şi astăzi,  în biserica 
“Santa Maria presso San Satiro” din Milano ...        

Borromini era un om nesociabil şi ursuz, veşnic stingher, un 
portret îl înfăţişează ca un om cu trăsături comune, o frunte încreţiă 
cu o privire bănuitoare. Despre viaţa sa personală nu se şti aproape 
nimic...Se născuse spre sfârşit de secol, la 27 septembrie 1599, într-un 
sătuc, Bissone din Canton elveţian Ticino... În anul 1608 îl regăsim 
în capitala lombardă, muncind ca tânăr “ucenic cu dalta”, la finisările 
construcţiei Duomului din Milano. Nu după mult timp, pleacă la Roma, 
unde ajutat de Leone Garovo, vărul său, sculptor-maistru, va începe 
să lucreze pe şantierul Catedralei San Pietro. Între anii 1621 şi 1623, 
Francesco va fi activ angajat în lucrările de la biserica Sant Andrea della 
Vale, unde arhitect era unchiul său, Carlo Maderno. Celebrul  artist fiind  
grav bolnav, Borromini a contribuit decisiv la finalizarea construcţiei... 

Socotită o capodopera a barocului, “San Carlo alle Quattro 
Fontane”, realizată în numai doi ani (1634-36), este primul dar şi ultimul 
său “proiect” , pentru  care nu a vrut să primească nicio remuneraţie. 
Bisericuţa, numită şi “San Carleto”, pentru dimensiunile sale “piccole”, 
are suprafaţa egală cu a unuia dintre cei patru piloni ai cupolei San 
Pietro...

În Vatican, Borromini a lucrat la Poarta Sfântă şi a creat “la base 
per la Pieta” , capodopera lui Michelangelo, pentru care a primit “25 
scudi a buon conto del piedestallo che si ha fatto sotto a la Pieta” (25 de 
scuzi pentru soclul statui Pieta de Michelangelo)... 

Preţuit de Inocenţiu al X-lea, Francesco este arhitectul care va 
raspunde de “restauro della basilica San Giovanni in Laterano” , în 
întâmpinarea noului An Giubiliar 1650...

În anul 1652, Borromini primeşte din partea Papei Inocenţiu al 
X-lea-Giambattista Panfili titlul de „cavaliere dell’ordine Supremo 
del Cristo” dar, imediat după moartea Pontifului, din anul 1655 începe 
pentru artist o perioadă de criză, atât din punct de vedere artistic cât şi 
din cauza unor profunde şi dureroase tulburări psihice... 

Devastat de tristeţe, fără 
prieteni, fără să fi avut parte în 
toată existenţa sa de iubirea unei 
femei, acum bătrân şi aproape 
surd locuia singur ca „un povero 
mobilio”, într-o căsuţă modestă 
în „Vincolo dell’Angelo”, din 
apropierea bisericii San Giovanni 
dei Fiorentini. Ieşea rar  din casa, 
era neglijent îmbrăcat şi pe chipul 
său răvăşit se citea descurajarea şi 
suferinţa... Preocupat, nepotul său, 
Bernardo a chemat de mai multe 
ori pe doctorul. Baldonucci, care 
ne povesteşte că „pocchi giorni 
avanti dalla sua morte, Borromini 
diede alle fiamme tutti suoi disegni (câteva zile înainte de-a muri, 
Borromini şi-a ars mare parte din desene...). 

Nu ne sunt cunoscute împrejurările în care Borromini, într-o 
astfel de criză, agitat şi de nestăpânit, în noaptea de 2 august 1667, 
îşi înfige violent, cu patimă, spada până la prăsele în pântece... În 
Archivio Storico Roma – Cartari Febei  vine scris: “Notizia della morte 
del Borromini. 1667 agosto 3. Martedi notte, 2 agosto, alle otto hore, 
succese un caso stravagante et lacrimevole, che il cavalier Francesco 
Borromini architetto celebre, caduto da alcuni giorni in pieno humore 
hipocondriaco, con una spada, appogiata col pomo in terra e con la 
punta verso il proprio corpo si ammazo. Hebbe però questa grazia, 
che alla caduta accorse alla sua camera un suo servente che dormiva 
vicino, lo sovvene, e poi aiutato da religiosi si confessò e comunicò 
e mori mercoledi 3 agosto alle dieci ore”. Auzind urletul disperat al 
artistului, Francesco Massari, maistru-zidar, care îl supraveghea, se află 
în faţa unei scene de coşmar. Oamenii justiţiei sosesc la faţa locului 
şi îl ajută să-şi scoată sabia din trup. Preotul-confesor vine în grabă 
şi Borromini se spovedeşte, recunoscând „d’essersi procurato da solo 
l’orribile squarcio”. (că singur s-a înjunghiat). Liniştit şi lucid el îşi 
aminteşete cum s-au petrecut faptele: „avevo la spada qui in camera a 
capo al letto et appesa a queste candele benedette...disperato ho preso 
la detta spada, e poi mi sono buttato sopra di essa spada della quale con 
la forza che ho fatta ciò che entrasse nel mio corpo sono stato pasato da 
una parte all’altra” (aveam spada la capul patului /.../ am luat spada şi 
disperat m-am arucat asupra ei /.../ cu forţă spada mi-a străpuns corpul, 
dintr-o parte în alta /.../).  

Va supravieţui numai o zi şi, după dictarea testamentului şi 
primirea „i sacramenti” (împărtăşaniei) „alle sei di mattina del 3 agosto 
1667”, Francesco Borromini va trece în adormire. Certificatul de deces 
din “Archivio Storico del Vicariato” consemna următoarele:  “Atto di 
morte di Francesco Borromini 1667 agosto 3. Illustissimus dominus 
Franciscus Borrominus, eques Christj, aetatis suae annorum 70 circiter, 
animan Deo redditit, omnibus sacramentis Ecclesiae munitus in nostra 
parrocchia ( San Giovanni Battista dei Fiorentini) die 3 augusti 1667, et 
sepultus fuit in nostra ecclesia”

Ziarele vor publica o scurtă ştire: „È morto suicida il cav. 
architetto Francesco Borromini” (S-a sinucis Cavaler – Arhitect 
Francesco Borromini)... 

Recunoscătoare artistului, biserica acceptă (contrar oricăror 
canoane religioase) iar Papa Alexandru al VII-lea va permite ca 
nefericitul sinucigaş să fie îngropat, conform dorinţei sale testamentare, 
în “tomba di Giovvanna Battista Maderno” mormântul familiei lui 
Carlo Maderno din biserica San Giovanni dei Fiorentini. Funerariile 
sunt mai mult decât modeste, sunt sărace şi triste.  

La baza unui pilastru al bisericii, pe lespedea de piatră nu a fost 
menţionat nimic... 

În acelaşi an la 26 octombrie, în biserica San Carlo alle Quattro 
Fontane, cardinale Ulderico di Carpegna celebrează căsătoria dintre 
Bernardo Castelli – Borromini, nepotul artistului şi Maddalena, fiica 
Giovannei Battista Maderno... Peste doi ani, pe 9 februarie 1669  cei 
doi tineri îşi vor boteza primul lor copil, acesta  va purta numele de: 
Francesco...  

După treisutedouăzeci şi şapte de ani, la 21 octombrie 1994, din 
iniţiativa Ambasadorului Elveţiei şi al Monsegniorului Mario Canciani, 
stareţul bisericii San Giovanni dei Fiorentini, a fost desvelită o lespede 
pe care era scris simplu: Franciscus Borromini... 

Bucuresti, 19 martie 2016                                    

Borromini
 Jurnal de bibliotecă

Matei Romeo Pitulan
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Moş Crăciun se gândise şi la Steluţa! Andrei a alergat cu micul dar în grajd 
unde i l-a oferit Steluţei. Aceasta a început să ronţăie fericită.

COPILUL FĂRĂ INIMĂ

Paul este un copil singuratic. De curând a împlinit paisprezece ani. 
În urmă cu trei ani îşi pierduse tatăl şi acest eveniment îl marcase. Mama, 
rămase singură, dorea ca el să se implice mai mult în viaţa de familie, 
să o ajute în anumite treburi gosopdăreşti, dar parcă nici nu o auzea. Se 
îndepărtase chiar şi de cei mai buni prieteni şi colegi. Şi cu animalele se 
purta urât. Le lovea uneori cu pietre. 

Inima lui se împietrise. Nu credea nici în magia sărbătorilor de iarnă 
sau în Moş Crăciun. Nimic nu îl mai impresiona. Uitase să mai dăruiască. 
Abia aştepta vacanţa de Crăciun pentru a sta la televizor.

Cu gândurile la vacanţă a urcat scările blocului şi s-a apropiat de lift. 
Cu paşi mărunţi, spijinindu-se într-un baston, a intrat în holul blocului, un 
bătrân. Ridicând pivirea spre Paul i-a spus cu glas temurând:

- Tinere, te rog ajută-mă să iau bagajul de afară şi să-l pun în lift. 
Trebuie să ajung la etajul cinci.

- Vezi-ţi de treabă, tataie, crezi că nu am ceva mai bun de făcut?, a 
răspuns băiatul pe un ton dur. De ce pleci de acasă singur? Cheamă-ţi copiii 
să te ajute!

- Eh, ce bine ar fi să am un sprijin, dar din păcate sunt singur, a oftat 
bătrânul şi a înaintat încet.

Paul l-a privit de sus şi a urcat în lift. „Ce chestie! Şi bătrânul ăsta...”, 
s-a gândit. A intrat în casă, a mâncat ceva foarte repede şi s-a aşezat în faţa 
televizorului. Totuşi figura bătrânului avea ceva... cunoscut. Îl impresionase, 
dar copilul nu voia să recunoască.

La un moment dat a sunat cineva la uşă. Paul s-a gândit că poate fi 
mama. A mers şi a deschis. În pragul uşii stătea acelaşi bătrân. 

-Dumneavoastră aici? Aţi greşit etajul. Suntem la şase şi nu am cu ce 
să vă ajut, i-a răspuns Paul tăios.

-Stai dragul meu, nu am greşit! Aici locuieşte familia Popescu, nu?
-Da.

-Eu sunt unchiul tatălui tău. Am venit tocmai de 
la Brăila până la voi pentru că nu mai am nici o rudă 
apropiată. Ştiu, nu mă cunoşti şi poate nu mă crezi, dar 
am aici câteva documente care pot dovedi acest lucru.

Paul uimit dar şi puţin agitat nu ştia cum să 
reacţioneze, când uşa liftului s-a deschis şi a apărut 
mama sa. În câteva cuvinte bătrânul i-a explicat şi ei 
situaţia sa. Generoasă, doamna Popescu l-a invitat în 
casă şi l-a tratat cum se cuvine, în contradicţie cu ceea 
ce gândea Paul. 

Mama i-a propus unchiului să doarmă pe 
canapeaua din salon. Paul nu se putea obişnui cu 
gândul că, din acel moment viaţa lor s-a schimbat. 
Bătrânul avea să locuiască împreună cu ei până la 
sfârşitul zilelor.

Nervos, Paul a plecat să se plimbe. Chiar dacă 
afară începuse să ningă simţea nevoia de aer. Tot 
gândindu-se la problema cea nouă, nu a observat un 
mic ochi de gheaţă şi a alunecat. Brusc, a fost trezit la 
realitate. A simţit o durere puternică la piciorul drept. 
Ceva se întâmplase. Au sărit să îl ajute mai mulţi 
necunoscuţi.  Au chemat ambulanţa şi a ajuns la spital. 
Medicii de gardă au spus că are o fractură şi că trebuie 

să îi anunţe familia. În mai puţin de o jumătate de oră a venit şi mama care 
l-a găsit cu piciorul în gips.

După acest incident a ajuns acasă. Cu greu l-au transportat câţiva 
vecini până la etajul şase. Paul a observat ce înseamnă unitatea şi omenia. 
Pe acei vecini nici măcar nu îi saluta şi totuşi ei l-au ajutat. Unchiul a venit 
încet lângă pat şi a început să îl încurajeze. Trecuse şi el îintr-o întâmplae 
asemănătoare. În fiecare zi, bătrânul îi povestea câte o poveste cu tâlc 
încercând să îi îmblânzească inima împietrită.

A venit seara de Ajun. Bătrânul a început să povestească cum erau 
sărbătorile de iarnă altădată. Ningea din abundenţă, copiii mergeau la 
colindat, gospodinele pregăteau anumite mâncăruri şi prăjituri, specifice 
zonei. Tot povestind a simţit cum îi vine rău. Copilul a intrat în panică. A 
telefonat la salvare. Şi-a sunat mama şi i-a explicat despre situaţia unchiului. 
A început să plângă şi i-a spus bătrânului:

-Te rog să îţi revii, fii puternic, nu vreau să mori, eşti singura mea 
legătură de familie cu tata, înţelegi! Aşa cum eşti, puţin cicălitor, să ştii că 
te iubesc, a mai îngăimat băiatul.

Bătrânul l-a auzit ca prin vis şi a zâmbit. Bulgărele de ghiaţă din 
sufletul lui Paul se topise.

După ce medicul de la ambulanţă l-a restabilit, unchiul a trebuit să 
se odihnească. Atunci când s-a trezit i-a mulţumit copilului spunându-i 
că aceste cuvinte au alcătuit cel mai frumos cadou primit de el. A întins 
mâna şi a luat după noptieră un mic dar. Paul l-a desfăcut şi a văzut o cutie 
frumoasă, din lemn, pictată. Înăuntru a găsit un ceas şi fotografii cu tatăl său 
când ea copil. Lângă bradul împodobit au început depănarea amintirilor. 
Mama le-a adus prăjituri şi i-a privit cu drag. În sfârşit fiul ei îşi deschisese 
sufletul.

CLOVNUL TOTO

Fulgi mari dansau un vals de decembrie, nu foarte friguros. Toto, 
clovnul de la Circul Mare era foarte trist. Şi cum să nu fie când ştia că în 
curând va sosi Crăciunul şi el,  nu găsăse un brad să-l împodobească pentru 
fiul său Răzvan.

Mergând încet spre casă, cu paşi apăsaţi prin zăppada moale, ducea 
în suflet vestea tristă pentru fiul său, lipsa bradului. Cum va reacţiona oare 
Răzvan? Va plânge cu siguranţă. El, marele Toto, aşa cum i se spunea la 
circ, dorea să îi ofere o viaţă frumoasă copilului său, mai ales de când îi 
murise mama. Cuprins de gânduri nici nu a auzit când îl striga cineva. 
A simţit o bătaie puternică pe umăr. S-a întors cu teamă şi a rămas fără 
cuvinte. În faţa sa nu era altcineva decât Moş Crăciun. 

- Te-am strigat pentru a te linişti. Fiul tău este vesel acum, se bucură 
din suflet pentru că tocmai a descoperit bradul împodobit de mine şi 
bineînţeles cadourile.

După ce i-a spus aceste cuvinte Moş Crăciun i-a aşezat în mâini o 
crenguţă de brad cu un glob sub formă de inimă şi s-a făcut nevăzut.

După un anumit timp, trezit la realitate de zgomotele oraşului, a pornit 
spre casă. Intrând, a descoperit un brad împodobit aşa 
cum şi-l dorise pentru fiul său. Copilul fericit se juca pe 
covor cu un trenuleţ. Când şi-a văzut tatăl a alergat la 
el şi l-a îmbrăţişat.

-Tati, tati, a venit Moşul. Păcat că nu este şi 
mama să se bucure cu noi.

Atunci Toto şi-a amintit de globul sub formă de 
inimă pe care-l pusese în buzunar şi l-a aşezat cu grijă 
în brad, răspunzându-i în gând copilului ,,Dar poate că 
este!”. Această seară de Ajun a fost cea mai frumoasă 
din existenţa sa.

STELUŢA

A sosit şi mult aşteptata vacanţă de iarnă. Andrei 
este bucuros pentru că va merge la bunici, la ţară, 
unde se va distra foarte bine cu prietenii săi. Pentru el 
vacanţele la bunici sunt cele mai frumoase, cele mai 
încărcate de bucurii. Aici, bunica, o femeie blândă şi 
bună, îl răsfaţă cu plăcinte şi gogoşi după reţete numai 
de ea ştiute, iar bunicul îl educa să respecte păsările şi 
animalele, povestindu-i întâmplări din viaţa sa. Nici de 
creşterea plantelor şi a florilor nu uitase bunicul să îi 
povestească. Copilul îl iubea tare mult pentru lucurile 
interesante pe care i le spunea. 

Însă în această iarnă nici nu ştia ce surpriză îl aştepta. Iapa din curtea 
bunicului pe care o chema Bella, devenise de curând mămică. 

Drumul spre bunici a fost destul de lung dar şi foarte frumos pentru 
că peisajul din acea zonă de munte era copleşitor. Afară, fulgii mari de 
nea se aşterneau pe pământ, cernuţi parcă din sacul timpului de poveste. 
Ajuns la casa bunicilor a alergat să-i îmbrăţişeze oferindu-le mici cadouri 
cumpărate de el. Pe masa din bucătărie îl aştepta un platou mare cu prăjituri.

Bunicul l-a luat de mână şi l-a dus în grajd pentru a i-l prezenta pe 
noul membru al familiei – micuţul mânz. Era mic dar vioi şi avea în frunte 
o pată albă ce semăna mult cu o stea.

Bunicul i-a spus să aleagă el numele, dar cu grijă pentru că era fetiţă 
„copilul” Bellei. Ce idee!

-Bunicule, o va chema Steluţa! A exclamat bucuros copilul.
În noapte magică de Ajun, Andrei şi-a rugat bunicii să o lase şi pe 

Steluţa în casă, să îl aştepte împreună pe Moş Crăciun. Pentru că îl iubeau 
foarte mult, bunicii s-au gândit să-i îndeplinească dorinţa şi au lăsat-o pe 
Steluţa în casă. Copilul a aşteptat până spre dimineaţă venirea Moşului, 
apoi a adormit. Bunica l-a purtat pe braţe până în camera lui, iar bunicul, cu 
mare grijă, a dus căluţul în grajd.

Andei visa cum alerga pe dealurile din împrejurimi având-o alături 
pe Steluţa. Soarele cu razele sale îi mângâiau faţa.

-Este Crăciunul!, a strigat copilul uitându-se pe fereastră.
Când, ce să vezi! În curte era un om de zăpadă şi lângă el multe 

cadouri. S-a îmbrăcat repede, a fugit afară. Un singur cadou nu îi aparţinea 
– două legături de morcovi şi câteva mere frumos aranjate într-o cutie aurie. 

POVEŞTI PENTRU 
VACANŢA 

DE CRĂCIUN 
Cristina Oprea
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cultural, activist social, promotor al 
relaţiilor stabilite între judeţul Buzău 
şi Republica Moldova, îndeosebi cu 
oraşul şi Raionul Soroca. Membru 
al Uniunii Scriitorilor din Republica 
Moldova şi vicepreşedinte al Uniunii 
Epigramiştilor din Romania, este 
fondator al Bibliotecii „Basarabia” 
din oraşul Soroca, filială a Bibliotecii  
„V. Voiculescu” din Buzău, prima 
bibliotecă de carte cu grafie latină de 
pe teritoriul Republicii Moldova, un 
susţinător important al dezvoltării sale 
ulterioare, preocupat de colectarea şi 

transportul de carte, colaborator permanent la activitaţile pe care aceasta le 
organizează. Cunoscut îndeosebi ca scriitor satiric şi umoristic, excelând în 
poezia cu formă fixă a rondelului ca şi în eseistică de bună factură, Mihai 
Sălcuţan şi-a adunat numele pe mai multe cărţi, ultima dintre ele fiind 
Cumpăna dreptăţii (Editgraph, Buzău, 2016), carte în care cunoscutul 
autor înmănunchează un număr de 27 de proze scurte inspirate din lumea 
pestriţă care se perindă prin sălile tribunalelor sau prin 
birourile avocaţilor, fie în căutarea dreptăţii, fie să se afle în 
treabă ori să se adăpostească de ploaie, precum în savuroasa 
şi caragialiana Umbrelă pentru vreme rea. Cartea de 
proză artistică beneficiază de o prefaţă semnată de Theodor 
Codreanu care arată, printre alte idei şi concluzii pertinente 
şi avizate că: „Pentru un începător al prozei artistice, 
Mihai Sălcuţan apare surprinzător de maturizat, îndelunga 
exersare în epigramă îngăduindu-i să scrie simplu, direct, 
concentrat, nu fără subtilităţi umoristice şi simţ plastic, 
în descrieri peisagistice, dar şi în „fiziologii”, ca în 
portretul făcut poliţistului comunitar, la care cumpăna cu 
două ciuturi ia proporţii antitetice caricaturale, după cum 
tratează staţionarea Daciilor şi Mercedesurilor parcate 
ilegal pe trotuare (În numele legii)” (p.6). 

Scriitorul face distincţie între justiţia lumească şi cea 
divină, idee pe care sunt construite primele povestiri ale cărţii: Justiţie 
divină, inspirată din nedreptăţile iscate de furia retrocedărilor abuzive, 
procesul prin care bisoceanul Radu Paltin căruia i s-a luat fără nicio 
explicaţie un teren, terminându-se brusc prin moartea subită a impostorului 
bucureştean cu care se judeca la Tribunalul din Buzău şi pentru care, întors 
acasă aprinde pios o lumânare de pomenire. În Cumpăna dreptăţii, 
preotul Pantelimon Diaconu află de un bărbat venit la spovedanie că acesta 
fusese atras într-o aventură erotică de însăşi doamna preoteasă. Aflat într-o 
situaţie mai mult decât dramatică, preotul încornorat reuşeşte cu greu să 
învingă opreliştile ecleziastice care se opun divorţului în condiţiile în care 
ţinea enorm să-şi păstreze statutul de paroh, fie şi la altă biserică din oraş 
sau din altă parte. Reuşita o datorează, neîndoielnic, avocatului luminat 
care „reuşeşte  -  notează prefaţatorul  -  să strecoare o undă de scepticism în 
raţionamentele judecătorului, încât, nemaiavând alte argumente, îl invocă 
de Oscar Wilde care spunea că scepticismul este începutul credinţei” (p.9). 
Întâlnim în această proză un prim portret în oglindă al avocatului de reală 
vocaţie: „părtaş la evenimentele vieţii dar care nu se lasă dominat şi zdrobit 
de acestea, ci le înfruntă, depăşindu-le, regăsind dincolo de ele echilibrul 
adânc al fiinţei, starea de confort spiritual sănătos. În munca lui de avocat 
se situează deasupra lumii, al zbuciumului în care aceasta se împacă cu 
chipul omului răsfrânt în cioburile de oglinzi care-l deformează, pentru 
a-i reda unitatea şi demnitatea naturală” (p.22). Un alt autoportret posibil 
e cel din povestirea O zi de ţinut minte, unde Veniamin Bărbulescu „este 
un distins avocat de carieră, înscris în Barou de la terminarea studiilor de 
drept, format ca luptător de elită pentru dreptate, adevăr şi justiţie, pentru 
respectarea drepturilor fundamentale ale omului care îi sunt crez de o 
viaţă. Este cunoscut şi ca o persoană activă în viaţa comunităţii locale, 
ca neobosit activit şi manager cultural, dar şi ca politician, a deţinut un 
mandat de deputat în Parlament” (p.129).

Prozatorul-eseist îşi surprinde personajele în timpul unor profunde 
crize de conştiinţă morală, precum în Porţile destinului unde o tânără 

intelectuală cu ambiţii profesionale nemăsurate alege să se retragă într-o 
mănăstire şi să îmbrace haina monahală, chiar dacă i se dăduse, în final, 
câştig de cauză într-un proces în care fusese implicată, după ce, cu maşina 
ei luxoasă, accidentase un pieton nevinovat pe care-l abandonase, panicată, 
la locul cu pricina.

Călcând apăsat pe urmele unor Ray Bradbury (1920-2012) ori Jeffrey 
Archer (n.1940), se pare că prozatorul are o vădită propensiune pentru 
povestirile cu final neaşteptat, tip coup de théâtre. În Întortocheatele căi 
ale Domnului, tânăra şi hedonista avocată Codruţa Busuioc e vizitată la 
birou de un inginer, Pompiliu Stâncaru, coborât din galeria marilor avari 
ai literaturii lumii, adică extrem de cumpătat în toate. Acest harpagon local 
îşi relatează viaţa spre a-şi motiva scopul vizitei sale. Ca student cunoscuse 
o studentă de la Filologie şi între el şi ea se înfiripase o iubire înfocată, 
dar, după ce rămăsese însărcinată, respectiva iubită dispăruse pentru 
totdeauna din viaţa lui. Ajuns la oarece vârstă şi dispunând de o frumoasă 
agoniseală, voia să încheie un act de recogniţiune, în aşa fel încât de va fi 
găsit copilul, nu ştia dacă fată sau băiat, averea şi numele lui să-i revină 
acestuia. De unde să bănuiască avarul că i se destăinuia chiar propriei sale 
fiice? Cam pe o idee asemănătoare e structurată Trecerea dintre două 
lumi, un fel de exerciţiu de roman prin abundenţa faptică expusă fugar şi 
trepidant. E povestea unei basarabence nonagenare, Eusebia Moldoveanu, 
fugită din calea sovieticilor după ce soţul ei, Valeriu a fost dat dispărut 
în sângeroasele bătălii de la Cotul Donului şi, oricâte demersuri a făcut 

biata femeie şi oricât s-a zbătut, n-a mai aflat nimic de 
el niciodată. Şi-a crescut, o dată ajunsă şi stabilită în 
Buzău, cei trei copii, doi băieţi şi o fată, toţi având studii 
universitare şi descurcându-se onorabil: unul, absolvent 
de ASE, a devenit om de afaceri după Revoluţie; altul 
a fost profesor de istorie şi autor de cărţi de succes, iar 
fata, Miruna, artist plastic de reală sensibilitate. Tocmai 
se afla la Chişinău, la un salon de pictură, unde expunea 
nişte tablouri, când pictoriţa a primit vestea morţii mamei 
sale. Ceilalţi pictori au dat un anunţ de condoleanţe într-
un ziar local, iar colega lor s-a întors în ţară să-şi conducă 
mama pe ultimul drum. În ultima seară de priveghi, familia 
decedatei s-a pomenit la capelă cu un bătrân destul de 
neputincios, susţinut de doi bărbaţi. Nu era altul decât Valeriu 
Moldoveanu, soţul defunctei de care aflase citind ziarul de la 
Chişinău unde el, nemaiştiind nimic de ai săi, se căsătorise cu 

o văduvă după ce scăpase ca prin minune dintr-un lagăr siberian şi, spre 
a face rost de bani, muncise zile în şir prin gările stepei ruseşti. Când au 
venit să-l trezească pe bătrân, acesta murise deja în cursul dimineţii. Cei 
doi soţi, au fost înmomântaţi împreună după o altă zi necesară întocmirii 
actelor trebuitoare. Citind această povestire nu poţi să nu te gândeşti la 
Soarta unui om a lui Mihail Şolohov. Puţini sunt prozatorii buzoieni care 
să ocolească toposul Crângului, acest parc secular unde pensionarii se 
adună din primăvară până toamna târziu şi deapănă amintiri din copilărie 
ori discută teme de interes local şi naţional, ştirile de la televizor, ca şi 
întâmplări auzite la tribunal unde vorbitorii merg să asiste la diverse 
procese, cum ar fi cel prin care Virginica Zamfirescu, fiică de notar, vrea 
să probeze că Marius Fecioru, fiu de avocat, este tatăl copilului pe care ea 
urmează să-l aducă pe lume. Analiza ADN-ului va dovedi că nu Marius era 
tatăl, ci un altul, fiul judecătoarei care se ocupa de cazul cu pricina şi care 
începuse s-o simptizeze pe Virginica. (Ce mică e lumea).

Bătută de vânt, pulpana mantalei lui Caragiale flutură reconfortant 
deasupra multor scrieri în registru satiric ale lui Mihai Sălcuţan. Fără drept 
la cuvânt pare o replică la discuţia dintre judecător şi Leanca precupeaţa 
din Justiţie. Femeia din schiţa buzoianului îl abordează pe magistrat spre 
a-şi reclama soţul că n-o mai iubeşte de când ea a dus pe lume un copil 
tuciuriu şi nu înţelege de ce această lipsă crasă de comunicare a soţului din 
zi în zi mai taciturn şi mai mohorât. Şi bietul creştin nu-i iubeşte nici pe cei 
doi copii pe care ea i-a adus pe lume înainte de căsătorie. Umbrelă pentru 
vreme rea se vrea, cu siguranţă, un ecou la Căldură mare, de nu cumva 
la episodul dintr-o piesă absurdă a lui Eugen Ionescu, când un pompier 
zăboveşte la o cafea şi la depănat bancuri în doi peri cu doi bătrânei, soţ 
şi soţie, în timp ce la etajul superior un incendiu îşi vede nestingherit de 
treburile lui hulpave. Soţul din Soluţie de compromis îi cere consoartei 
sale să-şi schimbe numele de familie deoarece a pozat nud într-o revistă 
pentru adulţi, motivând că numele e tot ceea ce îţi mai rămâne după ce 
ai pierdut totul. Forţa transfiguratoare a banilor nu prea cunoaşte limite. 

Epigramistul în ipostaza de prozator

Ion Roşioru
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Aceasta pare să fie mesajul moralizator al schiţei Viaţa merge înainte. Un 
bătrân din Limpeziş, Vasile Ţăranu, e omorât cu cal cu tot când traversa cu 
carul de coceni şoseaua naţională de un TIR turcesc. Înfricoşat de rigorile 
legilor româneşti, şoferul turc îi dă soţiei celui ucis o sumă importantă de 
bani, mai precis 2500 de euro. Văzând atâta bănet, baba devine locvace şi 
începe să-l hulească pe răposat. De tot hazul caragialesc se dovedeşte şi Un 
hoţ analfabet. Domiciliat în Strada Sărăciei, la numărul 13, din mahalaua 
Vaideei, hoţul cu pricina e judecat şi condamnat după tipic, culmea prostiei, 
pentru că şi-a violat propria-i casă în care nu avea nici măcar după ce bea 
apă. Alt hoţ, cel din O zi de ţinut minte, e nemulţumit pentru că pedeapsa 
primită i se pare prea mică şi-l imploră pe avocat să facă recurs, ca în iarna 
care bate la uşă să aibă un acoperiş sigur deasupra capului şi o masă zilnică 
asigurată. Hazoasă cât cuprinde e şi dorinţa prostituatei Mary care adusă 
cu duba la tribunal, în chiar ziua de sărbătoare a Sfintei Maria Magdalena, 
cere cu candoare să fie condamnată la locul de ...muncă, adică să facă în 
continuare tot ceea ştie ea mai bine (În folosul comunităţii).

          Puţine sunt relele societăţii româneşti postdecembriste care 
să nu-i fi prilejuit lui Mihai Sălcuţan măcar câteva rânduri de dare în 
vileag şi luare în tărbacă: proliferarea cancerigenă a editurilor particulare 
de pe urma cărora s-au îmbogăţit atâţia neaveniţi; slugărnicia poliţiştilor 
comunitari; disputele între ziare spre a-şi spori tirajele şi vânzarea; corupţia 
parlamentarilor şi tuturor funcţionarilor publici care ajunşi în vizorul DNA 
se îmbolnăvesc subit de toate bolile pământului şi se apucă de scris în draci 

spre a câştiga câteva luni de libertate; politica abuzivă a celor ce s-au ocupat 
după bunul lor plac de restituirile bunurilor mobile şi imobile confiscate de 
comunişti cu o jumătate de veac în urmă; molima sponsorizărilor şi farsa pe 
care un român stabilit în America i-o joacă nepotului său asaltat concertat 
de preotul paroh, de antrenorul echipei de fotbal, de primarul urbei, de 
directorul liceului la care a învăţat epigramistul norocos al localităţii, de 
preşedinta fundaţiei pentru protecţia câinilor comunitari, de Asociaţia 
„Cultul eroilor de orice fel”. Poanta de final este, din toate punctele 
de vedere, antologică, şi ea face dovada deplină a harului de povestitor 
înnăscut al lui Mihai Sălcuţan care este nu doar un umorist de prima mână, 
ci şi un urmaş, în plan gastronomic şi al artei consumării vinului, al lui 
Păstorel Teodoreanu. Iată, în încheiere, cu ce începe un chef de intelectuali 
gurmeţi, ajunşi la o fermă viticolă subcarptică, în plină lună a lui Brumărel: 
„Din bucătărie au fost aduse pe platouri din lemn şi în străchini de ceramică 
gustări făcute în casă: ruladă din piept de pui umplută cu ciuperci, pastramă 
de gâscă, şunculiţă afumată, ardei gras umplut cu telemea de capră şi 
brânză proaspătă de vacă amestecate cu mărar şi piper, roşii înfundate cu 
salată de vinete, chifteluţe din carne de pasăre cu verdeaţă, telemea de oaie, 
ceapă de apă de Buzău tăiată în sferturi, ardei gras copt stropit cu oţet de 
mere făcut în gospodărie, pate de ficat de gâscă, zacuscă de ghebe, răcituri 
de cocoş. De sub ştergar a fost dezvelită pâine aburindă, coaptă pe vatră ca 
pe vremea bunicii, în cuptorul ţărănesc aflat în curte, pe jarul încins rămas 
după arderea lemnelor” (Magie de toamnă  -  p.42).

Vechi de pe vremea lui Dinicu 
Golescu, dacă nu cumva chiar de mai 
înainte, jurnalul de călătorie a constituit, 
de vreo două secole încoace un gen 
literar foarte răspândit şi mai ales foarte 
citit. Foarte citit întrucât, se ştie, cel 
puţin la noi la români, foarte puţini au 
avut şansa de a călători  pe meleaguri 
mai mult sau mai puţin îndepărtate de 
fruntariile ţării. Neputând vedea decât 
în imaginaţie ţinuturi exotice, faună 
şi floră fabuloase, obiceiuri şi tradiţii 
ciudate, lectorul scrierilor de călătorie 
a trebuit să se mulţumească numai şi 
numai cu ceea ce i-a oferit fericitul care 
a putut voiaja, graţie împrejurărilor, pe 
îndepărtate meridiane şi paralele ale 
globului.

Fireşte, ce am spus şi am 
scris până aci a fost/este valabil îndeosebi în vremuri de acum ceva mai 
îndepărtate, când televiziunea încă nu se inventase, fiindcă după aceea cam 
tot ce ţinea şi ţine de peregrinări prin diverse ţinuturi a putut „pătrunde” în 
toate casele.

Pe de altă parte, trebuie să recunoaştem că la noi înainte de 1989, când 
călătoriile dincolo de lagărul socialist erau un privilegiu al diplomaţilor, 
oamenilor politici şi al unor ziarişti, cărţile circumscrise acestui gen de 
publicistică erau veritabile „ferestre” prin care noi, cei mulţi, puteam privi 
şi cunoaşte lumea occidentală, orientală, americană etc. – evident prin grila 
propusă de autorii reportajelor şi însemnărilor din reviste şi, mai ales, din 
cărţi.

Aşa stând lucrurile, ne putem întreba în ce măsură jurnalele de 
călătorie mai prezintă interes când, practic, oricine dispune de fonduri 
poate merge oricând şi oriunde.

Cu aceste gânduri, legate de genul în cauză, am citit recentul volum 
(E noapte-n Trinidad-Tobago, Editura eLiteratura, Bucureşti, 2015) 
publicat de Nicolae Dan Fruntelată, un jurnal de călătorie de aproape 250 
de pagini, cuprinzând relatări de pe o largă arie geografică.

Nicolae Dan Fruntelată, acreditat în egală măsură ca poet şi ca ziarist 
a avu şansa – în ipostaza sa de publicist şi redactor la câteva publicaţii 
de tineret de dinainte de 1989 („Viaţa studenţească”, Scînteia tineretului” 
şi „Luceafărul”) să călătorească în ţări aflate în Europa (Polonia, Franţa, 
Grecia) dar şi pe continente mai îndepărtate (S.U.A., Mexic, Brazilia, 
India ş.a.) – ceea ce i-a permis să vină în contact cu civilizaţii diferite, 
să cunoască locuri şi oameni despre care înaintea lui s-a scris o întreagă 
literatură, fie ea beletristică, fie ştiinţifică.

Autorul acestei cărţi, documentată şi scrisă „Cu sufletul la gură” (ca 
să folosim titlul unei alte cărţi de călătorie, cea a lui Alexandru Stark, un 
nume intrat azi într-un con de umbră) nu şi-a propus să scrie „eseistic” 

altfel spus să epateze prin cunoştinţele dobândite pe teren (de altfel nici 
n-ar fi putut să le strângă de vreme ce nicăieri n-a stat mai mult de câteva 
zile, cum singur o mărturiseşte) sau prin cele pe care, eventual, le-ar fi 
găsit prin frecventarea unor bibliografii ale subiectelor. Nu. Autorul nostru 
„transcrie clipa”, ne vorbeşte despre impresiile de moment sau de cele de 
mai târziu, provocate lui de străzi, de clădiri, de cafenele, de anotimpul/
anotimpurile în care s-a aflat nu numai la mii de kilometri de ţară, dar ţi la 
mii de metri în aer, într-o aeronavă străbătând văzduhul către locuri pe care 
nu le mai văzuse niciodată. Odată ajuns acolo, „peregrinul” cu sarcini de 
serviciu mai mult sau mai puţin exacte e preocupat să descopere, atât cât îi 
permite programul şi timpul alocate, specificul spaţiilor în care a aterizat: 
în America „statutul” unor băuturi consacrate (whiskey, Coca-Cola), în 
Egipt şi Liban tainele istoriei, aşa cum s-au păstrat ele în piramide, în 
Sfinx şi în alte monumente ale trecutului, în Mexic, în Brazilia folclorul 
şi sărbătorile tradiţionale, în India bucătăria ţării, în Italia – la Florenţa – 
farmecul străzilor şi al clădirilor etc. etc.

Nicolae Dan Fruntelată zăboveşte asupra istoriei, artei, a celorlalte 
informaţii pe care cititorul le poate găsi din ghiduri şi cărţi de specialitate 
doar atât cât să-şi „acroşeze, să-şi pună în temă lectorul cu un aspect sau 
altul. Premiza autorului este aceea a insului care realizează, pe de altă parte, 
că aceia care se vor apleca asupra paginilor lui sunt, ca şi el, grăbiţi, mereu 
în criză de timp, lipsiţi de răgazul lecturii ceva mai îndelungate a jurnalului 
de călătorie al cuiva. Peste tot autorul şi cei care-l însoţesc (ziarişti ca şi el, 
artişti ai unor formaţii art bine cotate în ţară, fotbalişti ş.a.) sunt în genere 
bine primiţi, întrucât la acea/acele date (înainte de 1989) România se 
bucura de un bun renume în lume. O singură excepţie – Trinidad-Tobago, 
unde vajnicii noştri compatrioţi sunt priviţi cu suspiciune fiindcă vin din 
estul comunist şi autorităţile aeroportului caută să-i expulzeze cât mai 
repede de acolo deoarece nu aveau viză de intrare (chit că era vorba doar 
de tranzit, între două avioane). Dar cum totul e bine când se termină cu bine 
românii ce alcătuiesc micul grup de călători reuşesc să scape de incident şi 
să-şi continue călătoria lor în scopuri profesionale.

La o anume pagină (197) autorul prezentului volum întinde cititorului 
o capcană: imaginează un reportaj sportiv de la Cupa mondială de fotbal 
desfăşurată în Italia. Datele pe care le ştie despre echipa noastră naţională, 
coroborate cu impresiile din alte călătorii şi facilitează o „cronică” cu nimic 
mai prejos decât a unui reporter aflat la faţa locului.

Sentimentele, de „primă clipă”, impresiile de călătorie ale d-lui 
Nicolae Dan Fruntelată sunt „condimentate”, dacă putem zice aşa de câte 
un mic poem aşezat în faţa fiecărui capitol, autorul gândind probabil că 
versurile vor avea darul de a introduce cititorul nu atât în locul şi atmosfera 
despre care scrie cât mai degrabă într-o anume stare de suflet.

Dacă acesta a fost scopul, ori altul, trebui spus că micile texte cu 
caracter liric aduc şi ele un plus de interes pentru lectură.

Deşi par a fi fost scrise în urmă cu treizeci şi chiar mai mulţi ani, când 
au avut loc şi călătoriile, însemnările d-lui Nicolae Dan Fruntelată reuşesc 
să-i creeze cititorului o autentică plăcere a lecturii. Ceea ce nu e puţin.

12 februarie 2016

Jurnalul de călătorie, azi
Note de lectură

Florentin Popescu
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1. Fostul meu şef şi prieten 
de familie, plecat prea devreme din 
mijlocul nostru, constănţeanul Traian 
Enescu, craiovean prin adopţie după 
ce a făcut aici facultatea şi s-a căsătorit 
cu o localnică, îmi povestea o astfel 
de întâmplare hazlie din copilăria sa. 
Locuind pe o stradă dintr-un cartier 
situat în nordul Constanţei, spre 
Mamaia, era firesc ca gaşca de prieteni 
din zonă să meargă la pescuit pe lacul 
Siut Ghiol când în programul lor intra 
această distracţie. Într-una din zilele  în 
care se deplasau la locurile de ei ştiute, 
s-a întâmplat să se intersecteze cu marele 
scriitor Mihail Sadoveanu care locuia la 
Vila Uniunii Scriitorilor situată între 

Constanţa şi Mamaia, însoţit de secretarul său. Sadoveanu, pasionat vânător 
şi pescar amator, văzându-i cu unelte, a început să-i descoase că ce peşti prind, 
cu ce momeală, treburi de specialitate. La întoarcere pe Sadoveanu l-au găsit 
în curtea vilei împreună cu însoţitorul, spălând şi curăţind nişte crăpşani de 
toată frumuseţea la robinetul de acolo.

- Ce aţi prins, băieţi? Că, eu, iată ce am luat.
Băieţii nu au prea avut cu ce să se laude şi au plecat capetele ruşinaţi. 

La un moment dat, când scriitorul s-a îndepărtat, însoţitorul său le-a spus  
tinerilor pescari:

- Să nu-l luaţi în seamă, băieţi. Vă păcăleşte. Îi place să se laude. Peştii 
aceştia au fost prinşi de mine.    

2. Colegul meu de liceu, cel mai mare rebusist care a existat până 
în prezent, dar şi poet şi dramaturg, era pasionat de rebus încă din timpul 
liceului, devenind colaborator al singurei reviste de gen existente prin anii 50, 
revista REBUS. Cum membrii redacţiei au dorit să-l cunoască şi să înceheie 
un contract de colaborare cu el, l-au chemat la Bucureşti. Fiind elev în ultima 
clasă de liceu şi-a ales să plece în vacanţa de primăvară, moment în care a 
ajuns la celebra „Casa Scânteii”. Pătrunzând în clădire şi neştiind încotro să o 
ia, a văzut un bărbat în vârstă, cam micuţ de statură, căruia i-a cerut ajutorul 
întrebându-l cum să ajungă la editura pe care o căuta.

- Hai cu mine. Te conduc eu. I-a spus acesta. 
În lift, când s-a uitat bine la companionul său şi-a dat seama că era 

Mihai Beniuc, poetul comunist despre care învăţasem mai mult la lecţiile de 
limba română decât despre clasicii moldoveni şi ardeleni ai poeziei noastre, 
la un loc, în timp ce despre olteanul Ion Minulescu, habar n-aveam. Timid, 
Tomiţă n-a scos un cuvânt, au coborât din lift şi au mers până când i-a arătat 
uşa redacţiei şi s-au despărţit cu mulţumjirile de rigoare din partea musafirului. 
A bătut la uşă şi a intrat, fiind interpelat de un membru al redacţiei care l-a 
întrebat cam răstit când l-a văzut cum arata ca unpuştan şi era îmbrăcat în 
uniformă de elev:

- Ce  vrei, măi! Pe cine cauţi?!
- Sunt Toma Michinici de la Craiova şi am sosit la invitaţia dumnea-

voastră!
Toţi cei de faţă, care au auzit răspunsul, au căzut pe spate, ne putându-

şi închipui că marele Michinici este puştanul care intrase în redacţie. Din 
acel moment colaborarea lor a fost extrem de fructuoasă. Michinici s-a stins 
mult prea devreme, dar a lăsat în urma sa revista RETIM (Rebus Toma Ion 
Michinici), cea mai tare revistă de specialitate şi o întreagă operă literară. 
Păcat că nimeni nu mai pomeneşte nimic de el.

3. Silvan Ionescu, un bătrân arhitect care se săturase să muncească pe 
şantierele comuniste, a devenit grafician şi şi-a desfăşurat talentul îl lumea 
teatrului, lieterlor şi artelor din Bucureşti. Îi plăcea să stea de vorbă cu 
mine aşa că, ori de câte ori treceam prin Bucureşti, îi făceam câte o vizită 
la apartamentul de pe strada Brezoianu şi mai aflam  noutăţi de la domnia 
sa. Mi-a povestit odată cum, pe vremuri, când locuia pe strada Sevastopol 
în apartamentul pe care îl mai avea în proprietate, împreună cu soţia şi cu 
fiul Adrian-Silvan devenit un mare critic şi istoric de artă, în casa de pe 
Sevastopol au apărui vecini noi. Erau      o familie tânără al cărei cap începuse 
să se afirme foarte tare în lumea poeziei şi care purta numele Marin Sorescu. 
Ca bun vecin domnul Silvan Ionescu i-a invitat pe tineri la o cină preparată de 
soţia sa, o foarte bună gospodină. După câtva timp poetul s-a simţit dator să 

întoarcă politeţea vecinului aşa că i-a invitat pe cei doi soţi tot la o cină. S-au 
servit aperitive după care a urmat friptura. La acest fel de bază familia Sorescu 
nu avea toate dotările necesare, existând furculiţe pentru toţi, dar un singur 
cuţit, aşa că fiecare trebuia să-şi aştepte rândul pentru a-şi putea tăia bucătura 
de carne. Asta a fost la început, dar cu trecerea anilor familia Sorescu s-a dotat 
cu tot ce trebuia, ba a acumulat o frumuşică avere de bunuri imobile şi mobile 
foarte preţioase pe care s-au bătut, la propriu, cele două tabere succcesorale 
formate din fraţi şi nepoţi.

4.Pe la începutul anilor 90 am cunoscut o femeie din comuna natală 
a marelui poet Marin Sorescu, din nordul judeţului Dolj ce poartă numele 
Bulzeşti, care avea o treabă cu mine. În decursul celor câteva întâlniri în 
Craiova şi comuna de reşedinţă, femeia mi-a spus, printre altele, că a fost 
colegă de şcoală generală şi vecină cu poetul. Din datele oferite verbal de 
acesta reieşea că familia a fost foarte săracă,  extrem de numeroasă şi că, de 
multe ori, copiii făceau prostioare notorii care se răspândeau drept informaţii 
prin sat şi de care nu mai are rost să amintesc. Cei doi au  continuat bunele 
relaţii de pe vremea copilăriei, chiar dacă bărbatul devenise celebru nu numai 
în ţară, dar şi pe întreg Mapamondul, iar femeia era o biată poştăriţă în satul 
său. După 90, când a publicat celebrul volum LA LILIECI, colega sa a fost una 
dintre  primele persoane care au citit frumoasa operă. Numai că, la următoarea 
întâlnire, văzând că volumul nu prea reflecta realitatea, dimpotrivă o mistifica, 
aceasta i-a spus:

- Bine mă, Măr’ne! Aşa fu în realitate, cum scrisăşi tu în carte?
- Taci, fă! Ce ştii tu ce sunt  alea licenţe poetice. I-a răspuns poetul,  

astupându-i gura poştăriţei.
  5. Revin la maestrul Silvan Ionescu cu care m-am întâlnit prin vara 

anului 1993 la intrarea unui salon de artă în care avea loc un vernisaj condus 
de fiul său Adrian-Silvan Ionescu. Pe mine mă acompania una dintre fiice, 
ambele studente în acea vreme la Facultatea de Istoria şi Teoria Artei din 
cadrul Academiei de Arte Plastice. Când ne-a văzut, domnul Silvan ne-a luat 
de-o parte şi ne-a arătat o fotografie veche, alb-negru, cu un grup numeros de 
oameni, întrebându-ne dacă recunoaştem pe cineva din poză. Desigur, l-am 
recunoscut pe domnia sa în mijlocul grupului, iar alături un alt prsonaj extrem 
de cunoscut la  în zilele noastre. 

- Ei, bine. Acesta este echipa pe care o conduceam pe un şantier la Giur-
giu, iar cel de lângă mine era contabilul şantierului.

Mai departe, domnul Silvan se apucă să ne  povestească faptul că el, la 
aproape 90 de ani, era total rupt de realitate, nu citea presa nouă, libertină, nu 
avea televizor, nu asculta radioul, nu ştia ce se întâmplă în ţară. Dar cu câteva 
zile în urmă, mergând   prin centrul capitalei, a trecut pe lângă o limuzină 
impunătoare, parcată lângă trotuar, cu drapele naţionale la bord şi tot felul de 
însemne. Deodată, în partea din spate a maşinii, urcă fostul său contabil de 
şantier pe care nu-l mai văzuse de ani buni, îl recunoaşte şi-l strigă:

- Măi! Văcăăă!!!
Personajul a auzit, dar apucase să închidă uşa şi maşina a plecat în 

trombă,  însă s-a întors cu faţa spre el şi i-a făcut semne de salut fluturând 
mâna. Era primul ministru de  la vremea aceea, Nicolae Văcăroiu.

6. Un mare istoric, cu doctorat în domeniu, absolvent al Facultăţii de 
Istorie-Geografie de trei ani din cadrul Institutului Pedagogic din Craiova, 
care lucrează, încă, la Muzeul Ţăranului Român, a aflat cine este autorul unui 
articol dintr-o revistă satirico-politică intitulat NAŞTE ŞI CRAIOVA........ În 
articol se vorbea despre băieţi cu ochi albaştri din  Craiova care au ajuns mari 
personalităţi în Bucureşti. În ceeace-l priveşte pe personaj, autorul articolului 
avea copii după declaraţii olografe care începeau, invariabil, cu Subsemnatul 
Sorin Sebastian Duicu ţin să vă informez că numitul X, a făcut şi a dres..., hârtii 
pe care le mai păstrează şi acuma, destinate organelor de pe atunci. Printre 
băieţii amintiţi se număra şi un fost şef al serviciului de presă al lui Ceauşescu, 
dispărut de curând din lumea noastră, dar şi celebrul scriitor de literatură 
ştiinţifico-fantastică Alexandru Mironov (Alik), realizator de emisiuni TV, 
fost ministru al tineretului sub oblăduirea tovarăşului preşedinte Ion Iliescu cu 
care lucrase la Editura Tehnică. Omul nostru, absolvent al aceluiaşi institut de 
trei ani din Craiova, dar la Secţia Fizică-Chimie, a ocupat o perioadă funcţia 
de şef al tranzlatorilor de limbă franceză de pe lângă Combinatul Chimic din 
Craiova care atunci acesta se înălţa din temelii sub îndrumarea unor firme 
străine, predominant franceze. Nu mai este cazul să aducem dovezi despre 
activităţile sale „colaterale”, acestea au venit în momentul  în care fratele său 
mai mic cu doi ani a făcut cerere de plecare definitivă în Franţa, unde soţia sa 
se refugiase în urmă cu ceva timp. Pentru a-l convinge să nu plece şi să nu-i 
compromită cariera de om de televiziune şi scriitor, Alik l-a luat la bătaie pe 
frăţior, dar acesta tot a plecat. În fine, evenimentele din 1989 au fost benefice 
nu doar pentru Alik ci şi pentru mulţi alţi colaboratori apropiaţi ai fostelor 
„organe”, cum este primul personaj, doctorul Sorin Sebastian. Aflând, cum 
spuneam la început, cine este autorul articolului, acesta l-a căutat pe Mironov 
şi i-a comunicat vestea. Răspunsul lui Mironov a fost sec şi scurt:

- De acum înainte, când am să-l întâlnesc, nu-i voi mai întinde mâna!
De parcă autorului chiar i se rupe inima din această cauză.       

Întâmplări hazlii 
din viaţa unor mari scriitori şi altor 

personalităţi, cunoscute doar de autor 

Costinel Savu
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Este poetul Ion Barbu un poet 
dificil, ermetic? Iată o întrebare care 
îl pune în dilemă pe cititor pentru 
că poetul a determinat un alt mod 
de discutare a poeziei. Critica l-a 
receptat diferit, de la poetul obscur 
până la campion al modernismului, 
el a trecut prin toate fazele criticii 
literare până și-a fixat locul în 
literatura română. Adică obscur, 
parnasian, ermetic, simbolist, 
balcanic, pitoresc etc.

Născut în Câmpulung-Muscel 
(19 martie 1895) din părinți, tatăl, 
Constantin Barbilian, magistrat, 
și mama, Smaranda, din familia 
Șoiculescu, poetul Ion Barbu a avut 

o traiectorie aparte. „Numele de Ion Barbu nu este un pseudonim 
întâmplător. Așa l-a chemat pe bunicul meu, maistru zidar și mahalagiu 
bucureștean din „Omul de piatră”. Lui îi datoresc atmosfera 
balcanică din ultimele mele poezii. I-am luat numele, deci eram dator 
să las ca glasul lui să fie auzit” ( Scrisori-Ion Barbu). Și s-a ținut de 
cuvânt. Școlit la Câmpulung, la Daminești-Roman, Stâlpeni, Pitești, 
la București la liceul ”Sfântul Sava”, unde talentul pentru matematici 
este remarcat de colegi ca Tudor Vianu și Alexandru Rosetti, cât și 
de profesori. În clasa a-VI-a este declarat primul la un concurs al 
„Gazetei matematice”, dar mediocru la celelalte materii.

Tot în această perioadă este atras și de literatură. Iubește pe 
Eminescu, este sedus de simboliștii francezi și de Edgar Poe cu 
„Povestirile lui grotești…” Urmează cursurile Secției de Matematică 
de la Facultatea de Științe din București, cu profesori ca Țițeică, Lalescu 
și Pompei, dar nu neglijază nici literatura. Publică prima poezie, 
„Ființa”, în „Literatorul” lui Macedonski, după care îi înmânează 
lui Lovinescu un caiet de versuri sub pseudonimul Popescu.„Abia 
începui să descifrez câteva versuri, când nervos, luându-și scaunul 
de la locul său, tânărul și-l împlântă cu energie lângă fotoliul meu…
Vorbea cu glas profund, cavernos, cu gesticulații și izbucniri, fără să 
pot distinge amestecul de sinceritate, de poză, de retorică studiată sau 
de simplă improvizație”  (Lovinescu-Memorii…). Îi apar în paginile 
„Sburătorului” în 1919 și 1920 primele poezii parnasiene cum ar fi 
„Lava”, „Munții”, „Copacul” etc.

După licență pleacă în Germania, la Gotingen, pentru teza de 
doctorat, rămânând până în 1924, ducând o viață de boem, dominând 
preocupările lui literare, trimițându-le la „Viața românească”, precul 
„După melci”, „Selim și Nastratin Hogea la Isarlâk”

Între 1925 și 1929 este profesor suplinitor, iar din 1926 asistentul 
lui Țițeică la catedra de geometrie analitică. Această perioadă este 
cea mai fructuoasă și în poezie. Publică în „Revista română” „Riga 
Cripto și Lapona Enigel”. În 1926 îi apare în volum „Oul dogmatic” 
și publică alte poezii.

„Fizionomie personală de om al soarelui de calcaluri, înaintare 
de kurd descălecat. Un nu știu ce nomad în pupilele boabe de strugur 
veșted. Liniile feței anguloase, ochii vegetali, sporiți într-o tensiune 
dincolo de conturul lucrurilor, ochi exangui, cufundați în vis, ai 
omului ce doarme cu pleoapele întrdeschise” (G. Călinescu- Istoria 
literaturii române…), Ion Barbu rămâne în istoria literaturii române ca 
un poet disputat și astăzi. Până când și Blaga și Arghezi sunt rezervați 
față de poezia lui. Poezia lui și-a creat greu o cale de înțelegere din 
partea cititorului, dar și a criticului. De formație matematician cu 
spiritul său „grec”, el va continua „ să propun existențe substanțial 
indefinite: ocoliri temătoare în jurul câtorva cupole-restrânse 
perfecțiunii poliedrale” (I.Barbu-Pagini de proză). Perfecțiunile 
poliedrale cuprinse în metaforă sunt cele cinci „existențe perfecte”.
(tetraedul, cubul, octaedrul, icosaedrul și dodecaedrul) singurele cu 
formă regulată, cunoscute sub numele „figurile lui Platon”.

Lăsând la oparte teoriile lui despre poezie să vedem cum l-a 
receptat critica românească.

 Lovinescu înregistrează aspectul parnasian al poeziilor 
barbiene, deși poetul se delimitează de parnasianism cât și de 

simbolism. „Poezia d-lui I. Barbu este antimuzicală: prin fond ea e 
de esență intelectuală, prin formă, e parnasiană, adică plastică”-zice 
criticul. Și continuă: „D. Ion Barbu și-a fixat locul în tânăra noastră 
literatură mai ales printr-un vers impecabil de natură pur plastică. 
Nimic fluid și solubil, nimic muzical, ci totul aspru, dur; poezie de 
blocuri granitice înfipte solid într-o construcție ciclopică; poezie fără 
mister,cu largi acorduri împietrite…Și simboliștii l-au folosit uneori 
ca pe un focar de sugestiune; simbolul nu trebuia însă privit ca un 
element caracteristic al simbolismului. În urma procesului natural de 
intelectualizare și de științism al epocii noastre s-ar putea întâmpla 
ca,sărăcit în izvoarele sale, lirismul să invadeze în domeniile 
speculației intelectuale, aducând motive noi de inspirație (Lovinescu-
Critice..)”

Ulterior Lovinescu va reveni asupra reflexelor parnasiene în 
poezia lui din prima perioadă de creație: „Prima fază a activității 
lui Ion Barbu e reprezentată prin ciclul versurilor publicate în 
„Sburătorul”, versuri de formă parnasiană, de factură largă, cu 
strofe cu arcuri puternice de granit, cu un vocabular dur, nou însă, cu 
ton grav de gong masiv, într-un cuvânt, o muzică împietrită, a cărei 
notă distinctă a fost îndată înregistrată. Materialui întrebuințat era 
mai mult comic: lava, munții, copacii, banchizele, bazaltul, granitul, 
silexul,; dar sub această carapace de crustaceu se zbătea totuși, un 
suflet frenetic. Dacă în versurile parnasiene se simțea influența lui 
Heredia și Leconte de Lisle… de incontestabilă noutate verbală, în 
conținut diferențierea ei se arată totală. Poezia lui Barbu nu era nici 
pur formală ca cea a lui Heredia, nici îmbibată de recele pesimism 
al poeziei lui Leconte de Lisle, sub forma ei, geologică aproape, 
se frământă un suflet înflăcărat, lavă incandescentă, care prin 
nostalgia sferelor senine își aruncă prin spații tentacolele lichide…
(E. Lovinescu –Critice…)

Tot el remarcă dualitatea dinamic-static, temă reluată și 
de Vianu: „Asemenea zeului Ianus el are două fețe. O dualitate 
fundamentală o străbate, asemenea oricîrui poet obsedat de absolut.”

Tudor Vianu, într-o completă imagine asupra poeziei barbiene, 
studiază problema naturii parnasiene atât din punct de vedere al 
conținutului, cât și al aspectelor formale, arătând că din dinamismul 
îngemănat cu obiectivitatea percepției poetice rezultă o poezie aparte, 
de o mare originalitate: „Trăsăturile capitale ale poeziei parnasiene 
ne apare numai parțial în prima producție a lui Ion Barbu. Unele 
din ele lipsesc. Altele le iau locul, indicând legături cu modele 
poetice deosebite. Întrebuințarea formei fixe a sonetului se produce 
în întreaga operă a lui Barbu numai în acest moment…. Poeziile 
din „Sburătorul” au o preciziune și o energie a conturului care fac 
din ele niște obiecte spațiale”(T. Vianu-Ion Barbu). Diferențele se 
conturează încă de la viziunea asupra antichității: „…pe când Leconte 
de Lisle și Heredia cultivă mai cu seamă Grecia mitologică, Ion 
Barbu evocă Grecia misterelor eleusiene și aculturilor orgiastice 
ale lui Dionysos”. Versurile de o conciziune și o eleganță clasică au 
mai întâi un remarcabil simț plastic: „Întocmai ca acele soluții care 
cristalizează în întregime când le amestecăm cu o singură picătură 
dintr-o licoare străină, tot astfel în poeziile de care ne ocupăm nimic 
nu rămâne nedeterminat și fluent, totul cristalizează și capătă formă. 
Totul este apoi văzut: desfacerea bolții albastre peste întinderea lavei 
în fuziune a pământului primitiv, spasmul încremenit al munților, 
crengile crispate către licoarea opalină a cerului, imensitățile verzi și 
stătătoare ale oceanului nordic, fabulosul ofiral banchizelor etc. Iată 
atâtea viziuni, desigur, fantastice. Dar care implică o funcție intensivă 
a ochiului”.(T.Vianu-Ion Barbu)

Este interesant că singurele descrieri de natură, de sine 
stătătoare, apar numai aici. Mai mult, în „Peisaj retrospectiv” cuprinde 
elemente de pastel și elegie, unice în poezia lui. Descrierile din 
celelalte poezii capătă întotdeauna, după cum observă Vianu, un sens 
de suprapunere: „Descrierile lui Barbu nu se desăvârșesc niciodată în 
plan. Ele au totdeauna adâncimea unei semnificații morale. De aceea, 
din poemele ciclului pe care-l analizăm acum, unele, cum este de 
pildă „Arca”, păstrează deopotrivă termenul concret și pe cel moral 
al unei comparații; în timp ce altele, cum este „Copacul”, „Lava”, 
sau  „Râul”, păstrând numai termenul concret al unei comparații 
implicite și amputând pe cel moral, devin de fapt niște alegorii( 
T.Vianu- Ion Barbu…)

Prin analiza elementelor formale, sensul original al poeziei 
barbiene se detașează evident: „Obiectivitatea parnasiană aducea 
o respingere a orcărei porniri de intervenție subiectivă a poetului…
Barbu este mai retoric. Unele din procedeeleretoricei clasice sunt 
folosite cu evidență în poemele acestui ciclu. Așa de pildă prosopopeea, 

ION BARBU

Ion Ionescu Bucovu
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din speța pein care unei abstracțiuni i se atribuie o vorbire ca în 
„Ființa” care plocamă:„Nu sunt decât o frază în marea simfonie”. 
Alteori  intoducerea ex abrupto: „Ai biruit. O dungă-n miezul zilei- 
Și-o mare de cenușă-n asfințit”. Alteori, în fine, invocația „Castelul 
tău de gheață l-am cunoscut, Gândire” Parnasienii nu se exprimă așa 
niciodată.” (T. Vianu-op,cit…)

„După melci”- arată tudor Vianu- se situează pe aceeași linie 
cu „Miorița”,cu ”Lunca de la Mircești” a lui Alecsandri, „Călin”, al 
lui Eminescu și „Nunta Zamfirei” a lui Coșbuc. În toate deopotrivă 
aceeași apropiere și familiaritate cu natura… Stilizarea naturii se 
face la aceștia în sens idilic și sărbătoresc. Barbu relevă însă în 
natură componenta ei grotească și înspăimântătoare….(T. Vianu-Ion 
Barbu)”

În „După melci”Ion Barbu descoperă poezia magicului, a 
ritualului, în ipostazele ei cele mai umile și naive: descântecul 
infantil- dar și în acest caz înzestrate cu o semnificație cosmică-zice 
Matei Călinescu- Astfel încât n-am greși dacă am afirma că „După 
melci” este poemul unei aventuri a cunoașterii, cu adânci rezonanțe 
ontologice…(Matei Călinescu- Însemnări…)

 „Domnișoara Hus” se naște din universul magic al creației 
populare. Nucleul poemului, descântecul, rămas aproape intact în 
cele trei versuri pe care le cunoaștem, ne îndreptățește să-l includem 
într-o categorie aparte. Matei Călinescu crede că e o continuare a 
inițiativei din „După melci”: „Universul magic al copilăriei se află 
aici înlocuit cu universul magic al nebuniei, care se înfățișează și ea,-
la început,- sub aparențe pitorești, pline de haz și de culoare, investite 
cu un farmec exterior, dar deosebit de penetrant( Matei Călinescu- 
Însemnări…)

„Domnișoara Hus” e o amintire a unui veac trecut, justificând 
până la un punct încadrarea în lumea balcanică: aspectul de vrăjitoare 
ascunde chefuri nebune, amintindu-ne de Pena Corcodușa din 
„Craii…” lui Matei Caragiale. Poemul în prima variantă pune accent 
pe descriere și pe pitoresc, cât și pe magia practică medievală cultă- 
țeasta-, simboluri ca racul, leul, alături de altele din varianta finală, 
ca scorpia, câinele și săgetătorul. Remarcabil este în toate variantele 
poemului spiritul de simpatie al poetului pentru nefericita nebună. În 
ciclul„Domnișoara Hus” poezia de cunoaștere încetează dar rămâne 
ceremonialul magic în zugrăvirea unei nebune care vrea să-și aducă 
iubitul pe băț descântând stelele cu mosorul. Poetul intră în folclor, 
în folclorul suprarealist din care s-au scos noțiunile în circulație, 
păstrându-se numai modurile. Conjurația duhurilor infernale este tot 
ce s-a scris mai tulburător în literatura română:

„Buhuhu la luna șuie
Pe gutuie să mi-l suie,
Ori de-o fi pe rodie:
Buhuhu la zodie:
Uhu scorpiei surate,
Să-l întoarcă deandărate
Să nu-i rupă vreun picior
Câine ori Săgetător
………………….”
Derivat din folclorul balcanic, ciclul „Isarlâk” încearcă 

reconstituirea unor timpuri istorice, „ dreapta, justițiara turcime”(I.
Barbu-Pagini de proză). Aici balcanismul devine cu timpul un izvor 
pitoresc. „Obiectul poeziei este deci nu fața concretă a lumii balcanice 
ci schema ei ideală adică „o simplă ipoteză morală” de unde lipsa de 
istoricitate și de concurență geografică, Isarlâcukul fiind realizarea 
atemporală, aproape fabuloasă a unei Turcii stătătoare, existând în 
afara disputatei Turcii osmanlii, o formă etnică, închisă, nemișcată:

”…………………………
La răspântii, când Kemal,
Pe bosfor la celalt mal,
Din zecime în zecime,
Taie-n Asia grecime
……………………” (G. Călinescu-Istoria…)
Deși în conflict cu Tudor Arghezi, merge pe linia „Fătălăului”, 

continuând tradiția lui Anton Pann, a poeziei muntenești balcanice și 
bufone, înrudită cu Mateiu Caragiale. Imaginea lui Nastratin Hogea, 
văzut ca un argonaut murdar pe un biet caiac putred, în mijlocul unui 
Orient mirific, ne pare o poveste ruptă din „O mie și una de nopți”. 
Cetatea turcească e văzută în partitură dublă:

„Dată-n alb, ca o raia,
Într-o zi cu var și ciumă,
Cuib de piatră și legumă” ,după cum remarcă și Adrian Marino, 

evidențiind cu o mare putere de pătrundere, în mod analog, caracterul 

dublu, împărțit între abstract și concret al poeziei barbiene.
Cu „Uvedenrode” poetul se plasează într-un „joc secund”, 

depășind realitatea și concurând cu ea. Suntem aici într-o lume aparte 
cu nume cu sonuri stranii, unele cu etimologie ascunsă (Crypto-
cryptos, ascuns, tăinuit), altele căutate (Enigel- nume tătărăsc al râului 
Ingul), altele de invenție proprie (Uvedenrode). Întânlim aici o natură 
translucidă,  sticloasă, „în care albul este aici culoarea dominantă” 
(Adrian Marino- Retrospectivă…), o natură rece, în care afecțiunile 
poetului merg spre regnul animal: molusce, meduze, gasteropode,  
melci, vietăți translucide. „Riga Cripto și Lapona Enigel” ia forma 
baladei medievale, un fel de menestrel al regelui-ciupercă, la spartul 
nunții. Este un fel de „ Luceafăr” întors pe dos, cu rolurile inversate. Și 
aici ca și la Eminescu drama derivă din incompatibilitatea dintre două 
lumi: Riga Crypto, cel cu „inima ascunsă” care este regele umbrelor 
și al întunericului și Lapona Enigel, locuitoare a sudului, a luminii, a 
căldurii. Riga Cripto se teme de soare în timp ce Enigel e legată de 
„roata soarelui”.

Aspirația apolinică a lui Cripto spre soare va fi fatală regelui 
plăpând, înnebunind și rătăcind pe drumuri „ Cu altă față mai crăiasă/ 
cu Laurul- Balaurul,/Să toarne-n lume aurul/Să-l toace, gol la drum 
să iasă/Cu măsălarița-mireasă,/Să-i ție de împărăteasă.

Cu „Ritmuri pentru nunțile necesare” intrăm în ciclul ermetic, 
spiritul uman trecând prin trei cercuri de cunoaștere în sens platonician: 
mai întâi roata Venerei, a inimii, apoi roata lui Mercur, a capului, și 
roata Soarelui, cercul cunoașterii depline, în care omul e ridicat la 
scară cosmică. Lovinescu arată că „ sub influența noilor curente ale 
literaturii franceze și, mai ales, a suprarealismului lui Breton, d-l ion 
Barbu a ancorat la formula unei poezii ermetice, de viziuni interioare, 
de prelungire a visului în realitate, a unei poezii onirice…”

Chiar Barbu ne spune că „Uvedenrode” sugerează la început 
un Olimp translucid și germanic, apoi o evadare în vis, totul tratat 
rapsodic, conform canoanelor poetice ce mi le-am trasat, cu 
acea sonoritate imanentă…”Remarcăm aici gândirea plastică a 
abstracțiunilor din poem care atinge limpezimea de cristal.

Cu „Oul dogmatic” intrăm în gândirea simbolistă, unde se cântă 
creația, oul având-  zice Nicolae Manolescu- înțelesul dat de vechii 
egipteni de început al creației  universului. Legenda ni-l înfățișază 
pe Orfeu, care a răspândit în Grecia mitul egiptean al oului, ferindu-
se să-l consume. Aici întâlnim cei doi factori: cel feminin –albușul, 
dormind pasiv în liniștea increatului și factorul masculin, bănuțul 
auriu, „ceasornicul fără minutar” al vieții. „Nevinovatul ou” e 
simbolul vieții dar și al morții , „palat de nuntă și cavou”. Tehnica 
din „Joc secund” derivă din experiența lui Mallarme prin încifrarea 
expresiei, dar la Barbu este mai mult de origine sintactică.

Despre poezia barbiană s-a vorbit mult, dar a fost înțeleasă de 
puțini cititori, lui i s-a pus o etichetă și nu l-a mai scos nimeni din 
ea ca poet „încifrat”, greu de digerat. Lectura operei lui relevă însă 
lumi și înțelesuri nebănuite. Criticii au relevat o parte a frumuseții 
acestei poezii și i-au scos în evidență acele laturi  „încifrate” care să- l 
apropie pe cititor de fascinația operei. Mulți poeți i-au împrumutat 
unele tehnici și i-au urmat calea. „În poezia mea, ceeace ar putea 
trece drept modernism, nu este decât o înnodare cu cel mai îndepărtat 
trecut al poeziei: oda pindarică”-zice Barbu.

Poet al esențelor și al echilibrului, Ion Barbu rămâne structural, 
un clasic. ”Toate preferințele mele merg către formularea clară și 
melodioasă, către construcția solidă a clasicilor!”
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NECUNOSCUTE... 
CUNOSCUTE 

(POEME)

CU MOARTEA PARIEZ

Nici o privire, în jumătăţi 
de fraze,
Nu mai cuprinde între 
margini bezna…
Cu-n mers nesigur şi în 
metastaze
Pasu-mi orb şi-a luxat iar glezna

Fără s-aştept nici critici, nici ovaţii
Pe sârma vieţii tot m-aventurez
Legat la ochi voi face acrobaţii… 
Nu voi cădea, cu moartea pariez.

Pe umbrele ingrate ale neopririi
Voi şerpui fără nici o vină…
Şi-n gândul tremurat d’emoţia trăirii
Simt gustul dublei porţii de adrenalină.

HAIKU-URI

1. Visând la îngeri
poetul exersează
arta zborului 

2. tâmpla muntelui:
în vene tril de păsări
doar braţul pernă

3. un bob de rouă -
prin muguri paşi moi de vânt
în suflet unde

ROBOTICA VIAŢĂ

încă o zi
fără a trăi
aceeaşi stare 
de nestare
confuz confuz
până la refuz
absent la visări
de-atâtea ezitări
fără tine
am lipsă de mine
robotica viaţă
sufletu-mi învaţă...

COPAC OPAC
(din volumul „ Pasărea din tâmple”)

copac opac lasă-ţi frunzişul DEOPARTE
DE O PARTE a truchiului tău NODUROS
NODU’ROS de carii va ajunge moale, şi 
SEVA
SE VA prelinge printre crengile tale prea 
albe...
copac opac, tu ai rădăcini adânci şi 
DUREROASE
DURE, ROASE, îţi sunt amintirile despre 
soare şi OAMENI
O AMENInţare este ochiul meu 
CONCENTRAT
CON CENTRAT pe elipsa dintre viaţă şi 
moarte
opac copac, mâine vei fi o umbră a sufletului 
meu de tine SUDAT

Domnule pianist

Doamnă, pianul meu
nu mai vrea să-mi cânte.
De fiecare dată când apăs o clapă,
îmi revarsă cuvinte cărunte.
L-am dus şi la munte
lângă un ochi de apă,
ca sunetul să-şi limpezească
şi-n loc de zâmbete, îmi plânge.
L-am dus şi-n pădurea din care
i se trăgea lemnul
dezrădăcinat în nopţi cu lună plină
de un barbar cu inima senină,
dar l-a cuprins tristeţea plânsului din stelele
ce-au suspinat pe luna plină
a acelei nopţi
şi m-am gândit să-l las o vreme,
la Împărăţite Porţi.

Domnule pianist
E foarte “lugubrist”
Ceea ce-mi spuneţi,
Aş angaja un lunetist,
O cărare să vă facă prin lume.
 

Zama de glonţ

Zama de glonţ e pe foc,
încă nu fierbe, da’ nici mult nu mai are.
Şi dacă fierbe, ce?
Dăm la “economic”, să nu murdărim 
aragazu’.
Mergem la o bere, la o tranca-fleanca de pe 
margine.
Vine o domnişoară cu un sondaj, cică ne 
cere părerea,
ca să avem un sentiment fals de implicare.
Şi noi? Da, cum să nu? Răspundem fără 
nicio răspundere.
Aşa ne place. Să râdem tălâmb de 
guvernare.
Sosim acasă.
Închidem focu’ la zama de glonţ. Îi gata. O 
putem mânca.
Luăm cu pită, să ne săturăm.
Apoi, din blistere nişte chimicale presate,
că mai nou, în gloanţe-s tot felu’ de mizerii.
La medicu’ de familie când te duci
te întreabă dacă în zama de glonţ ai pus şi 
vegetale.
Am pus, doamnă, da’ erau cu chimicale.

ASUDAT eşti la gândul că lemn de foc 
curând ai să DEVII
DE VII la mine iar cu frunza pe jumătate 
frântă A DOR
ADORmite-mi vor sta întoarcerile spre tine,
copac opac...

Primăvară

Primăvară-
astru palid
cu vibrări 
de ploi opace
mă închizi
în cochilii
de flori galbene, 
albastre
pe prunceştile câmpii.

Primăvară-
snopi de vise
cauţi gropi 
să semeni soare,
pe covorul
de culoare
unde huma
azi renaşte
veselie şi candoare.

Primăvară-
psalm de iarbă
creşti pe florile de smirnă,
iar în sufletul de frunze
pune-mi viaţă 
şi odihnă.

Primăverind...

Tremurând,
raza de tămâie
colindă natura
veşnic vibrând

tuberculi feciorelnici
de lumină
se-ntind agale
pe sfeşnice astrale
ce înverzeau
secunda 
surâzând

şi amorţind
o stea rezemată
pe axa înflorat-a primăverii
unea în chakrele fragrante
magia ploii
lăcrimând.

Bogdan Nicolae GROZA

Ioana Haitchi

ADRIAN HOTCA

Vă înţeleg, la fel păţesc şi eu.
Poftiţi reţeta “gratuită”
Şi nu uitaţi: luaţi cu pită!
Moraru’ are o moară veche, de pe vremea 
războiului
şi moara lui nu merge decât cu făină de 
glonţ.
Şi-mi cumpăr glonţ la glonţ
şi-l iau cu zamă, îl asezonez.
Gloanţele-s vechi, geniştii  au murit.
M-au făcut responsabil cu ghicitu’ firului: 
albastru, roşu sau galben.
De fiecare dată când îmi caut patentu’ zic o 
rugăciune,
ca să mai pot mânca încă o dată din zama 
asta.
Încă n-am tăiat firu’ roşu.
Încă nu-s pregătit de parade.
Stau doar în baricade
şi mănânc gloanţe,
dacă nu trage nimeni în mine.
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Poezia este frumuseţe, teamă, aşteptare, 
palpabilă şi inefabilă, femeie şi înger, beatitudine 
şi suferinţă.

Poetul Petrache Plopeanu aparţine 
postmodernismului, având o tehnică proprie 
în ceea ce priveşte arhitectura textului: versuri 
inegale, ingabamentul, rime aleatorii, titluri 
ascunse în text şi conţinute în text, scrise cu 
caractere boldite, tehnică pe care o aplică şi în 
poemele din alte volume, cum ar fi sonetele.

Atmosfera creată este a unei curgeri 
continue de cuvinte, fraze, imagini inedite, 
sunete cosmice ori terestre, un carusel al viselor, 
senzaţiilor, dorurilor, suferinţelor, amintirilor, 
creaţiei divine, cântecului muzelor, ispitelor, 
amăgirilor. Cititorul intră în această atmosferă şi, 
la rândul său, îşi transfigurează realitatea banală. 
Este scopul oricărei creaţii poetice cu har. Iar 
poetul îl are din plin !

Un titlu surprinzător, pe care poetul Petrache Plopeanu l-a dat celui mai nou volum de poezii, 
publicat în anul 2015, la Editura Rafet, din Râmnicu Sărat.

Bogăţia tematică a poemelor este consecinţa culturii istorice şi filosofice a autorului. În general, 
poetul abordează teme filosofice, asemenea lui Lucian Blaga sau Mihai Eminescu, privind existenţa 
şi marile ei întrebări: cosmosul, timpul, viaţa, moartea, iubirea terestră şi cosmică, visul, fericirea, 
geneza, singurătatea omului în univers, perechea umană primordială, divinitatea, viaţa de „dincolo”, 
îngerul căzut, ispita, zborul, lumina, întunericul, sacrificiul, mitul, naşterea şi stingerea universului, 
antiteza (contrariile lumii), falsitatea existenţială (golul), strămoşii, trecerea, arta, explorarea 
cosmosului, creatorul şi creaţia, germinaţia etc.

Titlurile poemelor sugerează, ele însele, temele: „femeile noastre…nu-s astre”, „şold şi 
descântec”, „mă cânt în tine, femeie”. „Încurcate mai sunt ţâţele muzelor neînţărcate!”, „Nessum 
dorma în frig!”, „Raiul stă şi palpită”, „stai în orbită ca-ntr-un transept”, „intima redută”, „Lucisfera”, 
„fărămiţe de novă”, „galaxiile cuprinse de streche”, „cititorule, mulţumeşte-ţi setea cu buzele pline de 
apă!”, „de-acolo a-nceput vântul să bată”, „Nălţarea aceasta e calpă”, „Buhara”, „catargul e-acolo, iar 
eu, legat printre funii”, „mirese pământ, rădăcinile miri!”, „sură despre copilul şeii”, „carii obtuze”; 
„ţara unde urc şi cobor”, „iubita din gol”, „Bacovii de pâine”, „traficanţi de suflet”, „petreceri nude”, 
„aroma din râul de mir” , „ultimul trup de femeie neplină” , „lumânări de dincolo de lume”, „madona 
din vâsc, nesupusă”, „în derivă spre insula Thule” şi alte titluri ale celor 92 de poezii.

Talentul poetic se realizează în limbajul metaforic, uneori oximoronic, prin care se realizează 
imagini artistice surprinzătoare, de o stranie frumuseţe: „picătură de stea”, „psalmi golaşi”, „podul 
galaxiei”, „altoiul cu praf de stea”, „praf uscat de nea”, „apa de astru”, „pământul de jos are cerul 
capac / iar în astă tigaie / jumătate bălaie / jumătate-nnegrită, / Raiul stă şi palpită!”, „ramuri de mâini 
cu umbrele”, „coasă din margini amare”, „grohotişul luminii ce-a fost”, „plecarea piciorului cult”, „E 
noapte şi-i neagră-acea rază văzută”, „marginea cerii”, „să cadă pe mine acel giulgiu al mierii”, „au 
zburat peşti vopsiţi cu mistere”, „haremuri de sfere”, „pescarii mirării”, „cerneala-nserării”, „solia 
razei cântate”, „praful rănii din nard”, „ochii amiezii subţire-n picioare”, „pline de harul lipsei de 
duh”, „Degeaba tăcu glasul ce-şi striga nemişcarea / în direcţii străpunse de îngeri, / prin valea stropită 
cu plângeri, / născând Cerul şi Starea/ deodată…/ Tocmai de-acolo a-nceput vântul să bată!”, „S-
au uscat zăpezile vineţi în piele”, „plumbul se scurge în alchimice pietre”, „prânzul gurii de vis”, 
„biserici boeme”, „flăcări din lut”, „noroiul stelelor”, „cântă solfegii tăcute”, „lunetă peltică”, „ciobul 
de stea”, „un gol de cenuşi”, „stele confuze” etc.

Spaţiul poetic se desfăşoară între cer şi pământ, între Rai şi Iad, între cosmic şi terestru, Thule şi 
Buhara, populat cu bărbaţi-fauni şi zei, cu femei-fecioare şi nimfe, cu îngeri şi aripi, palme şi coapse, 
cu Ulise, şi Circe, şi penelope, cu cai şi călăreţi singuratici. 

Elena Stroe Otavă

Traficanţi de suflet!

Dragă Mihai,
iartă-mi familiaritatea, dar am senzaţia 

că te cunosc atât de bine! Dacă te-ai înfăşura în 
mantia ta şi ai reânvia luminos ca Pasărea Phoenix 
părăsindu-ţi singurătatea şi sferele tale reci şi 
îndepărtate, ai constata că nimic nu s-aschimbat, de 
fapt, aici.Semiluna tot mai visează să-şi sporească 
ramurile pe arborele ei stufos, iar învăţaţii tânjesc 
la faima adnotândgalbenele file.Parlamentul 
aici este alcătuit tot dintr-o mulţime pestriţă, iar 
oamenii tot mai discută aprins despre cine să 
conducă naţia noastră română. Mă întreb ce ar avea 
de spus Mircea cel Bătrân de toate acestea. Ca şi 
tine, în ultimele tale ore, oamenii caută realitatea 
strânşi într-o cămaşă de forţă creată din iluzii. 
Caută ce e rău şi ce e bine.Totuşi, toate-s vechi 
şi nouă toate şi aşteaptă valuri noi să se înalţe şi 
să coboare, căci sânt mereu în căutarea unui ideal. 
Cât de bine ai înţeles tu omenirea. Ce adânc ai 
văzut în sufletul omului!..Ne străduim să captăm 
raza luceafărului serii sau să devenim parte a 
lacului când peste vârfuri trece luna. În ochiul 
de pădure tot se mai află câte un lacîncărcat cu 
nuferi galbeni şi o barcătresărind în cercuri albe. 
Mulţi sântem cei care aşteptăm, tot aşteptăm să ni 

se împlinească visele.Uneori câte o lebădă lunecă 
printre trestii şi păsările se adună pe la cuiburi. 
Salcia veghiază deasupra satului când se lasă 
sara pe deal, dar rar mai auzi fluieremurmurând 
în stânăsau glasul domol al buciumului. E mai 
probabil că ai să auzi, în depărtare, la radio, 
bubuind cântecele noastre moderne.Dar încă mai 
poţi asculta glasul clopotelor şi toaca chemând 
drept credincioşii la slujbă şi câte un bondar 
carerotund în pântec,somnoros pe nas ca popii 
glăsuieşte-ncet un cântec. Greierii cântă sub o 
grindă şi scârţie-n vânt cumpăna de la fântână. 
Pe dealuri izvorul tremură pe prund aruncându-
se într-un cuibar rotund de ape peste care luna 
zace, iar sub prispă apar fire lucitoare de iarbă.
Afară-i toamnă, frunza-mprăştiată, iar vântul 
zvârle-n geamuri grele picurişi noi căutăm din 
nou anii aceia când floarea de tei înmiresma aerul 
şi petalele ei cădeau pe îndrăgostiţi, aşezându-se 
rânduri, rânduri.Mentalitatea ta cu privire la 
femei va fi probabil criticată în această lume a 
feminismului şi drepturilor egale între sexe, deşi 
fie vorba între noi, consider că ai o perspicacitate 
foarte acută. Şi azi ţi-ai mai putea găsi o Venera 
sau Madona ta, curtezane sau Dalile, doar cu 

prinţese nu prea mai plouă. Fata tânără tot mai 
este îndrăgostită de iubire şi ruşinos şi drăgălaş, 
mai nu vrea, mai nu se lasă. Mulţi bărbaţi 
au trebuit s-o facă fie pe Demon, fie pe Înger şi 
totuşi adeseori îţi pui întrebarea: ce importanţă 
are dac-oi fi eu sau altul?Am vizitat cimitire şi 
ne-am uitat la pietre funerare. Sânt locuri triste, ai 
dreptate. De ce nu ţi-au îngăduit ca tu şi Veronica 
să dormiţi împreună lamargine de râu?Dacă te-ai 
întoarce, mă întreb cum ai fi primit. În acest climat 
de vendetă personală prin presă şi pe străzi, poate 
tu ai reuşi să le potoleşti ura cuuşurinţă şi cu 
zâmbet, dar adulaţia lor s-ar putea într-adevăr să te 
mâhnească peste măsură şi parcă te aud spunând: 
Toate-mi sânt de o potrivă, eu rămân ce-am 
fost: romantic. E mare păcat că timpul în urma 
lor se-ntunecă.Să fim totuşi optimişti. Ca şi lumina 
stelei ce-a apus, tu tot ne mai luminezi încă. Esenţa 
ta rămâne, căci fără tine „copilăria” României s-ar 
pierde într-adevăr pentru vecie. Deci nu te supăra 
dacă spun, din toată inima că

...dacă nouri deşi se duc
De iese-n luciu luna
E ca aminte să ne aducem
De tine-ntotdeauna.

Scrisoare deschisă către Mihai Eminescu 
Vera Sîrbu

Brenda Walker este cunoscută ca eminescolog, traducătoare (Anglia). A vizitat 
Centrul Academic Eminescu împreună cu dl. Stelian Apostolescu. Datorită colaborării 
acestora la editura Forest Books din Londra a apărut “Complecte Poetical Works 
and Selected Prose of George Bacovia” Integrala Bacovia, volum donat Centrlui 
cu autografele traducătorilor. Brenda Walker este şi traducătoarea volumului “In 
celebration of Mihai Eminescu” pe care îl veţi găsi în colecţia Cărţi cu autografe.  
Cu douăzeci de ani în urmă dna Brenda Walker a participat la un Colocviu Internaţional 
al traducătorilor organizat de către Ministerul Culturii şi Uniunea Scriitorilor din R. 
Moldova. Vă propunem un fragment din textul unei scrisori deschise către Mihai 
Eminescu semnată de dna Brenda Walker. Considerăm actuale şi acum gîndurile 
înălţate lui Mihai Eminescu.
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Eminenta mea studentă, Barbara 
– Elena Pituţ, colegă la Facultatea de 
Litere cu fiica lui Mircea Micu şi a lui 
Fănuş Neagu, ea însăşi fiică a talentatului 
Gheorghe Pituţ şi a soţiei sale, Valentina, 
la fel de talentată, a publicat recent o carte 
pe cât de frumoasă, pe atât de folositoare: 
„Zboruri, călătorii, vacanţe”. După titlu, 
te-ai putea aştepta la o asemănare cu 
literatura scriitorului francez aviator 
Saint Exupery, ce cucereşte prin 
dramatismul confruntărilor individului 
cu riscul. Dar, nu! Nu e beletristică.

Bună cunoscătoare de limbi 
străine, Barbara – Elena a îndeplinit ani 
de zile funcţia de însoţitoare de bord. 
Alături de piloţi bine exersaţi, Barbara 
a însoţit în zborurile lor, mii şi mii de 
călători cărora le-a orientat comportarea, 

i-a încurajat ca o membră a familiei, i-a liniştit cu firea ei tonică, echilibrată şi 
optimistă, cu sfaturile pe care le aduce şi în cartea de faţă.

   La emoţionanta lansare a cărţii la eleganta şi ultramoderna librărie 
„Sadoveanu” au participat colege de la facultate, colegi de zbor şi de condei, 
cititori iubitori ai slovei scrise, şi ceea ce m-a impresionat deosebit, spre 
cinstea lui, domnul Ministru al Culturii, Ionuţ Vulpescu, care a participat 
la discuţii sobru, cu competenţă profesională şi cu preţuire salutară pentru 
munca scriitorilor.

Autoarea a cucerit publicul cu prezentarea sinceră, pertinentă, la obiect 
a cărţii, care nu e o lucrare de beletristică propriu-zisă, nu e cum ne-am fi 
aşteptat – o carte de impresii de călătorie ori de reportaje, ci un ghid sui 
generis, plăcut şi folositor pentru oricine întreprinde o călătorie prin văzduhul 
care multora le dă fiori.

În foarte plăcuta şi impresionanta mărturisire din „Dedicaţie”, începând 
cu o notă umoristică despre geneza cărţii sale, autoarea ne dă o cheie pentru 
mesajul ţintit: : „Cu gândul la pasagerii noştri şi la cei care fac posibile 
vacanţele – agenţii de turism, companii de transport, echipaje, medicii 
care au grijă de sănătatea aviatorilor, ingineri, controlori de trafic, hoteluri, 
aeroporturi”, etc. – cartea nu e doar rod al întâmplării, ci a experienţei de 
peste 10.000 ore de zbor.

În acest context, autoarea îşi structurează cartea într-o arhitectonică 
foarte echilibrată şi armonioasă în douăzeci şi unu de capitole. Din fiecare 
capitol, cititorul – viitorul pasager poate trage cunoştinţe folositoare 
inestimabile privitoare la pregătirea călătoriei (bilet, bagaj), la felul în care se 
desfăşoară zborul, drepturile şi datoriile pasagerilor, legea liberei circulaţii, 
despre specificul aeroporturilor din Spaţiul Schengen şi ale Uniunii Europene, 
despre viza de S.U.A. etc., etc.

   Numeroase capitole oferă cititorului informaţii despre statutul 
banilor, despre alimentaţia din avion, despre efectele decalajului de fus orar 
şi stările care se pot ivi în timpul călătoriei (stresul, înfundarea urechilor, frica 
etc.) şi „cum să rămâi fresh după multe ore de zbor”.

Interesante şi foarte utile informaţii şi sfaturi riguros cumpătate 
oferă autoarea despre diverse afecţiuni ale sănătăţii, despre alimentaţia, 
îmbrăcămintea şi încălţămintea potrivite în călătoria cu avionul.

Cartea Barbarei - Elena Pituţ, de o frumoasă ţinută grafică, este o 
adevărată enciclopedie despre datele esenţiale privitoare la zborul cu avionul, 
la mai mici sau mai mari distanţe, aducând cititorului informaţii şi măsuri de 
precauţie, astfel încât voiajorul să poată economisi – cum doreşte autoarea – 
timp, bani, energie şi să valorifice folositor toate posibilităţile de care dispune.

Cu o pregătire intelectuală solidă însuşită la Facultatea de Filologie 
de la Universitatea Bucureşti şi la Academia de Ştiinţe Economice, unde a 
absolvit un masterat cu o temă despre comunicarea în aviaţia civilă, Barbara 
– Elena Pituţ asigură lucrării sale o ţinută intelectuală impecabilă, ceea ce va 
cuceri indiscutabil, interesul cititorilor.

Utilitatea deosebită a cărţii sporeşte prin capitolele de la sfârşit: 
dicţionar englez-român, informaţiile referitoare la conversia de temperatură, 
ora pe glob, diferenţa de fus orar, lista ambasadelor României în străinătate.

În final, întrucât din stejar, stejar răsare, ne aşteptăm de la Barbara 
Pituţ, odraslă a doi scriitori talentaţi, şi la o carte de beletristică inspirată din 
neliniştile şi farmecul zborului.

   Le spuneam adeseori studenţilor mei, inclusiv Barbarei Pituţ, versul 
plin de semnificaţii al lui Horaţiu: „Omne tulit punctum qui miscuit utile 
dulci”.

Barbara Pituţ a ştiut cu talent şi înţelepciune să amestece folositorul cu 
frumosul şi de aceea primeşte toată aprobarea şi aprecierea cititorului.

O carte folositoare  
şi frumoasă

Ion Dodu Bălan

Emilia ŢUŢUIANU

CULTURA CU… OCHII 
IUBIRII

Iubirea de arte şi literatură, iubirea pentru păstrarea memoriei înaintaşilor 
m-a făcut să iniţiez şi să fondez o asociaţie culturală, în parteneriat cu biblioteca 
locală din Roman, ce poartă numele distinsului om de cultură George Radu 
Melidon, având şi sprijinul unor oameni luminaţi şi deschişi dialogului cultural. 
Şi tot iubirea aceasta m-a dus la fondarea revistei Melidonium – ca reamintire 
peste timpuri a testamentului cărturarului romaşcan.

Am plecat la drum cu dorinţa firească de a promova valorile culturale 
locale romaşcane şi de a intra într-un dialog cultural cu iubitorii şi creatorii de 
valori spirituale din ţară şi diaspora, pentru crearea unor punţi culturale.

Această Asociaţie – SCGRM - este o organizaţie non profit, publică 
care vine în sprijinul comunităţii romaşcane, având membri din rândurile 
intelectualilor din Roman, din ţară şi din diaspora. În primii trei ani de existenţă 
activitatea noastră a fost sprijinită pe plan local – marcând în biblioteca 
publică frumoase şi importante activităţi culturale – după care, din cauza 
liberalismului şi deschiderii largi a viziunii culturale a revistei, am devenit 
incomozi anumitor cercuri. Am reuşit totuşi să trecem peste toate piedicile 
cu ajutorul moral al prietenilor şi colaboratorilor noştri, iubitori de adevăr 
şi valori autentice, primind aprecieri din medii universitare 
– Universitatea Ioan Slavici Timişoara 2014, judeţene 
– Galele Culturii Nemţene Piatra Neamţ 2016.

Acţiunile noastre, ne definesc. 
Dezinteresat, din IUBIRE pentru 
CUVÂNT.

Cultura prin ochii lui 
Dumnezeu! Iubirea fiind Dumnezeu. 
Doar prin iubire devenim vizibili. 
Iubind avem revelaţia frumosului, 
a binelui, a crezului în ceea ce ne 
defineşte, a iertării, a umilinţei, 
a Dumnezeului (Divinităţii sau 
Divinului) ce este parte din noi, a 
cunoaşterii. Iubirea face ca toate 
acestea să fie vizibile, conştientizate. 
Fără ea suntem orbi, într-o lume 
construită asemenea unui clopot de 
sticlă, croită şi definită de deşertăciuni şi 
micime.

Mi-aş fi dorit să fiu înţeleasă. Demersul 
meu, o smerită dăruire pentru semeni, venită firesc şi 
din suflet, fără gând ascuns sau meschin. Voi merge mai departe, 
cu fruntea sus şi sufletul curat, nelăsându-mă doborâtă de atitudini mercantile, 
pragmatice ori fals binevoitoare, având facla iubirii aprinsă! Ajutorul divin 
mi-a fost şi îmi este reazăm. Acel ,,cineva” care se străduieşte din răsputeri ca 
să ,,dispărem” va înţelege într-o zi, că numele său se va găsi pe ,,pagina neagră” 
a istoriei locale, că suntem cu toţii muritori şi moştenirea pentru cei ce vin e 
parte a sufletului nostru, nu arginţii.

Aşa cum ne scria unul dintre prietenii noştri, trebuie să ,,încerc să ajung 
la un fel de armonie cu mine însumi şi indirect cu restul lumii, pe care chiar 
dacă o critic, nu o urăsc şi nu am nici un fel de ambiţie să mă înţeleagă sau să 
mă accepte” (DG).

Dacă nu vom reuşi să depăşim aceste anacronisme prezente în societatea 
de azi şi vom fi complici la fantasmele pretinşilor erudiţi care ne conduc 
destinele, nu vom reuşi să ne regăsim adevăratele valori şi identitatea culturală, 
aşa cum sublinia o poetă a vremurilor de azi: ,,La tine în Roman, de fapt peste 
tot, interesele sunt primordiale chiar privind relaţiile interumane. Trist, dar nu 
mergem spre o direcţie bună… Ne măcinăm între noi, fără rost, când planeta 
este în fierbere. Se rezumă toţi la ,,războiul dintre noi”, apocaliptic, fără să ne 
pese de invazii şi războiul ce vine...”(MG).

„Cultura – cultivă ura?!” iată o întrebare a cărui răspuns astăzi doare… 
Mă las purtată de sentimentele ce mi-au animat sufletul dintotdeauna şi spun: 
Cultura, făcută de oameni dăruiţi, înnobilaţi, expresia frumosului din noi 
aşternut în cuvinte şi lăsat celor ce vin… este IUBIRE!

Mulţumesc colaboratorilor noştri, celor care ne-au susţinut moral, care 
apreciază efortul nostru voluntar pentru promovarea valorilor autentice şi 
totodată fac o invitaţie celor care ne contestă, să ni se alăture, din iubire. Dacă 
sunt suficient de puternici o vor face.

Am simţit nevoia să fac aceste precizări, dorind să răspund întrebărilor 
venite din ţară şi străinătate privind activitatea asociaţiei, umbrită uneori de 
unele acţiuni nejustificate. Oraşul Roman nu este doar un punct pe hartă: este 
un oraş european, descoperit şi prin activitatea noastră.

Cultura prin… ochii iubirii, o invitaţie la normalitate, armonie şi pace 
pentru cei care doresc să fie parte la îmbogăţirea tezaurului romaşcan şi 
românesc.
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 (fragment)

Cazuri şi cazuri, situaţii şi situaţii 
erau prezente în activitatea de zi cu zi 
a medicului Dinu Simionescu, iar el se 
străduia să le facă faţă cu brio, atât din 
punct de vedere profesional, cât mai 
ales emoţional, fapt care îl aducea nu de 
puţine ori în pragul unei epuizări totale. 
Ca mai toţi medicii, acesta avea o fire 
impresionabilă- trăsătură care poate 
îi dictase drumul spre medicină- şi 
astfel stând situaţia, ceea ce vedea sau 
auzea la cabinet îl urmărea zile în şir, 
revenindu-i în minte când se aştepta mai 
puţin. O trăsătură la fel de pregnantă 
era şi memoria sa vizuală, aducându-i 

în prim-plan, tot aşa, când îi era lumea mai dragă, chipuri schimonosite 
de durere sau trupuri deformate de boală şi atunci retrăia momente de-a 
dreptul tensionate. 

Cu toate acestea, nu se putea spune că viaţa sa profesională se 
desfăşura numai pe acest calapod, având parte şi de situaţii mai vesele, 
comice sau de-a dreptul caragialeşti. Ȋn ciuda suferinţei care îi aducea în 
cabinetul său, mulţi pacienţi ştiau să se facă plăcuţi şi să creeze o atmosferă 
agreabilă datorită sfătoşeniei de care dădeau dovadă la tot pasul. Aşadar, 
în cabinetul medicului Dinu Simionescu se putea vorbi şi de o terapie prin 
râs şi voie bună, pe care o iniţiau mai mult pacienţii decât el în persoană 
-om preocupat de latura medical-ştiinţifică a întâlnirilor cu cei care îl 
căutau pentru diferite probleme. Deci meritul de-a  iniţia buna-dispoziţie le 
revenea în general pacienţilor săi, iar el se străduia s-o menţină, fiind un bun 
ascultător. Intervenea în discuţii doar atât cât era strict necesar, bucurându-
se de starea de bine şi de confort sufletesc ce se crea uneori de la sine. O 
asemenea atmosferă de lucru îl ajuta să se destindă şi să gândească mai 
eficient la tot ce însemna vindecarea sau măcar ameliorarea multelor boli 
existente în lume. Şi astfel, consultaţi şi sfătuiţi atent în privinţa a ceea ce 
aveau de făcut pe mai departe, precum şi rugaţi insistent să se ţină de treabă 
şi să mai revină la control, pacienţii medicului Dinu Simionescu plecau 
din cabinetul acestuia puţin mai întremaţi fizic şi mai optimişti de cum 
veniseră. El avea întotdeauna grijă să nu scrie reţete prea scumpe, pentru 
ca oamenilor să nu le rămână buzunarele chiar goale după ce treceau pe la 
farmacie. Cu timpul, între el şi pacienţii săi se legaseră adevărate relaţii de 
prietenie, oamenii continuând să-l caute ani în şir, iar el continuând să le 
acorde toată atenţia numai ca să-i vadă mulţumiţi.

De fapt, pentru un medic adevărat, aceasta este întotdeauna satisfacţia 
cea mai mare, să-şi vadă pacientul plecând cât de cât înviorat din cabinetul 
său. 

Ȋn toată această afacere, medicul Dinu Simionescu îşi avea şi el 
partea sa de câştig. Socotind bine, se simţea chiar privilegiat, pentru că 
în timp adunase o adevărată colecţie de cuvinte şi expresii vechi sau doar 
amuzante. Cei mai mulţi colegi de-ai săi se îmbogăţiseră altfel. “Eu, doar 
lingvistic”, spunea acesta cu umor în cercul său restrâns de prieteni -în 
general oameni care cochetau cu artele şi care nu stăteau nici ei mai bine 
din punct de vedere material. 

Nu mai puţin adevărat era şi faptul că medicul Dinu Simionescu 
făcuse o adevărată pasiune din a culege perlele pe care le rosteau pacienţii 
săi cu haz şi dezinvoltură. De cele mai multe ori, miezul problemelor cu 
care se confrunta era destul de trist, dar, în schimb, învelişul era suculent 
şi dulce sau cel puţin dulce-amar, iar el îl savura cu plăcere şi cu o bucurie 
ascunsă, extrăgând ceea ce-l interesa, adică materialul sau seva lingvistivă 
a cuvintelor ce îi ajungeau la ureche. Pentru asta, se obişnuise să-şi asculte 
pacienţii cu luare-aminte şi nu făcea un efort deosebit în acest sens, fiind 
înzestrat de la mama-natură cu o mare atenţie distributivă. Prin urmare, 
era suficient să-şi ciulească urechile şi creierul său intra rapid în funcţiune, 
făcând o departajare corectă între ceea ce i se furniza din punct de vedere 
medical şi partea de amuzament a unei exprimări defectuoase. Ajunsese 
să soarbă, nu altceava, de pe buzele pacienţilor săi toate cuvintele pe care 
aceştia le poceau în fel şi chip, fie ca să pară mai interesanţi, fie  doar 

încercând să se facă mai bine înţeleşi. Şi astfel, nu de puţine ori, cabinetul 
său devenea asemenea unei săli de spectatol, unde el se simţea ca un intrus, 
pentru că nu-şi cumpărase bilet de intrare. Avea grijă doar să fie prezent 
înainte de intrarea actorilor în scenă şi să nu perturbe cu nimic programul 
aflat în curs de desfăşurare…

Se lăsase pe speteaza mobilă a scaunului de birou, spunându-şi în 
grabă: “N-am timp să merg la teatru, dar vine teatrul la mine.”

Bănuia că avea să urmeze un număr de zile mari şi el nu voia să piardă 
nimic din culoare, sunet şi decor. De unde bănuia? Cucoana respectivă mai 
dăduse şi alte reprezentaţii…

De această dată, nu venise singură, ci însoţită, iar persoana care îi 
stătea alături îl privise ca pe un preşedinte de tribunal ce urma s-o condamne 
definitiv… El, în schimb, doar ascultase:

-O nenorocită, domnule doctor, atacase brutal şi acuzator femeia mai 
în vârstă şi, totodată, mamă vitregă a fetiţei de doisprezece ani.

Fetiţa, aproape la fel de înaltă ca şi mama vitregă, băgase capul între 
umeri, parcă acceptând să i se aducă orice acuză. Se îmbujorase toată şi îşi 
aplecase în pământ privirea. Fără ochii săi ca de peruzea, cabinetul parcă se 
întunecase o idee…

-Cu ce, mă rog, v-a supărat atât de tare?
-O bagaboantă, care fuge mereu de-acasă şi umblă brambura pe unde 

vrea muşchii ei, ca s-o adune poliţia de pe drumuri, spusese vitrega şi se 
repezise furioasă asupra copilei, îndesându-i fesul pe cap şi astupându-i 
gura.

Copila scâncise şi din ochii trişti îi ţâsnise deodată un şuvoi 
abundent de lacrimi ce i se prelinse pe obraji ca un şirag de mărgele mici 
şi strălucitoare. Se afla în pragul pubertăţii. Pe faţă, îi apăruseră coşuri, 
iar sânii începuseră să-i crească, reliefându-se prin bluză ca două mingiuţe 
rotunde şi săltăreţe. Sânii îi urmau fiecare mişcare şi respiraţie, motiv 
pentru care ea stătea cu umerii aduşi în faţă, conştientă şi, totodată, jenată 
de semnele timpurii ale feminităţii sale.

-Păi, în asta nu e nimic nou. Doar s-a mai întâmplat şi poate că se va 
mai…

-Sigur că s-a mai întâmplat şi că se va mai întâmpla, că uite acum, o 
omor aici în faţa dv., ca să scap de belea. (Şi vitrega se repezise, înfigându-
şi adânc unghiile negre în gâtul delicat şi frumos arcuit al copilei.)

-Vă rog! Cu mai puţini nervi…
-Păi cum să nu mă nervozez, dle doctor. Mă nervozez, că nici ea nu se 

calmeşte deloc. Aşa o podoabă la uşă! Nu mă las până n-o nenorocesc. Ori 
eu pe ea, ori ea pe mine!

Şi chiar nu ai fi putut spune că cea mică nu era într-adevăr o podoabă 
de copil şi nenorocită gata.

-Ei, mai uşor…
-Mai uşor pe dracu’ s-o pieptene astăzi şi mâine , că de data asta 

poliţia nu ne-a mai lăsat-o plocon în prag ca altădată, ci au dus-o direct la 
protecţia copilului. Se plimbă tac-so de două zile pe-acolo, cu declaraţii, cu 
iscălituri şi cu angajamente că-i va purta mai bine de grijă de-acum încolo. 
Să-i poarte…Eu, ce treabă am? Niciuna, că nu mă priveşte. (Vitrega se 
întorsese aproape cu spatele spre fetiţa care îşi ridicase capul cu o oarecare 
semeţie, încercând s-o înfrunte în tăcere.)

-Şi, pe la mine, cu ce probleme?, încercase medicul să scurteze 
întrevederea.

-Să-i daţi la spurcata asta un bilet de trimitere la ge-ne…şi cum îi 
mai zice…

-La ginecologie? Păi, şi ce să căutaţi acolo?
-Ea, ce să caute… S-o caute ăia de-acolo în… Că cei de la leagăn ne-

au trimis pe noi ca părinţi, adică pe tac-so, de!, nu pe mine, că eu n-am nicio 
legătură cu cazu’ ăsta de tot rahatul. Reluase, numai spume şi încrâncenare: 
Adică, pe tac-so l-au trimis la medicină egală (legală), ca să vadă dacă nu 
cumva a avut căţeaua asta vreo sexuată. (Şi vitrega o scuipase pe copilă 
drept în faţă, iar aceasta începuse să tremure ca varga, plină de nervi, ruşine, 
revoltă şi ură.). Cei de la medicină egală zic că mai întâi s-o ducă la…cum 
îi spuneaţi dv. mai înainte. Ei, s-o ducă, că mie ce-mi pasă. Dă-o dracu’ de 
apucată, dacă s-o fi dat pe morcovi şi pe ridichi de la vârsta asta… 

Apoi, se întorsese subit spre copilă:
-Ţi-a plăcut, fa, să stai întinsă sub toţi handralăii străzii? Ei, acum o 

să stai întinsă şi la… cum zicea domn’ doctor, cu cracile-n sus pe masă şi cu 
c…gol.  Te pun ăia la epograf (ecograf), îşi bagă deştele şi mâinile în tine 
până la cot şi te sfredelesc cu nişte fiare ascuţite până rămâi găurită peste 
tot. De!, la ge –ne…cum îi zicea dl doctor, n-o să-ţi mai fie cum ţi-a fost la 
iarbă verde. Da’ să te ducă, ca la măcelar, că mie nu-mi pasă nici cât negru 
sub unghe şi să bage ăia la fiare-n tine până ţi le-or scoate pe gură şi pe nas.

Pe toată durata acestor explicaţii, maştera făcuse gesturi obscene şi 
fata tresărise de spaimă, sânii jucându-i sub bluza subţire ca două păsări 
speriate. Se apărase stângace de ploaia de lovituri care se abătuse deasupra 
capului ei fără de veste.

STRĂINUL DIN 
OGLINDĂ

Doina Cherecheş
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că m-am dus la vila de la Predeal a 
unuia dintre ei. Intrasem în societatea 
bucureșteană.

Pe urmă am făcut Filozofia, 
în ilegalitate față de taică-meu. Am 
făcut Dreptul, cum dorea tatăl meu 
și toată familia, „ca să câstig și eu un 
ban“, și apoi, un an mai târziu m-am 
înscris și la Filozofie. Mi-am plătit din 
economii taxele, până când unchiul 
meu [istoricul academician Silviu 
Dragomir] s-a întâlnit la Academie cu 
P. P. Negulescu sau cu C. Rădulescu- 
Motru, nu mai știu cu care din ei, care 
erau profesori la Filozofie, și ăia m-au 
trădat! Fără să vrea săracii ! Adică 
i-au spus unchiului meu: „Domnule, dar ai un nepot care este un foarte bun 
student!“. Unchiul meu s-a mirat: „Unde student?“. „Păi la mine, la Filozofie!“ 
El a spus: „Dar nu-i student la Filozofie, el e student la Drept!“. Si acela i-a 
spus: „Că-i student și la Drept nu știu, dar știu că a dat examen cu mine!“.

[Silviu Dragomir (1888 – 1962) si-a luat licența în teologie și în 
istorie la Universitatea din Cernăuți devenind academician în 1928. Întâi 
a fost profesor de istorie bisericească la Seminarul „Andreian” din Sibiu 
(1911-1918), apoi, vreo treizeci de ani, după înființarea Universității Daciei 
Superioare, a fost profesor de istorie la Universitatea Cluj-Sibiu. La vremea 
instaurării „regimului comunist al Anei Pauker” (apud. Virgil Ierunca) este 
scos din Academie (în 1948), casa din Cluj îi este naționalizată, iar el și soția sa 
trimiși după gratii. Arestat la șaizecisiunu de ani fără alt motiv decât acela de 
a fi unul dintre marii noștri istorici, academicianul Silviu Dragomir publicase 
numeroase lucrări de referință în domeniul istoriei românilor, domeniu cu 
atâta perseverență distrus în perioada comunistă, încât după 1990 a putut fi 
propulsat ca mare „istoric” chiar și grafomanul Lucian Boia. Intre 1944-1946, 
Silviu Dragomir a publicat patru volume de Studii și documente privitoare 
la revoluția românilor din Transilvania în anii 1848-1849, când încă mai era 
profesor de istorie la Universitatea revenită de la Sibiu la Cluj, post din care 
a fost pensionat forțat în 1947. În vremea când jumătate din Ardeal fusese 
oferit de Hitler ungurilor, Silviu Dragomir a scris în refugiul de la Sibiu La 
Transylvanie avant et apres l’arbitrage de Vienne (Sibiu, 1943), Vingt-cinq ans 
apres la reunion de la Transylvanie a la Roumanie (1943) și Andrei Șaguna 
și Joseph Rajacic (1943). În 1938 îi apărea Les Roumains de Transylvanie a 
la veille du mouvement de resurrection nationale. Înainte publicase Nicolae 
Bălcescu în Ardeal (1930), monografia Avram Iancu (1924), monografiaIoan 
Buteanu, prefectul Zarandului în anii 1848-1849 (1928) și The ethnical 
minorities in Transylvania (1927). Dintre lucrările sale referitoare la 
românitatea din Balcani, înainte de alegerea sa ca membru titular al Academiei 
Române, Silviu Dragomir a publicat Originea coloniilor române din Istria 
(1926); Vlahii și morlacii. Studiu din istoria românismului balcanic (1924) și 
Vlahii din Serbia în secolele XII-XV (1922). Intre cele mai apreciate lucrări 
ale sale se găsesc cele două volume care amintesc de perioada în care a predat 
istorie bisericească : Istoria dezrobirii religioase a Românilor din Ardeal în 
secolul al XVIII-lea (Sibiu, 1920). După decembrie 1989 se publică lucrarea 
sa Românii din Transilvania și Unirea cu Biserica Romei (Cluj-Napoca, 1990). 
Supraviețuind regimului de exterminare din cei șapte ani de temniță, istoricul 
Silviu Dragomir a trebuit să trăiască fără pensie si locuință vreo doi ani, până 
când, la insistențele academicianului Andrei Oțetea si ale lui C. Daicoviciu, 
autoritățile comuniste i-au dat o slujbă la Institulul de istorie si arheologie 
din Cluj, în clădirea căruia a locuit din 1957 si până la moarte, în februarie 
1962. În Wikipedia.ro, dicționar on-line monopolizat de un grup cu interese 
ascunse (vezi Isabela Vasiliu-Scraba, Wikipedia.ro citită printre rânduri, în rev. 
„Tribuna”, Cluj-Napoca, nr. 257/2013, pp.8-9, http://www.isabelavs.go.ro/
Articole/IsabelaVS-WIKIPEDIAro14.htm ), fișa istoricului Silviu Dragomir 
era (pe 16 febr. 2014) destul de „lacunară” la rubrica lucrărilor publicate, unde, 
ca din întâmplare, erau „uitate” cărțile din 1943 referitoare la Transilvania si 
cele despre românitatea sud-dunăreană.].

Așa am pățit și cu Iorga. Dădusem examen cu Iorga, în anul II [1935/36], 
și făcusem performanța de a iesi la iveală, în capul lui Iorga, acolo, la teze, la 
examen. El, în fiecare an, alegea una sau două dintre tezele studenților, teze care 
ii păreau lui mai răsărite, și discuta apoi cu autorii. Ori că anul meu era prost la 
istorie, ori că, ori că… a fost destul că Nicolae Iorga să mă aleagă pe mine și 
să mă cheme la o conversație. Si, din conversație în conversație – iar asta ține 
loc de „din lac în puț“ – m-a întrebat: „Dar cum ai reușit dumneata, student la 
filozofie, să faci o asemenea teză răsărită la istorie? Ce legatură ai cu istoria?“. 
Atunci n-am avut încotro și i-am spus că sunt nepotul lui Silviu Dragomir. 
Iar el a zis: „Aaaa, așa se explică!!!“. Si, din momentul acela, a pierdut orice 
interes pentru mine. Fiindcă era o explicație ereditară și nicidecum nu era un 
merit al meu.

[Teama de posibile performanțe datorate eredității au avut-o permanent 
profitorii ideologiei comuniste aflați în posturi decizionale, care, după 
amănunțite directivele ale NKVD-ului, s-au îndeletnicit cu selecția inversă. 
Ceea ce a determinat nu numai respingerea Măriucăi Vulcănescu de pe lista 
celor inscriși la Arhitectură în vara anului 1952, dar și arestarea tinerei de 18 
ani pentru doi ani de zile, fără altă vină decât aceea de a fi fata cea mică a 
gânditorului creștin Mircea Vulcănescu. O selecție inversă de mare durată 
s-a făcut mai ales la facultățile de așa-zisă „filozofie”, unde atât admiterea 

Cum a fost confiscat si 
mistificat filosoful Al. 

Dragomir de G. Liiceanu
Un interviu extraordinar, descenzurat, cu victima 
Grupului Humanitas, realizat de Fabian Anton si 

adnotat de Isabela Vasiliu Scraba

A. D. : Sunt nascut la 8 noiembrie 1916, la Zalau, în Salaj. M-am nascut 
intimplator acolo, căci era razboi. Transilvania era în Imperiul Habsburgic, 
tata era inrolat pe front, mobilizat, iar bunica-mea, adica mama mamei, avea 
pamint acolo, în Sălaj. Asa ca mama era acolo pentru că sotul ei, adica taica-
meu, era plecat pe front. M-am nascut deci intimplator acolo, fiindca noi aveam 
domiciliul în Cluj, iar eu ma consider clujean. Scoala primara și liceul le-am 
facut la Cluj. Numai facultatea, facultatile de fapt – adica Dreptul și Filozofia –, 
le-am facut la Bucuresti. Sint licentiat în Drept și Filozofie. Si… și atit.

F. A. : Ati mai avut frati, surori?
A. D. : Am avut un frate, da! Era cam cu doi ani mai în virsta decit mine. 

E poza lui acolo. Il chema Virgil Dragomir, era inginer, profesor și prorector 
la Institutul de Constructii. Cind a murit, acum citiva ani, era prorector. Surori 
n-am avut. Eram doar noi doi, singurele odrasle.

Cred ca, dupa ce m-am nascut eu, s-au lecuit ai mei și n-au mai 
continuat. Cum am spus, am facut la Cluj scoala primara și liceul, ori Seminarul 
Pedagogic Universitar, care era un foarte bun liceu. Fiindca profesorii de 
acolo, majoritatea, erau profesori universitari. De-aia ii și spunea Seminarul 
Pedagogic Universitar. Astia, proaspetii licentiati, asa era pe vremea aceea, 
inainte sa devina profesori trebuiau sa dea examene de predare și atunci veneau 
la liceul nostru, în trimestrul al II-lea, și dadeau vreo doua-trei lectii de probă, 
sub stricta supraveghere a profesorilor nostri de acolo care, cum am spus, erau 
profesori universitari. Asa l-am avut profesor pe Daicovici, pe matematicianul 
D.V. Ionescu, pe Bratu – tot la matematica – și pe multi altii. Pe urma, la 
facultate însă, am venit la București.

II. A. DRAGOMIR: «AM FĂCUT FILOZOFIE FĂRĂ SĂ ȘTIE 
TATĂL MEU »

Alexandru Dragomir : Bacalaureatul l-am dat tot la Cluj, în 1933, dar la 
facultate am venit la București să fac Dreptul. Taică-meu voia neapărat să fac 
Dreptul și unchiul meu, care era profesor de istorie și membru al Academiei, 
Silviu Dragomir, îmi spunea că nu trebuie să fac facultatea la Cluj, pentru că 
acolo tata era cunoscut, unchiul meu la fel, erau știuți de toată intelectualitatea 
clujeană, inclusiv toți profesorii universitari de la Drept îi știau și ei și, astfel, aș 
fi fost ispitit să trec examenele prin prestigiul alor mei și nu prin merit propriu.

Așa am venit la Bucureștii, în octombrie 1933. Tin minte că nu mi-a 
plăcut deloc.

De fapt, retrospectiv, eram un tânar ardelean, îmbrăcat ardelenește, 
vorbind ardelenește, gândind ardelenește și ținând să rămân așa. Si era în 
1933. Trecuseră ani de zile de la Unire și tot mai exista încă PREJUDECATA, 
DISCRIMINAREA cu ardelenii și regățenii. Cei din Moldova și Muntenia erau 
regățenii. Asta avea o colorație peiorativă în Ardeal.

Si ni se răsplătea cu vârf și îndesat de către cei din vechiul regat. Aceștia 
considerau că ardelenii în primul rând vorbesc o română stricată. Că, în al 
doilea rând, sânt niște papă-lapte, că sânt niște naivi și alte calități eiusdem 
farinae. Nu mi-a plăcut deloc aici. Nu îi întelegeam pe colegii mei ce vorbeau, 
fiindcă vorbeau foarte iute, fiindcă erau bășcălioși, cum se spune. Si pentru că 
eu nu gustam așa bine glumele. Nu știam să discern și, mai ales nu știam să 
răspund cu aceeași monedă. Si, când m-am întors în vacanța de Crăciun la Cluj 
i-am spus lui taică-meu că eu nu mai vreau să mă întorc la București, că acolo 
este tot ce v-am spus adineauri. Si tata a spus: „Nu, nu, tu o să te întorci, o să 
te întorci ! Ti-e greu? Cu atât mai bine! Te vei duce și te vei întoarce!“. Așa că 
m-am întors. Ce puteam să fac? Autoritatea paternă a învins.

[E demnă de remarcat constatarea că și după cinsprezece ani de la 
hotărârea ardelenilor de a se unii cu regățenii încă mai dăinuiau prejudecăți 
și de-o parte și de alta. Privind retrospectiv, filozoful se amuză evident de 
această situație care i-a creat inițial dificultăți de adaptare peste care a trecut 
însă cu ușurință dezvoltându-și simțul umorului. Lipsiți de orice urmă de umor, 
redactorii de la „Observatorul cultural”, nr.275/ 30 iunie –6 iulie 2005, nu au 
pierdut aici ocazia de a face politica zilei, accentuând (prin subtitlul dat acestui 
fragment) diferențele enumărate de filozof în glumă. După „politica zilei”, se 
cer din nou sădite anacronice prejudecăți, musai asociate cu o mândrie local-
provincială cu totul deplasată în România, stat ce aparține Uniunii Europene. 
Manipularea într-o asemenea direcție apărea într-o anchetă a revistei „Dilema 
veche” din București, nr. 365/2011, la care am făcut referire în articolul meu 
intitulat Mircea Vulcănescu și alți cărturari martiri ai temnițelor comuniste 
(vezi rev. „Nord literar”, Baia Mare, iulie-august, 7-8 (122-123)/2013]

Dar în iunie 1934, după ce am dat examen, nici nu m-am mai dus înapoi 
la Cluj pentru că aveam prieteni regățeni de aici, din București. Stiu chiar 

(urmare din numărul anterior)
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(continuare în nr. viitor)

cât si doctoratul erau permise după acceptarea dosarului depus de candidat. 
Discriminarea având ca obiect „originea putredă/ burgheză” s-a perpetuat (în 
unele cazuri) si după schimbarea de regim din decembrie 1989. Cu asemenea 
contra selecție și cu studii fără prea multe legături cu filozofia, unii dintre așa-
zișii „specialiști” ajunși prin universități pe post de cadre didactice încearcă să-
și camufleze incompetența cu o retorică manipulatoare după directivele politice 
care i-au săltat în posturi necuvenite (vezi toată maculatura post-decembristă 
unde, fără nici o legătură cu gândirea filozofică românească, s-a reintrodus 
în circulație limbajul anchetelor prin care au fost martirizați gânditori români 
închiși fără de vină, precum Mircea Florian, Mircea Vulcănescu, Ion Petrovici, 
Traian Brăileanu, Benedict Ghiuș, Nichifor Crainic, Părintele Arsenie Boca, 
etc).]

M-am înscris la Filozofie, eram sîrguincios, constiincios, urmam 
cursurile lui Negulescu, ale lui Mircea Florian, ale lui Antonescu – la pedagogie, 
și ale altora, câți mai erau pe acolo. Din 1934-1935 am urmat și cursurile lui 
Nae Ionescu, care mă impresionase prin…, hai să spunem, personalitatea lui 
care era mai mult decât sugestivă, dar cu care nu eram de acord. Eu aveam 
lecturile mele. Si, într-o buna zi, întâmplarea a facut să ascult un curs de-al lui 
în care spunea exact ceea ce citisem eu, cu o zi înainte, în Kirkegaard. Ma rog, 
nu stiu dacă spunea chiar exact. Așa mi s-a părut mie, un student, un puțoi ca 
să zic așa, la 18-19 ani. Si, din momentul acela, am spus că Nae plagiază. Ceea 
ce era, evident, o enormitate, o prostie. Ce vrei ? La vârsta mea de acum pot 
să scuz orice din păcatele tinereții. Așa am scăpat de molipsire naeionesciană.

[Spusa lui Alexandru Dragomir nu corespunde cu impresia pe care a 
consemnat-o în iunie 1946 o fostă colegă de la filozofie care tocmai remarcase 
la el acea „molipsire naeionesciană” de care se credea scăpat: „Alexandru 
Dragomir are un ideal de viață și un ideal de om. (…) El spune: Nu mă 
interesează în viață decât un lucru: Filozofia, filozofia, filozofia… Mă uitam la 
el cum vorbea de Plato și mă gândeam la Nae: Neliniștea aceea pentru fiecare 
problemă, interesul acela vibrant și tragic în jurul fiecărei întrebări, simplitatea 
cu care lua noțiunile și le diseca și încercarea să scoată din ele maximumul 
de lămuriri posibile. Și mai mult decât orice, ezitarea aceea permanentă. Felul 
în care nu uita niciodată să-ți atragă atenția asupra limitelor noastre, asupra 
relativității oricărei afirmații care trece dincolo de un anumit plan. Felul în 
care ne învăța să fim prudenți și conștienți de posibilitățile și imposibilitățile 
omenești. Nae…singurul om de la care am învățat ceva… Nae… Singurul om 
care ar fi avut să-mi spună ceva… Am impresia că dacă aș fi stat de vorbă cu 
el.. .m-aș fi lămurit cu credința… Singurul om a cărui viziune ar fi avut interes 
vital pentru mine. Singurul om de acest fel care mi-a fost dat mie să-l cunosc” 
(Jeni Acterian, 5 iunie 1946, în vol. Jurnalul unei ființe greu de mulțumit, 
București, 1991, pp.435-436). Din aceast fragment de jurnal se mai poate 
deduce că la „Scoala de înțelepciune” înființată la Noica în noua lui reședință 
de lângă pădurea Andronache, una din temele de discuție o constituiau în 1946 
dialogurile platonice.].

Dar îmi aduc aminte cum era atunci. Nae intra primul la curs, totdeauna 
elegant îmbrăcat, dar nu distins îmbrăcat. Nu era nici țipător. Venea îmbrăcat 
scump și asta se vedea. In orice caz, era foarte bine îmbrăcat, spre deosebire 
de Negulescu, de Motru care erau mai cârpăciti, mai dascăli îmbrăcăți. Leafa 
mică, „remunerație mică, după buget“. Si am terminat facultatea normal, adică 
am terminat Dreptul în 1937 și Filozofia în februarie 1939. Pentru că, între 
timp, am facut armata și apoi ne-a dat drumul din armata și ne-au luat din nou. 
Era atunci istoria cu pactul de la München, cu anexarea Austriei de către Hitler. 
Mă rog… erau tot soiul de tulburări politice si ne tot chemau sub arme.

Si pe urmă în 1941, în 28 martie 1941, am plecat în Germania. întâi 
la Breslau, care mai tarziu a devenit orașul polonez Wroclaw, pentru că nu 
obținusem nici o bursă de stat, ci numai o bursă de oraș în Breslau, unde am 
stat un semestru.

Si apoi, în toamna anului 1941, am plecat la Freiburg, cu o bursă 
Humboldt. Am stat acolo din toamna anului 1941 pâna în toamna anului 1943, 
la Heidegger, facând o lucrare de doctorat în Hegel. Asta la sfatul lui Heidegger, 
lucrare pe care bine că nu am terminat-o, fiindcă am fost mobilizat. Nu prea 
poți termina o teza de doctorat într-un an și jumătate la Heidegger!

 
III. ALEXANDRU DRAGOMIR : „DIN IAN. 1945 ȘI PÂNĂ LA 

PENSIONARE AM FOST PIERDUT PENTRU FILOZOFIE, PENTRU 
PROPRIILE MELE INTERESE”

 
Alexandru Dragomir :Am fost mobilizat și trimis din nou în țară, deși 

Heidegger îmi dăduse un fel de «Zeugnis», un certificat cum că aș fi fost în 
câteva luni doctor. Mă rog, îi prezentasem deja tabla de materii, ideile principale 
le discutasem cu dânsul…

[ Despre studiile post-universitare la Freiburg povestește W. Biemel 
în niste amintiri despre Alexandru Dragomir. Biemel nu uită să spună cât de 
mult îl aprecia Heidegger pe Dragomir, care avea o înțelegere excepțională 
a limbajului filozofic heideggerian (Erinnerungen an Dragomir, în „Studia 
Phaenomenologica IV, 3-4 / 2004, p.13). Acest fapt a ușurat conlucrarea lor 
la traducerea în românește a textului „Was ist Metaphysik ?”, refuzat de N. 
Bagdazar (care avea o editură proprie) întrucât Heidegger ar fi fost „persoana 
non grata”. Din textul lui Biemel, editorul G. Liiceanu a tăiat numele lui 
Stefan Teodorescu, indicat de Biemel drept acel „coleg” de la Direcția de 
studii si Documentare care, studiind cu Heidegger, îi povestise cu entuziasm 
despre seminariile acestuia. Cenzurarea tipic comunistă a „filozofului de la 
Heildelberg” (apud. Svetlana Paleologu Matta, „Despre ontologia lui Stefan 
Teodorescu”, în vol. : Șt. Teodorescu, Spre un nou umanism, Ed. Solstițiu. 

Satu Mare, 1999, pp. 141-183) practicată de directorul Editurii Humanitas 
viza probabil crearea vidului artificial prin care Alexandru Dragomir să apară 
drept unic discipol român al lui Heidegger. Or, la filozoful german ajunseseră 
până la sfârșitul războiului mulți studenți români, în general trimiși de Nae 
Ionescu: D. C. Amzăr, Petre Pandrea, Stefan Teodorescu, Noica, C-tin Floru 
(care la simpozionul Asociației „Criterion” despre tendințele din filozofie a 
conferențiat în 1933 despre Fenomenologie), Octavian Viua, C-tin Oprișan, 
etc (vezi Isabela Vasiliu-Scraba, Din discipolii români ai lui Heidegger, în rev. 
„Asachi”, Piatra Neamț, Anul XIII, nr. 194, aprilie 2005, p.1 și p.3, sau http://
www.isabelavs.go.ro/Articole/OPRIS6.html ). O informație din textul lui W. 
Biemel privitoare la soarta traducerii din Heidegger făcută în anii războiului cu 
Alexandru Dragomir are darul de a contrazice un neadevăr repetat si răsrepetat 
de Liiceanu pe toate cărțile lui Dragomir : „Moare la 13 noiembrie 2002 fără 
să fi publicat vreodată ceva.” Pe de-o parte, spusele lui Alexandru Dragomir 
transmise pe unde Radio despre filozoful Octavian Vuia fuseseră publicate 
de Nicolae Florescu în 1997, pe de altă parte, însuși Biemel își amintește că 
traducerea eseului „Was ist Metaphysik ?” făcută de Alexandru Dragomir 
împreună cu el a fost publicată „in Paris von Virgil Ierunca”.]

Din momentul acela am fost pierdut pentru filozofie, pentru propriile 
mele interese. Și am mers din concentrare în mobilizare, din mobilizare 
în concentrare. Pe urmă a urmat înstrăinarea: Din ianuarie 1945 până în 
decembrie 1950 am fost la o întreprindere de vândut oțeluri și electrozi, a 
Fabricii „Industria sârmei“ din Turda. Eram funcționar la serviciul de vânzări. 
Pe urmă, în 1950, am intrat la Editura Tehnică. Eram pe un post de stilizator. La 
Editura Tehnică erau foarte multe traduceri din rusă în 1950. Vezi, era piciorul 
stăpânirii. Și tot ce se traducea era din știința cea mai grozavă, adică de la ruși. 
Și toate astea trebuiau stilizate, deoarece cei care traduceau erau ba basarabeni, 
ba ruși. Am stat acolo până prin 1952. Apoi am tot trecut de la o editură la alta. 
M-au pasat de acolo, m-au transferat dincolo, și asa mai departe.

[ După ce mi-a apărut volumul Propedeutică la eternitate. Alexandru 
Dragomir în singurătatea gândului, Ed. Star-Tipp, Slobozia, 2004, oferit si 
lui Mihai Șora, acesta mi-a spus pe 24 oct. 2004 că prietenul său Dragomir, 
dat afară de la Editura Tehnică ajunsese chiar si pe Santierul de la Bicaz unde 
se ocupa de „aprovizionarea cu ciment” (vezi textul memorialistic: Isabela 
Vasiliu-Scraba, Ceva despre Școala trăiristă inaugurată de Nae Ionescu, în 
rev. „Tribuna”, Cluj-Napoca, 1-15 iunie 2013, nr. 258, pp.4-5, sau   http://
www.isabelavs.go.ro/Articole/IsabelaVS-Memorialistica2Tribuna258.htm ). 
Probabil că Alexandru Dragomir lucra pe Șantierul Hidrocentralei de la Bicaz 
când unchiul său, acad. Silviu Dragomir, era ca și alți istorici după gratii în 
închisoarea din Sighetul Marmației.].

Am avut și o seamă de alte mici posturi din acestea, de mizerie. Căci 
începuse deja problema cu dosarul de cadre. Și eu aveam un dosar de cadre 
foarte prost, pentru că studiasem în Germania (« nazistă »), taică-meu fusese 
jurisconsult și decan al Baroului Cluj, pentru că unchiul meu, istoricul Silviu 
Dragomir, fusese ministru în două rânduri. Și toate astea făceau să am un 
dosar putred [academicianul Silviu Dragomir (1888-1962), autor al Istoriei 
dezrobirii religioase a Românilor din Ardeal în secolul al VIII-lea, una dintre 
cele mai documentate istorii ale bisericii românești din Transilvania, elaborate 
după amănunțite cercetări în arhive românești și străine (din Budapesta, Viena, 
Carlovitz, Moscova) fusese arestat fără nici o vină în 1948 și dus în închisoarea 
din Caransebeș iar apoi alăturat, în mai 1950, lotului istoricilor români din 
închisoarea Sighetului Marmației, unde a fost omorât istoricul academician 
Gheorghe Brătianu. „Silviu Dragomir a supraviețuit perioadei sighetene și a 
fost transferat la alte locuri de detenție” (vezi Nuțu Roșca, Închisoarea elitei 
românești, Editura Gutinul, Baia Mare, 1998, p.73.].

Și nu puteam să intru nicăieri unde să fiu cât-de-cât ce voiam eu. Nu 
puteam intra în sectorul ideologic. Ceea ce însemna nu numai ca nu puteam 
intra la vreo revistă, ca redactor. Dar nici măcar bibliotecar nu eram admis. 
Căci și asta se considera a fi tot în domeniul ideologiei. Și uite așa m-am târât 
după 23 august 1944. În 1976 am ieșit la pensie. Și, de atuncea, juisez. Asta 
înseamnă să fiu la pensie. Uite, sunt 24 de ani de când mă bucur că nu trebuie 
să fac nimic.

Fabian Anton : Cum va explicați totuși, v-am mai spus și la începutul 
discuției noastre, ca în jurul dumneavoastră s-a creat o anume faimă de „cel mai 
mare filozof român în viață“ ?

Alexandru Dragomir: Dar mă întreb : « Cine era concurența ? »
F. A. : Cine știm: Nae Ionescu, Cioran, M. Vulcănescu…
A. D.: Eeee… Eu eram mai mic decât ei!
F. A. : Studenții au început să vorbească de dumneavoastră. De ce 

credeți?
A. D. : Chiar! Și eu mă întreb. De unde și până unde??? Te întreb și pe 

matale…
F. A. : Cu toate că ați scris puțin sau nu s-a publicat mai deloc ce-ați scris, 

totuși se vând așa-zise scrieri semnate Alexandru Dragomir.[Se vinde pe piața 
cărții acest volum pe care vi l-am adus sa-l vedeți: xeroxat și legat, el cuprinde 
vreo 400 de pagini. Pe copertă este trecut numele dumneavoastră. Studenții 
cumpără de la anticariatele de la Universitate aceste lucruri. Eu nu știu câți 
dintre ei vă cunosc personal, câți au ajuns în camera aceasta…

A. D. : N-au ajuns! Pentru că eu nu am scris nimic. În afară de chestia 
asta [din volumul xeroxat], cu „Oglinda“, nu am scris nimic! Și nici n-am de 
gând să scriu. Nu mă interesează! Și sînt destule cărți pe piață, nu? Nu se simte 
lipsa mea !
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De dor de trecut

Alerga pe drumul gol
Încercând să găsească
De ce norii 
Și păsările
Și florile
Nu o puteau vedea
Când, deodată, de 
departe
Apăru o umbră 
Era
Umbra trecutului pe care ea nu o putea 
uita.

A (te) uita cu ochii altuia

Așezată pe o canapea de paie
Se uita cum cerul
Albastru
Parcă se aduna și se strângea.

Așezată pe o canapea de paie
Dorea să atingă cu ochii
Privirea
Pe care nu o mai avea.

Așezată pe o canapea de paie
Îi era dor de privirile albastre
Care,
Cândva, îi potoleau setea.

Pasăre în zbor

Îmbrățișări de albatros
Pe suflul singuratic
Nicăieri nu-i mai frumos
Ca în văzduh lunatic.

Destul i-a fost până aici
Cu aripile frânte
Să zboare și să rabde frici
Aproape infinite.

Dar seara când revine viu,
Uitând de-a sa durere
Se face parcă argintiu
Și-abundă de plăcere.

Aidoma basmelor

Din poveștile cu zâne
Răsare -un fir de iarbă,
Care se cațără 
Tot 
Mai 
Sus.
Din cărțile demult uitate,
Privește un moșneag
Și nu contenește să
Plângă.
Din mine
Iese-un demon albastru,
Care se transformă
În 
Praf
De
Cer.

cubism și macaroane

de exemplu gândul la 
tine 
taie masa dintre mine și 
zid în două 
prind realitatea în stație  
ascult tot drumul 
criticile călătorilor 
despre modul 
defectuos în care mă 
așez pe scaun 
sau poate că îi deranjează lipsa hainelor 
la prima frână îl prind pe Marcel Duchamp 
de picior 
și se deschide cerul se deschide ușa 
cu o lumină orbitoare întind piciorul repetat 
pe treaptă 
nud coborând scara 
printre sirenele mașinilor gândul la tine se 
grăbește spre școală 
văd niște macaroane care vin vertical 
plouă 
doamna directoare cu-n deget în sus 
cu un alt deget ștergând ușor praful 
cubismului 
apoi scrie pe tablă cu litere mari 
ai întârziat ai întârziat 
n-am putut să mă dezlipesc îi spun  
ascunzându-te.

doar cu o zbatere
 
la fântână 
să car apă în cuvinte 
până în poezie ajung udă 
strâng în pumni cuvintele și sorb  
cu sete  
până când din frunte îmi țâșnește apă 
care îmi curge până la mijloc 
de la mijloc îmi țâșnește apă 
care îmi curge până la tălpi 
atunci încordez degetele de la picioare 
și din fiecare țâșnește câte un izvor 
la care eu mă duc să umplu cuvinte 
îmi vine să le ciocnesc deodată unele de 
altele 
să le simt plinul cum pleznește în afară 
să-mi preseze adâncul din podul palmei 
să mi se bucure carnea 
fără țipăt fără țipăt

Poet

poetul se juca absent cu șireturile  
în timp ce luna se rostogolea pe câmpiile 
asire 
demiurgul l-a ținut de după umeri pe poet 
și a vorbit ca un tunet 
poetul l-a ținut și el pe demiurg de după 
umeri 
și a vorbit blând  
am alunecat între oameni a zis 
oamenii s-au ținut și ei de după umeri 
din ei a ieșit o ureche uriașă 
în care stăm noi acum ghemuiți ne legănăm 
scandăm la steaua care-a răsărit e-o cale-
atât de lungă 
mi-au amorțit picioarele 
mi se face foc în oase  
și mor de sete 
mi-e și mie dor

Acesta-i omul. El a 
vrut să zboare

Să zboare-a vrut de 
când a fost gândit.
De când s-a smuls din 
beznă și prinsoare
N-a tins decât în sus, 
spre zări, spre soare.
Arípi cerate-n timp și-a 
făurit.

Mai dârz ieși din prima eșuare,
Păun nu fu la primul spornic zbor,
La-ntrecere cu falnicul condor,
Și nici la prima aselenizare.

De la planor la lainer cu motor
Și de la supersonic la rachete
Pășește confient pe noi planete,
Extratereștrii-l au drept om de-al lor.

Acesta-i omul. El a vrut să zboare, 
Să nu se-ncujbe printre târâtoare.

Un geniu doar nu-ţi fu străin defel

      Marelui sculptor Constantin Brâncuşi

În mâna ta se mlădia boi lemnul.
Sub dalta ta cânta în cosmos piatra.
Îşi plânge-n criptă morţii necrolatra.
Măiastra ţi-a urmat spre cer îndemnul.

Rodin îţi validase primul natra.
Cum un stejar nu stă la umbră, demnul,
Mai spre  Montmartre te-a ţintuit consemnul: 
Miheiul, tot el casa și polatra.

Eram în gând cu cei trecându-ţi pragul.
Am plâns cu codrul: bradul, pinul, fagul,
Când Ţara uşa ţi-o închise-n nas.

O, sfinte muceníc din Montparnasse,
Un geniu doar nu-ţi fu străin defel,
Scrutând Coloana-ţi: falnicul Eiffél!

Viața n-am sculptat-o. Nemurirea!

     ”Brâncuși a sculptat infinitive lungi”. 
(C. Noica)

Nu-naltul l-am cioplt, ci înălțarea.
Nici limita, o, nu! Nemărginirea!
Viața? N-am sculptat-o. Nemurirea!
În al Măiestrei zbor spre cer  --  zburarea!

I-am scos nu vălul tainei. Tăinuirea!
Să prind n-am vrut sărutul. Sărutarea!
Din pasul prim extras-am zămislirea,
Iar din ființă  -- numai ființarea!

N-am tins să simt durerea. Cum se doare!
Nici să-ncrustez în rocă răsăritul.
Clipita-n bronz când soarele răsare

Fixat-o-am. Sfârșirea, nu sfârșitul
Al mortului din raclă! Cum se moare
Și cum se-ntinde-n spațiu infinitul!

Nicolae MãTCAç Raluca Buturoiu Dominique Iordache
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Păgubitor şi nedrept, Crişu 
Dascălu, nume proeminent nu doar în 
spaţiul banatic este aproape ignorat 
ca poet. Spirit grav, elaborat, el 
publică la intervale largi, rânduindu-
şi gospodăreşte volumele; dovedeşte 
rigoare şi are, indiscutabil, „harul 
viziunii”, cum s-a observat. Prin 
aerul glacial, prin apetitul „clasicist” 
maschează „subtextul exploziv”, inhibat 
de un calm învăluitor. Fără a fi, neapărat, 
un calofil, Crişu Dascălu e bântuit de 
demonul perfecţiei şi cosmosul său liric, 
ispitit de ordine, visează desăvârşirea. 
Dar el nu este un poet crispat, subjugat 
de tirania formei. Iar fiorul anxios nu 

atinge niciodată terifianţa pentru că poetul, străin de retorica sforăitoare, nu 
face din suferinţă un spectacol. Totul e trăit cu decenţă, topind contrariile 
şi surdinizând efectele. Chiar şi acea „liliputană întrunire de semne”, cum 
numea, într-o graţioasă dedicaţie, volumul Cicatricele bucuriei (1995), 
eliberează o dulce melancolie, sfâşiată de avertismente-blitz, dar permanent 
ţinută sub control. Fiindcă nu e un expansiv şi acest „frâu nevăzut” se simte 
deîndată. Sub armura omului de ştiinţă, de o tăioasă precizie, se ascunde o 
mare sensibilitate.

Dacă ne amintim că primul volum era Mânie şi marmură (1968), 
am putea descifra, chiar lesnicios, de ce poezia sa desfăşoară serii paralele, 
îngemănând realitatea şi virtualitatea („marele Poate”). În fond, „mânia” 
ar putea fi însăşi creaţia; în blocul de marmură, ştim, potrivit îndemnului 
maiorescian, dormitează statuia. Or, sculptorul, suntem avertizaţi, „a plecat 
în corăbii”. Iar această poezie sobră, hermetică, încifrată pe linie barbiană 
ia, totuşi, pulsul epocii (sau, mai exact, a unei vârste): „eram un spasm de 
elemente păstrate loalaltă / în forma fostului meu trup”. Furiile creatoare 
(ordonatoare) par a întreţine jubilaţia şi printr-un febril asociaţionism 
imagistic. Iar volumul Încercare asupra bucuriei, venit după zece ani, 
putea trăda, la o rapidă ochire, un părelnic temperament expansiv. Tot 
poetul, un „monstru lexicofag”, ţinea, binevoitor, să adauge: „Sunt fiul 
unui verb ursuz”. Şi, astfel, cerebralitatea domină acest discurs, hibridând 
fabulosul cu prozaismul şi aruncând o perdea peste ispitele epidermice, 
fără a isca, însă, o poezie uscată: „lumea foşnitoare / mi-a ajuns la buze”. 
„Trăim într-o carte”, constată voluptuos poetul şi acest univers livresc, în 
autocontemplare, nu poate anula chemarea: viaţa „tot mai aşteaptă”, ochii 
pânditori „au trup să te vadă”.

Acest profil (posibil) ar păcătui dacă am uita că poetul este dublat 
de un subtil teoretician. În treacăt, amintim că Dialectica limbajului 
poetic (1986) era o carte blindată, oferind un 
studiu teoretic, incitant. Perspectiva diacronică 
îngăduie fineţe disociativă şi apetit constructiv; 
semioticianul Crişu Dascălu dovedea, previzibil, 
disciplină, rigoare, coerenţă şi se deschidea, 
benefic, spre contextul operei, înţelegând 
contradicţia ca principiu al totalităţii. Teoretizată 
prin circularitatea motivelor poetice, ispita 
antinomică răzbate, însă, în poezia sa: „să 
fiu un val, legănător”. Încercată de „întrebări 
tulburătoare”, această lirică nu uită că e fixată 
„pe mal de carte”, trimiţându-şi reverberaţiile 
în „oglinzi acustice” (nota regretata Felicia 
Giurgiu). Fiindcă, poezia lui Crişu Dascălu, de 
un ritm controlat, manevrând rime impecabile, 
visează tiranic ordinea, alungând scrâşnetul 
existenţial al unor poeme turbulente. Cândva, 
junele-poet, „locuitor de labirint”, rătăcea zidind 
„ieşiri”, stăpânit de o cerebralitate „despotică” 
(cum s-a observat). Şi, deopotrivă, se dovedea 
un specialist în teritoriile aride ale semioticii. 
Împăcând aceste chemări (divergente, totuşi), 
el „comite” o poezie cu desen precis, limpid, 
economicos, fără a-şi transcrie înfrângerile 
metafizice. Nici nu pare a avea un temperament 
poetic (în sensul unei existenţe vulcanice, 
dezordonate), ci, construind lumi imaginare, 

CRIŞU DASCĂLU – 75
preferenţial în decor marin, de atmosferă helenică, le aşează, gospodăreşte, 
în corsetul strofelor dobândind o serafică împăcare cu sine. Clasicist sever 
(aşa îl vedea, într-un admirabil „portret sentimental”, Ion Arieşanu), poetul 
se proiectează într-o lume paralelă, de o puritate scutită de grandilocvenţă. 
Efortul (nici jucăuş, nici căznit) trage din marea şi pilduitoarea biografie 
a lumii o traiectorie hieratică, cu jocuri lingvistice (cazul algonauţilor) 
şi decantări livreşti, învederând că poezia lui Crişu Dascălu este atent 
elaborată. Nu atât tonusul meditativ, cât visarea, spălată de senzualitate, 
neridată, biruie în desfăşurarea aceste lirici, purtată de „albe flote” şi 
anunţând – paradoxal – intrarea „în ceaţă”: „coborâm în deşert.../ Cineva 
ne latră / Prin ochiul inert / Cu lacrimi de piatră”. 

Să reamintim că, înrolat, din 1965, în frontul cercetării, Crişu 
Dascălu    (n. 11 mai 1941), trecut prin liceul lugojean „Coriolan 
Brediceanu” şi urmând Facultatea de filologie a Universităţii timişorene 
(de Vest, astăzi), director al Institutului de Cercetări banatice „Titu 
Maiorescu” al Filialei Academiei, îmbină, cu supleţe dialectică, fără morb 
profesoral, apetitul reflexiv-teoretizant, fructificând o informaţie bogată, 
cu desfăşurările lirice, acestea celebrând o splendidă unitate (cosmică). 
Dar autorul, interesat încă din juneţe de limbajul poetic românesc (teza de 
doctorat, în 1979, încerca o articulată analiză din perspectiva textualizării) 
întrevede contradicţia ca principiu al totalităţii. Fiindcă limbajul poetic e 
„o limbă pe cale de a deveni operă”, dialecticianul, explorând cu supleţe, 
tenacitate şi profunditate o astfel de zonă problematică şi manevrând, fără 
excese, arsenalul terminologic, pune accentul pe procesualitate. Înţelege, 
aşadar, textul ca productivitate şi logodeşte, ţinând fenomenul sub control, 
impulsuri creatoare contrarii, manifestându-se performant. Cercetător 
avizat al evoluţiei poeziei româneşti, declanşând – prin recitiri / revizitări, 
cum ne răsfăţăm azi – şi o respectuoasă „insurecţie”, atent la simetrii şi 
strategii (lirice, evident), Crişu Dascălu se dovedeşte şi un poet care ar 
merita o altă vizibilitate. Tăcerile sale editoriale stânjenesc sau întârzie o 
justă şi meritată recepţie. Străin de găştile care, pe scena literară, îşi macină 
energiile într-o interminabilă gâlceavă, teoreticianul-poet nici nu pare 
interesat de zarva iscată de „clasamentele de cafenea”. Se simte bine în 
bibliotecă, bănuim, plonjând, cu instrumentele teoreticianului, în reveria 
livrescă. Îmbinând, desigur, prin alternanţă, poezia şi poetica ei. Altfel spus, 
propria-i creaţie lirică (de la poemele „spaţiale” la „colivia belgrădeană”) 
se însoţeşte cu solide exegeze dedicate unor mari nume, urmărind cum 
devine limba (material lingvistic) obiect estetic (vezi, de pildă, Poetikon, 
volumul din 2007). Fiindcă, ne reaminteşte Crişu Dascălu, opera este 
chiar „raţiunea de a fi a textului”. Călătorind spre „centrul poeticului”, 
în demonstraţii docte, teoreticianul propune, în câmpul semioticii şi al 
stilisticii, reinterpretări; iar poetul, mereu egal cu sine, urmează o linie 
sobră, refuzându-şi exultanţa ori grandilocvenţa.

Adrian Dinu 
Rachieru

de C. Pavel
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Prozatorul, publicistul și criticul 
Titi Damian vine în fața cititorilor cu o 
carte care emoționează, sensibilizează, 
suscită reflecții și întrebări, curiozități 
și interes de la prima și până la 
ultima pagină și care are un titlu pe 
măsură: „Judecătorul de suflete“ 
(Editura Editgraph, 2014). În cazul 
acestei cărți memorialistice, ale cărei 
pagini țes, emoție cu emoție mai mult 
decât întâmplare cu întâmplare, un 
bildungsroman ce, pe alocuri, atinge 
frumusețea și eleganța poemelor 
în proză, judecătorul este omul de 
la catedră, iar sufletele, copiii din 
generațiile întregii sale cariere. În 
viziunea scriitorului profesia de dascăl 

implică o responsabilitate cu bătaie mult mai lungă decât ceea ce pare 
la prima vedere, întrucât de hotărârile lui (chiar și de moment) depinde 
viitorul celor aflați în primii ani ai vieții. Toată cartea este o pledoarie pentru 
ca între dascăl și elevi să funcționeze o relație luminoasă și corectă, la care 
sunt chemați să vegheze și părinții.  Punctul de referință sau pilastrul în 
susținerea acestui crez peren îl constituie Domnul Mișu, personajul ce 
întruchipează culmea înțelepciunii pedagogice și căruia îi aparțin multe 
maxime memorabile: „Un adolescent iartă, dar nu uită“, „Dă-i omului un 
țel în viață și-l scoți din mediocritate“, „Greșeala nu se pedepsește doar în 
catalog, ci mai ales în sufletul adolescentului“ etc.

Scriitorul Titi Damian începe, în partea autobiografică „Trepte“, să 
se dezvăluie cititorilor vorbind despre școlile pe care le-a făcut și despre 
impactul pe care l-a avut întâlnirea cu unii profesori. Hipersensibilitatea 
și timiditatea exagerată îi aduc inițial probleme, blocându-i capacitatea 
de concentrare în timp ce este ascultat la lecții, până când învață să-și 
controleze emoțiile. Apoi aflăm despre școlile prin care trece în calitate 
de dascăl, de la simplu învățător, până la profesor cu gradul I la renumitul 
colegiu „Grigore Moisil“ din Urziceni. 

Cartea cuprinde o suită de povestiri, primele inspirate din viața de 
elev, apoi de profesor de limba și literatura română a lui Sorin Dumbravă, 
personajul în care scriitorul își proiectează propriile trăiri. Prima povestire, 
„Blestemul“, ne face cunoștință cu micul Sorin, nevoit să-și lase satul natal 
pentru a-și continua studiile la Bozioru, și cu părinții acestuia, țărani din 
Muscelu-Cărămănești, ambii cu caracter puternic. Mama iese în evidență 
prin hotărârea ei de nezdruncinat de a-și face copilul învățător. Astfel, când 
copilul de 9-10 ani, nesigur pe el, timid, văzându-se împins să înfrunte o 
lume necunoscută – școală, profesori și colegi noi – dă înapoi, ea are o 
reacție ca atunci când „ajungea la o mare ananghie“ și corpul său întreg 
(naratorul nu-și mai amintește dacă și vocea sa) emite blestemul, ceea ce 
îl convinge pe fiu să se răzgândească imediat și să se apere: „Nu mă mai 
blestema, că mă duc!“ Este uimitoare povestirea „Mama“, în care femeia, 
munteancă aspră și capabilă de orice pentru fiul său, se agață de o ușă a 
trenului și se lasă târâtă astfel până când cineva din interior, văzând-o, trage 
semnalul de alarmă și face ca mașinăria de fier să se oprească. Numai așa 
băiatul care plângea de emoție rezemat de un copac a putut fi recuperat și 
urcat în tren. Gestul ei disperat, singurul care mai putea să-l conducă pe 
băiat la înscrierea la „petagogică“, devine astfel unul al sorții copilului, care 
n-ar fi ajuns niciodată cadru didactic dacă nu l-ar fi ajutat tăria de caracter 
a mamei sale. Tatăl nu este nici mai puțin inteligent decât mama, nici mai 
puțin înverșunat în a-i înlesni copilului calea spre țelul ales. Astfel, în 
povestirea „Biciul“, când Ion Dumbravă înțelege că nu mai este o altă cale 
de a-și salva fiul de la exmatriculare – întrucât fusese acuzat pe nedrept că 
mâzgălise și rupsese afișele electorale ale propagandei comuniste –  decide 
să-l lovească cu o cumplită „pleasnă“ de bici, luându-i prin surprindere și 
pe director și pe cei ce asistau la „judecată“, ceea ce face ca profesorii, 
sensibilizați, să voteze împotriva pedepsirii cu exmatricularea a lui Sorin.

În calitate de dascăl, Sorin Dumbravă reușește să se facă iubit, 
admirat și să devină model pentru mulți elevi, care îi vor călca pe urme și 
chiar vor deveni, unii dintre ei, cadre didactice.  Un exemplu al apropierii 
puternice dintre diriginte și clasă ne este relevat în povestirea „Himera“. La 

rugămintea repetată timp de patru ani de către elevii săi de a le vorbi despre 
prima lui iubire, Sorin Dumbravă nu se sfiește să-și dezvăluie sufletul și 
mânuie amintirile cu dexteritatea scriitorului, ordonându-le într-un veritabil 
poem în proză. Această povestire îi dă ocazia domnului Titi Damian să scrie 
unele dintre cele mai frumoase pagini din cuprinsul cărții și, aș putea spune 
fără teama de a exagera, și din literatura română. Iată o mostră infimă: 
„ochii ei (...) mă rugau, într-o chemare dureroasă și nesfârșită, să rămânem 
cu sufletele topite unul în altul și cu trupurile înlănțuite, refăcând sărutul 
fierbinte al primei perechi de la începutul lumii, răcorit de adierea unui 
vânt firav de primăvară“. Mitul androginic este întărit și de numele fetei, 
Florina, la fel cu numele de botez al domnului Titi Damian, Florin. Himera 
din povestire va prinde consistență în realitate și va deveni soția dascălului. 
La fel de tulburătoare este și povestea de dragoste dintre tânărul Sorin 
Dumbravă și Tudorița („Fata dintre lotuși“). Deși iubirea celor doi este 
mare, dovadă biletul ei de peste ani în care își mărturisește nefericirea în 
căsnicie și speranța de a-l mai vedea o dată până la sfârșitul vieții, nu se 
împlinește din cauza fixației părinților fetei că trebuia să se mărite cu cel ce 
fusese ales de ei.

Asemenea lui Victor Hugo care spunea „Cel ce deschide o școală 
închide o temniță“, profesorul Sorin Dumbravă crede în eficiența școlii 
și are deseori satisfacția să se întâlnească, din întâmplare sau nu, cu foști 
elevi care îi mulțumesc și-l poartă în inimă pentru că, odinioară, a intervenit 
providențial în destinul lor („Judecătorul de suflete“, „Ștergătorul 
de parbrize“, „Rețeta“). Un exemplu negativ este Fănel din povestirea 
omonimă, care, ajuns mare la București, uită că, în anii de liceu, profesorul 
său investise în el mai multă afecțiune decât în ceilalți.

Nobila profesie nu-l scutește pe Sorin Dumbravă de invidia unor 
colegi de breaslă, căci are rezultate excepționale cu elevii la olimpiadele 
județene și naționale („Răzbunarea“), de micile supărări ale elevilor 
pe care îi convinge totuși să învețe („Ștergătoarele de parbriz“), de 
nedreptățile unor directori numiți 
politic în funcție („Falconetti“), de 
întâlnirea cu profesori ce își racolează 
victime din rândul elevilor minori 
pentru a-și manifesta înclinațiile 
homosexuale („Șantajul“) și nici de 
trecerea timpului. Dacă profesorul 
conștientizează că îmbătrânește 
cu fiecare generație dusă până la 
bacalaureat, are senzația, cu fiecare 
clasă de a IX-a, că o ia de la capăt 
și că este tânăr ca și elevii ce o 
compun. Asta se întâmplă până la 
pensionare, când despărțirea de 
școală e inevitabilă și când corpul 
își anunță oboseala lăsându-se pradă 
unui diabet încă lipsit de agresivitate 
(„Rețeta“).  De asemenea, autorul nu 
este indiferent la schimbările urâte, 
negative pe care le aduce trecerea 
timpului în societatea românească 
și le critică în stilu-i blând, iertător, dar cu nostalgie pentru vremurile de 
odinioară și cu îngrijorare pentru viitor („Amfiteatrul“). Concluzia celui 
ce se străduise toată viața să modeleze personalități este preluată de la 
înțeleptul domn Mișu și pare teribilă: „Tinerii de azi au început să semene 
mai mult cu vremurile decât cu părinții lor“. 

 „Judecătorul de suflete“ se încheie cu o reflecție-deziderat ce 
sintetizează întreaga activitate profesională a unui dascăl: „Să lași în urmă 
oameni“. Domnul Mișu, dascălul perfect după care mai tinerii săi colegi 
ar trebui „să se țină cu carnețelul în mână“ pentru a nota vorbele ce au 
întotdeauna valoare de sfaturi demne de urmat, se stinge și este plâns de 
toți cei care l-au cunoscut. Profesorul de limba și literatura română Sorin 
Dumbravă, în oglinda căruia îl  recunoaștem pe profesorul Titi Damian, 
este, prin extrapolare, acest domn Mișu care n-ar trebui să lipsească din 
nicio cancelarie, de la nicio catedră și de lângă niciun suflet de elev care 
merge la școală să găsească un „judecător“ drept, abil, capabil să intuiască 
drumul cel mai bun pentru el. 

Cartea „Judecătorul de suflete“ este scrisă cu o sinceritate extrasă 
din profunzimile nobile ale sufletului profesorului și scriitorului Titi  
Damian, cu har, cu delicatețe și fără dorința de a face apologia activițății 
didactice în detrimentul altor profesii. Subtil, cu discreție, ne îndeamnă pe 
toți, asemenea poetului american Ralph Waldo Emerson: „Nu merge pe 
unde te duce drumul, mergi pe unde nu există un drum și lasă o urmă!“ 
Cred că o asemenea carte nu trebuie să lipsească din biblioteca niciunui 
dascăl, după cum n-ar trebui să lipsească din cea a părinților ori a elevilor.

Urme pe oglinda 
sufletelor 

Diana Dobrița Bîlea
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loc ciudat, populat de oameni neobişnuiţi, de sfinţi şi de îngeri, în mijlocul 
cărora trona Maica Domnului ca o împărăteasă permanent prezentă şi atentă 
cu cei care o slujeau. 

– Şi cum tataie, chiar ai văzut-o pe Maica Domnului?
– Cum te văd şi cum mă vezi. Eram în port şi am văzut pe o stâncă o 

femeie care scria ceva într-un registru mare. M-am dus spre ea foarte mirat 
să văd o femeie acolo, că ştiam că nu au voie să calce femeile în Sfântul 
Munte. Când m-am apropiat de ea şi-a ridicat privirea spre mine şi mi-a zis: 
”Te aşteptam mai demult Gheorghe să vii aici, căci mi-ai promis”.

– Ţi-a vorbit chiar în limba română?
– Da, în română. Şi când s-a ridicat în picioare avea o ţinută de 

împărăteasă, că am ştiut imediat că e Fecioara Maria. Mă privea ca o 
Stăpână, cu nişte ochi atât de pătrunzători, că m-a cuprins ruşinea şi n-am 
ştiut ce să-i spun. ”Am nevoie de ajutorul tău Gheorghe – a continuat Ea. 
Duşmanii Fiului Meu s-au aliat şi ai văzut ce prăpăd au făcut în Rusia şi 
Ucraina. Dar asta este nimic prin comparaţie cu ceea ce o să urmeze în 
restul lumii. Nu lăsa să se stingă flacăra credinţei”. 

– Aiureli băiete, să nu-l crezi pe bunică-tu! – îl auzeam pe tata din 
camera cealaltă. Cum să se întâlnească el cu Maica Domnului, că Ea a murit 
acum două mii de ani?

– Ba aşa e cum îţi spun – se oţărî tataia, că viaţa e veşnică şi Maica 
Domnului fiind mai presus de îngeri şi heruvimi nu a murit şi poate să se 
arate oricând oamenilor. Şi s-a arătat de multe ori unora în toţi aceşti două 
mii de ani. 

– Da` de unde! – pufni tata cu ironie. Au adus călugării ăia de-acolo 
o femeie care le iese în cale naivilor ce vin pe Athos şi le spune tot felul de 
banalităţi, iar ei rămân toată viaţa cu credinţa că s-au întâlnit cu mama lui 
Hristos.

Tata nu era prea credincios de fel. Deşi botezat ortodox, fusese crescut 
sub influenţa unor evrei din neam şi ajunsese să creadă doar în Dumnezeu, 
nu şi în Hristos. Nu nega că Iisus ar fi existat şi că s-ar fi manifestat în 
vremea împăratului Tiberiu, dar nu credea că El este veşnic, sau că viaţa 
oamenilor e veşnică; pentru el doar Dumnezeu era veşnic. Lua în răspăr 
credinţa mamei şi a tatălui ei, dar nu cu răutate că-i iubea pe amândoi. Însă 
îi plăcea să îi contrazică, să-i pună să găsească argumente, că pentru el 
raţiunea trebuia convinsă, nu inima. 

Odată l-am văzut pe tata că s-a îndoit de el, dar n-a durat prea multe 
zile. Era un jucător împătimit la loto şi în fiecare săptămână juca câte o 
variantă, dar foarte rar s-a întâmplat să câştige şi atunci doar sume mici. 
Spunea mereu că e ghinionist la loto, dar norocos în dragoste.

– Nu există ghinion, ci doar necredinţă – i-a răspuns bunicul. Roagă-
te o oră cu mine la icoana pe care mi-a dat-o Maica Domnului şi o să trăieşti 
curând o minune. 

El n-a crezut, dar sătul poate de atâtea pierderi la loto a acceptat să 
îngenunchieze lângă tataia şi să se roage împreună cu el. Tataia era foarte 
grav, foarte pătruns de solemnitatea momentului şi se ruga vorbind rar şi 
apăsat, ca tata să spună după el rugăciunea. Lui îi venea să râdă, la început 
îl maimuţărea, apoi doar îl îngâna, ca pe urmă să intre şi el în aceiaşi 
stare gravă, serioasă. Începuse să se înroşească şi când a început să cânte 
”Cuvine-se cu adevărat” faţa lui s-a transfigurat iar privirea i-a devenit mai 
pătrunzătoare şi mai vie ca niciodată. Când au terminat rugăciunile tata 
a încercat să revină la starea iniţială, dar n-a mai reuşit. A spus doar cu 
jumătate de gură:

– Să vedem ce minune o să mi se întâmple curând dacă m-am rugat 
atât de mult. 

În noaptea aia tata a visat nişte numere la loto. S-a sculat şi le-a notat, 
iar a doua zi le-a trecut pe biletul loteriei în ordinea visată şi după câteva 
zile biletul lui a ieşit câştigător. În casă era bucurie mare, părinţii şi noi 
copiii ne făceam planuri cum să cheltuim suma.

– Acum crezi? – l-a întrebat tataia serios.
– Nu a fost decât întâmplarea. Şi alte dăţi am visat anumite numere la 

loto, dar nu le-am notat sau le-am jucat doar pe unele.
Dar parcă vocea tatălui nu mai era convingătoare. Tataia câştigase 

bătălia. Şi ca să-şi pecetluiască victoria, i-a spus pe un ton poruncitor:
– Să dai copii la muzică. Să le iei pian şi viori să înveţe să cânte 

muzică adevărată!
Iar zilele următoare au mers amândoi să vadă ce pian aveau unii 

oameni de vânzare. S-au oprit la un pian mare de concert, fabricat la 
Viena în 1806, ce aparţinea unui compozitor care urma să plece din ţară. 
Opt oameni s-au chinuit să-l urce pe scări până la etajul 4, iar când l-au 
băgat în sufragerie ocupa jumătate din cameră. A trebuit să rearanjeze tot 
apartamentul, înghesuind o parte mobilier în celelalte camere. Când au 
terminat s-au pus amândoi să cânte la pian, deşi nu ştiau o iotă cum se 
cântă. Zdrăngăneau cu veselie clapele până au venit vecinii să le spună să 
facă linişte. 

Toată vara tataia a stat cu noi în Bucureşti, căutând profesor să ne 
înveţe să cântăm. S-a oprit la un tânăr de 27 de ani, care a acceptat să vină 
la noi acasă să ne dea lecţii. Ne treceau fiorii când îl ascultam cum cânta 
şi ne uitam încântaţi unii la alţii. Tataia îl punea să cânte muzică bizantină 
iar el cânta din gură şi pe noi ne punea să facem corul. Profesorul Vasile 
Rogoz s-a împrietenit rapid cu toţi, iar în apartament aveau loc adevărate 

Nu mai ţin minte când l-am auzit 
prima oară pe bunicul meu vorbind 
despre Athos, dar ştiu că, mic fiind, 
îmi povestea când venea la noi despre 
evenimentele din război la care a 
participat şi despre călătoria lui la Athos 
şi le lega de fiecare dată ca şi când ar fi 
fost firească trecerea de la povestea cu 
încercuirea ruşilor de la Cotul Donului 
la cea cu întâlnirea lui cu călugărul 
Dometie Trihenea pe Sfântul Munte. 

Bunicul Gheorghe Dafinoiu 
obişnuia să vină la noi acasă în 
Bucureşti în fiecare an de două ori: de 
Paşti şi de Crăciun, iar noi mergeam la 
el în fiecare vară în comuna Zăvoia din 
judeţul Brăila. Îmi plăcea să dorm cu el 
căci îmi spunea multe poveşti şi avea un 

talent narativ cum n-am mai întâlnit la nimeni până acum. Se însufleţea 
când începea să vorbească şi orice îmi povestea se încheia cu câte o pildă 
spusă lui de un călugăr sau un pustnic de pe Athos. 

Ţin minte câteva discuţii cu el din vremea când eram copil:
– Şi chiar nu te-au văzut ruşii că erai în copac şi au trecut pe sub tine 

fără să se uite nici unul în sus?
– Să ştii că aşa a fost, nu te mint. Ei nu m-au văzut pentru că m-am 

suit noaptea în copac să văd mai bine poziţiile lor şi să transmit batalionului 
nostru mişcările de trupe, că eram telegrafist. Dar ruşii au pornit atacul când 
se crăpa de ziuă şi atât de repede s-au mişcat, că ai noştri n-au putut să fugă 
prea departe. I-au luat ca din oală şi i-au măcelărit pe toţi. Unii s-au aruncat 
în apă, dar n-au ajuns prea departe. N-au luat nici măcar un prizonier şi n-au 
lăsat pe nici unul să scape. Şi eu vedeam de sus toată operaţiunea.

– Şi nu ţi-a fost frică? 
– Ba bine că nu! Stăteam pe o cracă sus, unde era frunzişul mai des şi 

mă rugam Maicii Domnului să mă scape. Şi atunci i-am promis că dacă ies 
viu şi nevătămat din acel război o să fac un pelerinaj la Athos şi o să devin 
robul ei toată viaţa mea.

– Dar nu te-au văzut când te-ai dat jos din copac?
– Păi am stat 2 zile şi 2 nopţi acolo aproape nemişcat, până frontul s-a 

mutat spre vest. Apoi m-am târât în spatele ruşilor până la Odessa, unde am 
stat ascuns şi am transmis mesaje în ţară. Iar mai târziu, când ruşii au intrat 
în România şi regele a întors armele împotriva nemţilor, am mers alături de 
ei până în munţii Tatra, în Cehoslovacia şi mai departe, până-n Germania. 
Dar acolo ruşii au vrut să fie ei cuceritorii şi ne-au lăsat pe noi în spatele lor, 
aşa că ne-am întors spre ţară. Iar eu am cotit-o spre Grecia şi am mers pe jos 
două săptămâni până am ajuns pe Athos. 

– Şi nu te-a atacat nimeni? Nu era război pe unde treceai? Şi nu erau 
tâlhari?

– Ba da, dar mergeam mai mult seara şi noaptea şi ocoleam oraşele. 
Prin satele prin care am trecut toţi mă simpatizau, căci eram îmbrăcat în 
uniforma armatei române şi românii erau eroi pentru toţi, căci luptaseră 
curajos pe toate fronturile şi dăduseră mulţi martiri. 

– Ai mers tot drumul singur, tataie, până la Athos?
– Nu tot drumul, că la ieşirea din Serbia am întâlnit un călugăr care 

mergea şi el pe munte. Îl trimisese un episcop să ducă acolo nişte cărţi şi 
avea căruţa plină de cărţi. Când mergeam pe jos pe lângă căruţă, el îmi citea 
în limba lui din câte-o carte, dar eu nu înţelegeam nimic. Abia când începea 
să cânte Psalmul 50 al lui David începeam să înţeleg şi eu câteva cuvinte. 
Să ştii că muzica bizantină se cântă la fel şi în rusă şi în sârbească sau 
bulgărească ori româneşte de o mie şi ceva de ani. Începea el un psalm sau 
un acatist în limba lui şi eu îl îngânam în limba mea, pricepând aşa câteva 
cuvinte sârbeşti şi el câteva cuvinte româneşti. Până la Athos ajunsesem să 
ne înţelegem de minune – ba trei cuvinte de-ale lui, două de-ale mele, trei 
ruseşti şi două nemţeşti şi mai ales prin semne, că nevoile se exprimă la fel 
în orice limbă. Dar să ştii că toată călătoria alături de el a fost ca o pregătire 
pentru ceea ce urma să se întâmple pe Sfântul Munte, căci înainte de a 
pătrunde acolo m-a spovedit, intrând în grădina Maicii Domnului curat, 
fără păcate nespuse. 

– Şi cum e grădina acolo, tataie, ca o livadă de la munte de la noi?
– Nu e ca o livadă de la noi, că aici sunt pomi fructiferi şi acolo sunt 

doar măslini şi rar câte un lămâi sau un portocal. Terenul e sterp, arid şi 
doar în jurul mânăstirilor se mai cultivă câte ceva. Dar peste tot am simţit o 
mireasmă plăcută, căci în tot muntele sunt îngropaţi sfinţi părinţi care s-au 
nevoit acolo. 

La fiecare întâlnire cu el ascultam cu şi mai mult interes amintirile lui 
despre Athos şi în mintea mea se contura din ce în ce mai clar imaginea unui 

Bruno Stefan

Athosul neamului meu
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Unul dintre ciclurile poematice ale lui Paul Celan poartă titlul 
„Niemandrose”, adică „randafirul nimănui”, volum apărut şi în româneşte, 
în 2007, la Editura „Samuel Tastet”, traducerea fiind semnată de Nora Iuga. 
Firea tragică a poetului a purtat două amprente „autoînvinovăţirea” pentru 
că nu a fost alături de părinţi, când aceştia au fost arestaţi în iulie 1942 şi 
duşi în giganticul lagăr al morţii numit Transnistria şi aceea a înstrăinării.

Născut la 23 noiembrie 1920, la Cernăuţi, tatăl, Leo Antschel, un 
sionist activ, mama, Friederike, o femeie de cultură germană, cu înclinaţii 
literare, care i-a deschis gustul pentru literatura în care avea să se afirme drept 
unul dintre cei mai importanţi poeţi ai secolului XX. După bacalaureatul 
de la Cernăuţi, studiază medicina la Tours (Franţa), este un om de stânga, 
pasionat de soarta republicanilor din Spania cuprinsă de războiul civil. 
După un an, în 1939, renunţă la medicină şi începe, la Cernăuţi să studieze 
Filologia română. 

În timpul războiului, când şi-a pierdut ambii părinţi, Celan a fost 
trimis în lagăre de muncă în Moldova, Muntenia, iar spre sfârşitul anului 
1943 revine la Cernăuţi, reocupat de sovietici. În 1945 ajunge la Bucureşti, 
este angajat la Editura „Cartea Rusă”, datorită cunoaşterii limbii, face 
traduceri, debutând ca poet în revista „Agora”, în 1947, cu numele cu care 
va fi consacrat „Paul Celan”. În luna decembrie a aceluiaşi an emigrează 
ilegal, ajunge la Viena, de unde, în iulie 1948, avea să se stabilească la 
Paris. Studiază asiduu germanistica, publică până la sfârşitul vieţii opt 
volume de versuri, iar postum i se publică volumul „Parte de zăpadă” 
(1971). La 20 aprilie 1970, poetul se sinucide aruncându-se de pe podul 
Mirabeau în Sena, un gest pe care l-au făcut Gherasim Luca (în 1994) şi 
mulţi deznădăjduiţi poeţi sau nepoţi... Primul său volum de versuri este 
intitulat „Nisipul din urne”, poetul fiind marcat de Holocaust, de ideea 
vinovăţiei, desigur, nejustificată. 

O întâlnire nefericită a fost aceea cu Yvan Goll şi cu soţia acestuia, 
Claire, o femeie dezechilibrată, care, după moartea soţului l-a acuzat pe 
Celan de plagiat şi de agresiune. Se pare că scandalul iscat i-a afectat mult 
psihicul, deşi în acelaşi an, 1950 se căsătorea cu Giselle Lestrange. În 
timpul şederii la Viena a avut o legătură intimă cu Ingeborg Bachmann 
(1948), cu care a păstrat o lungă corespondenţă. Traduce din Jean Cocteau 
(Celan era un poliglot superdotat, cunoştea bine germana, româna, rusa, 
franceza, ivrit, idiş), participă la publicaţiile Grupului 47 din RFG, este 
un adept al suprarealismului, versul său este adesea criptic, dar aprecierea 
criticii este cu totul entuziastă.

Volumul „Maci şi memorie” se bucură de un succes deosebit. În 1960 
i se acordă Premiul Georg Buechner, unul dintre cele mai importante premii 
literare din Germania. În 1969 vizitează Israelul, dar nu îşi împărtăşeşete 
public impresiile. Nu se ştie dacă avea sau nu intenţia să revină, să se 
stabilească acolo, revine la Paris unde comite suicidul, prin care o voce a 
literaturii universale dispare, continuându-şi numai în postume existenţa. 
Ne-a rămas un schimb de scrisori cu poetul israelian Yehuda Amihai. A avut 
întâlniri cu Heidegger, în 1964, îl admira, dar îl şi detesta pentru că filosoful 
nu s-a dezis niciodată de ataşamentul pentru naţional-socialism, deşi 
renunţase la funcţii oficiale încă în vremea lui Hitler. În privinţa modului 

său de abordare a poeziei, Jacques 
Derrida scria că era o încercare 
de „deconstruire a limbii 
germane”, era unul dintre cei mai 
valoroşi germanişti şi totodată un 
„revoltat” în acest domeniu. 

Uneori Celan este 
intraductibil chiar pentru buni 
cunoscătoru ai limbii germane. A 
fost comparat cu Weber în muzica 
modernă. Despre el au scris, au 
tradus în română din creaţia lui 
Petre Solomon, prieten apropiat, 
Maria Banuş, Lucian Raicu, 
Ov. S. Crohmălniceanu, Zigu 
Ornea, Petre Stoica, Szasz Janos, 
Şt. A. Doinaş, Ion Pop, Marcel 
Aderca, Ion Caraion, Veronica 
Porumbacu, Magda Cârneci, 
Andrei Corbea- Hoişie, Grete 
Tartler, Matei Călinescu, Felicia 
Antip, George State, Geo Şerban, S. Damian ş.a. 

Un poet care se apropie oarecum de maniera lui Celan, la noi, ar 
fi Nichita Stănescu, prin „Necuvintele” sale. O corespondenţă pasionantă, 
îmbogăţite cu poeme este aceea cu scriitoarea austriacă Ingeborg Bachmann, 
corespondenţă publicată în Austria şi tradusă fragmentar la noi, în revista 
„Lettre Internationale”. 

În 2008 a apărut un volum „Paul Celan, dimensiunea românească”, 
semnat de Petre Solomon, cu o postfaţă de Nina Cassian (Editura Art) care 
a şi tradus câteva poeme. Cioran a spus despre Celan că „nu era un om în 
carne şi oase, ci mai curând o rană care sângerează fără întrerupere”. 

În anul 2004, la Editura „Suhrkamp” a apărut un volum de 
corespondenţă a poetului cu Ilana Shmueli, cu care se cunoştea din tinereţea 
cernăuţeană, îi fusese elevă pentru limba franceză. S-au revăzut în 1965 
la Paris şi în 1969 la Ierusalim. Inainte de a face pasul în neant, el i-a 
scris Ilanei „Tu ştii ce sunt poeziile mele - citeşte-le şi eu voi simţi asta”. 
George Steiner a scris că poezia sa a fost una dintre „cele mai profunde 
şi înnoitoare lirici din literatura occidentală”. Creaţia sa a fost tradusă 
în numeroase limbi, inclusiv în japoneză. La Bucureşti, în 1947, cel care 
l-a încurajat şi i-a tradus primele poeme, în română a fost Alfred Margul 
Sperber. Sintagmele „lapte negru”, „floare de cenuşă” au intrat în circuitul 
criticii literare în lume şi aparţin liricii „nepereche” ( folosim sintagma lui 
Nichita) a lui Celan. Fiul lui Petre Solomon, regizorul Alexandru Solomon 
a realizat un documentar „Duo pentru Paoloncel şi Petronom”, care s-a 
bucurat de interes, fiind un omagiu adus prieteniei dintre doi poeţi. 

La festivalul Enescu din 2009, compozitorul Peter Ruzicka a oferit 
opera „Celan”. La Editura Hasefer a apărut în anul 1996 o antologie 
alcătuită de Ţicu Goldstein, „De la Cilibi Moise la Paul Celan”. Dintre 
personalităţile europene şi-au exprimat opiniile, printrea alţii, Henri 
Michaux, Jean Starobinski. În anul 2000 a apărut la Editura Crater o 
ediţie bilingvă, germană-română, „Poeme” de Paul Celan, în traducerea 
Luminiţei Graur şi lui Ion Papuc. O ediţie elegantă, reprezentativă, deşi 
numărul poemelor este destul de restrâns. 

În final, fără a oferi aici o analiză a creaţiei lui Celan, nici nu ne-
am propus un asemenea laborios demers, am putea să răspundem, numai 
din datele bio-bibliografice, cui aparţine Paul Celan? Poeziei germane? 
Literaturii germane, române? Europei, lumii, cărui curent literar ar putea să 
aparţină? Răspunsul este unul şi foarte general „Paul Celan, ca şi Benjamin 
Fondane-Fundoianu a fost un om, ca şi noi, dar talentul, geniul i-a făcut 
universali”.

CUI APARŢINE
PAUL CELAN?

Boris Marian

(continuare în nr. viitor)

spectacole muzicale, ce se încheiau seara târziu, la un pahar de vorbă. Mai 
mulţi vecini veneau să-l asculte şi unii intrau în formaţie căci ştiau să cânte 
ba la vioară, ba la flaut ori la alte instrumente. Profesorul ştia să creeze 
atmosferă, trecând de la Bach la Mozart şi apoi la muzică uşoară cu atâta 
naturaleţe că nimeni nu simţea cum trece timpul. 

Deşi locuiam într-un bloc în care stăteau mulţi ingineri chimişti ce 
lucrau cu Elena Ceauşescu la institutul pe care-l conducea şi ne temeam că 
vor face sesizări la Securitate şi la Partid, am văzut rapid că vecinii erau 
dornici să asculte şi altceva decât muzica oficială, iar în discuţii se arătau 
mai religioşi decât tata. Apartamentul nostru devenise locul în care unii 
preferau să-şi petreacă după-amiezile şi serile. După 2-3 ore de cântat se 
aşezau cu toţi în jurul pianului, care se transforma rapid în masă, scoteau 
din sacoşe ce aduceau de-acasă şi începeau discuţii înflăcărate despre 
literatură, despre politică, despre chimie, despre religie sau despre cine-
mai-ştie-ce le mai trecea prin cap, iar discuţiile se întindeau uneori până 

după miezul nopţii. Tataia le povestea despre călătoria lui pe Athos, despre 
călugării şi pustnicii pe care i-a întâlnit şi toţi îl ascultau cu interes, căci 
vorbea despre o lume magică, învăluită în mister, iar unii îşi imaginau (aşa 
cum ne-au spus pe urmă) că vor ajunge şi ei acolo când se vor deschide 
graniţele şi se vor întâlni şi ei cu Maica Domnului. Bine-nţeles că pentru 
unele femei discuţiile stârneau invidie:

– Şi noi de ce nu avem voie să intrăm în Sfântul Munte? De ce nu e 
egalitate? Nu e drept să fim discriminate. Vrem şi noi s-o vedem pe Maica 
Domnului.

– Nu e voie pentru că Ea a hotărât aşa, ca Athosul să devină o şcoală 
de sfinţi – spunea tataia. Ea a ales acel loc ca bărbaţii care fac legământul 
fecioriei să înveţe să devină atleţi ai lui Hristos şi să lupte pentru a menţine 
credinţa în ortodoxia noastră. Pentru femei sunt mânăstirile de maici aici 
în ţară.
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Născut la 18 octombrie 1933, în Bucureşti, unde locuieşte de 60 de 
ani, poetul COMAN ŞOVA şi-a petrecut primii 18 ani din viaţă în judeţul 
Neamţ, la Humuleşti Neamţ, apoi în satul Suha, unde era o fabrică de 
cherestea, la Bicaz, Tarcău, Roznov şi, în sfărşit, la Piatra -Neamţ, localităţi 
prin care Ioan Şova, tatăl său, maistru forestier, se tot muta cu serviciul. Între 
anii 1941-1947 urmează clasele primare la Şcoala nr.2 din Piatra Neamţ, 
apoi se înscrie la Liceul „Petru Rareş”, de unde se transferă la Liceul Tehnic 
de Silvicultură din Roznov, pentru a-i face pe plac tatălui său, liceu pe care 
îl absolvă în 1952. În vara aceluiaşi an, pleacă la Bucureşti pentru a se 
înscrie la Facultatea de Silvicultură, cum dorea autoritarul părinte, vocaţia 
dovedindu-se mai puternică, se înscrie şi reuşeşte la Institutul de Teatru, iar 
după 3 ani se transferă la Şcoala de literatură „Mihai Eminescu”, care în 
acelaşi an devine Secţia de Literatură şi critică literară „Mihai Eminescu” în 
cadrul Facultăţii de Filologie a Universităţii din Bucureşti, facultate pe care 
o absolvă în anul 1960, aşa cum visa încă de pe băncile liceului când scria 
poezii şi frecventa cenaclul literar condus de profesorul şi poetul Constantin 
Borş.

Între 1962-1964 funcţionează ca secretar literar la Teatrul „Barbu 
Delavrancea” din Bucureşti, perioadă în care debutează 
în dramaturgie cu piesa „Iubesc pe-al şaptelea”, urmată 
de altele precum şi de scenariul filmului „Ora zero”, 
toate bucurându-se de un real succes. Între 1965-1972 
este secretar general de redacţie al revistei studenţeşti 
„Amfiteatru2. În anii următori a fost secretar general 
de redacţie al ziarului „România liberă” (1972-1974), 
redactorul-şef adjunct la revista „Magazin” (1974-1986), 
publicist comentator la „România liberă” (1986-1990), iar 
în anul 2011 fondează, împreună cu scriitorul Florentin 
Popescu, revista lunară „Bucureştiul literar şi artisitic”, 
îndeplinind aici funcţia de director.

În anul 1970 debutează cu un volum de versuri 
intitulat „Astrul nimănui” la Editura Eminescu, fiind 
întâmpinat elogios cu cronici şi recenzii semnate de Ilie 
Constantin, M.N. Rusu, Ion Butnaru, Damian Ureche, 
Magda Ursache, Nicolae Baltag, Constantin Pricop 
ş.a. Drept urmare, în 1971 devine membru al Uniunii 
Scriitorilor din România.

Tot la Editura „Eminescu” îi apar şi următoarele volume: „Marival” 
(1974), „Cuvinte de reazem” (1977), „Poeme” (1980), „Unul cu altul” 
(1983), „Căderea fructului” (1989), „Nevoia de alb” (1996). Urmează „Die 
liebe ist mein alltangskleid” (Iubirea este haina mea de fiecare zi), traducere 
în limba germană de Ioana Crăciun, Editura Neue Literatur, 2010, Jena; 
„Cuvinte de reazem”, colecţia „Opera Omnia”, Editura TipoMoldova, 2012; 
„101 poeme”, Editura Biodova, 2012; „Frig/Cold”, ediţie bilingvă româno-
engleză, Editura Semne, 2013.

În acelaşi an şi la aceeaşi editură, în condiţii grafice demne de invidiat, 
îi apare volumul „Paharul cu îngeri”, o voluminoasă antologie, într-o 
formulă originală, în care nu mai apar titlurile volumelor princeps, poemele 
fiind structurate tematic. Titlul acesteia semnifică diversele ipostazieri ale 
îngerului: mască a revoltei, semn al nostalgiei vremurilor arcadice, emblemă 
a purităţii eului liric şi a harului creator. Volumul se bucură de o amplă şi 
pertinentă prefaţă semnată de Nicolae Balotă, iar în final îi sunt alăturate 
peste 30 de cronici literare aparţinând celor mai strălucite condeie din 
Bucureşti şi din ţară, începând cu Alex Ştefănescu, Dan C. Mihăilescu, 
Florentin Popescu, Daniela Zeca, Tia Şerbănescu, Ion Roşioru, M.N.Rusu, 
Dumitru Radu Popa, Dorin Tudoran şi terminând cu Ioan Mazilu Crângaşu, 
Fănuş Băileşteanu, Marian Popa, Constantin Sorescu, Mircea M. Pop, 
Rodica Florea, Ion Cristofor şi mulţi, mulţi alţii, toate bucurându-se de 
formulări elogioase.

În viziunea acestora, Coman Şova este un poet excepţional, un spirit 

de esenţă clasică, un poet pe cât de discret, pe atât de înzestrat şi de profund, 
un însetat de puritate şi visare, un poet reechilibrat, ocolit de tentaţiile 
originalităţii cu orice preţ, un poet apolinic trăind în idei sublimate pe care 
le studiază din toate unghiurile, un poet care refuză fraza goală şi vidul 
exprimării plate, fără sens, un talent ponderat şi mai ales de sine stătător, 
evitând pastişa şi imitaţia sterilă, un poet care trăieşte nostalgia copilăriei 
şi a pădurilor, ca zonă a purităţii, posesorul unei voci lirice cxare a căpătat 
originalitate şi profunzime în exprimare, fiind capabilă să transmită emoţii 
adânci şi durabile, un condei remarcabil, un poet ce atinge altitudini lirice 
nebănuite, un liric ce îşi exprimă tot mai responsabil suferinţa universală 
provocată de lăcomia omului modern etc.

Referindu-se la poemele sale, aceiaşi autori afirmă că poezia lui 
Coman Şova este senină, echilibrată, plină de bijuterii şi de aforisme, de 
metafore şi construcţii surprinzătoare, o poezie care aspiră spre clasicitate şi 
reconciliere cu lumea, esenţialmente una elegiacă şi a smaimelor de cenuşiu, 
o rugă şi o nostalgie către un spaţiu imaculat, o armonizare superioară 
la nivelul versului, o poezie de notabilă consistenţă, care pune în lumină 
o formulă inconfundabilă, o poezie meditativă, spontană şi elegiacă, un 
îndreptar pentru a înflori planeta încă o mie de ani.

Un spaţiu considerabil al liricii şoviene este rezervat poeziei de 
dragoste, care ne dezvăluie o sensibilitate autentică, aptă să prelucreze şi 
să potenţeze acest sentiment ce reprezintă singura modalitate de a accede la 
absolut. Metaforic vorbind el afirmă că “iubirea este haina mea de fiecare 
zi”, metaforă pe care o găsim şi în titlul volumului apărut în limba germană.

Poemele erotice excelează prin prospeţimea şi simplitatea expresiei, 
prin schimbarea cu naturaleţe a registrului stilistic, prin voluptatea privirii şi 
uimirea în faţa miracolului lumii, prin cantonarea într-un univers al purităţii. 
Poetul percepe iubirea ca pe un miraj, ca pe o stare mereu dorită, mereu 
pierdută, fiind preocupat de elucidarea misterului ascuns dincolo de imaginea 
aparenţei, erosul declanşând stări reale de reverie. Ca principiu constitutiv 
al lumii, femeia iubită este o permanenţă în poezia sa, reprezentând eterna 
aspiraţie spre ideal.

Pentru Coman Şova, femeia, simbol al suavităţii, este o sărbătoare 
dulce, o rană, ţipăt, trup de vis şi aer care colorează cerul cu insomnii şi 
forme, este albastră mireasă care înfiorează pământul cu paşi calzi şi umezi, 

aducând lumină şi ploi curate, mănunchi de raze, e vis şi 
fruct, alcool şi pâine şi tot ce se poate, fugă, mister, nefiinţă, 
pământ, apă şi soare, pădure subţire de făget.

Pentru a gusta din plin frumuseţea emoţională a 
fluidului poetic, cităm un poem în integralitatea lui: „O 
femeie mi-a ieşit în drum/ cu toţi pruncii ei nenăscuţi/ în 
priviri/ cu toate trădările ei/ în priviri./ Îşi aşază ochii în 
ochii mei/ şi-i lasă acolo./ O femeie mi-a ieşit în drum,/ sub 
pleoapele ei/ respiram fantome/ ce-au bântuit apoi/ vorbele 
noastre/ săpând adânc izvoare/ de proaspete erori.//” 
(Întâlnire, pag. 201)

Funciar duios, absolventului de liceu silvic îi repugnă 
îndepărtarea insului de natură, de universul silvestru cu 
atâtea oaze de seninătate, în care a hălăduit în cei mai 
frumoşi ani ai vieţii, univers devenit un topos al statorniciei 
şi fericirii depline. Elementele naturii încep să concerteze 
pentru a deveni metafore, simboluti şi sugestii într-o lirică 
ce dispune de o mare doză de inefabil. El pune în prim-plan 

fenomenele naturii, ipostaziindu-se simpatetic în fiecare lucru, pentru a-i 
decela esenţa. Pădurea devine un spaţiu securizant, intim şi protector: „Trec 
prin munţii mei/ pe un cal învăţat să zboare;/ nu am arme,/ nu am decât 
cuvântul omului de aici/ şi aerul tare al stâncii//”(Prin munţii mei, pag.269).

Un lamento sfâşietor, dar şi un adevărat rechizitoriu conţin unele 
poeme la adresa celor ce nesocotesc legile echilibrului natural: Tăierea unei 
păduri este cel mai trist abator (Medalie fără revers, pag. 283/ sau „Când 
tăiem o pădure,/ omorâm şi aerul ei/ şi ceva din plămânii noştri./ Când 
doborâm o pasăre,/ doborâm un vis care rămâne/ şi după ce ne trezim/ 
când vânăm un cerb,/ o stea de pe fruntea omului/ se carbonizează//” 
(Carbonizare, pag. 309).

Anotimpurile („iarna e haina mea de duminică”), ninsorile şi pădurea 
cu toate vietăţile ei,, pământul care îl cheamă irezistibil reprezintă obsesiile 
majore ale poetului. În peisajele sale predomină, cu mici excepţii, o singură 
culoare: albul, albul cireşilor în floare, al ierbii brumate, al tinereţii, al 
purităţii, al stării de graţie, al transfigurării. Nu o dată, asistăm la un 
spectacol feeric al naturii care invadează oraşul, salvându-l de cenuşiu şi 
sordid: „O pădure de foioase şi conifere/ cu galerii nesfârşite de păsări/ 
invadase oraşul./ Un făguş silvatica/ îşi rezema coatele de Intercontinental./ 
Păsările dirijau autobuzele.../ Din cinematografe ieşeau/ păduri tinere de 
mesteceni,/ alimentarele erau pline/ de fructe sălbatice/ şi ouă de dropii/ 
... iar pe covoarele fermecate/ ale poienilor plutitoare/ iepurii albi/ făceau 
tumbe//” (Vis şi tumbe, pag. 337).

COMAN ŞOVA 
– UN POET AL 

SPAŢIULUI 
NEMŢEAN

Mihai Merticaru
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La prima lansare a romanului la Bucureşti, Eugen Popescu-
Directorul agenţiei Romanian Global News - a spus câteva fraze care 
mi-au rămas întipărite în suflet: “A scrie un roman despre dragostea lui 
Eminescu cu Veronica Micle este o adevărată aventură. Mai întâi, că 
despre Eminescu s-a scris enorm şi al doilea,  critica literară este foarte 
exigentă cu asemenea opere. Doar doi mari scriitori s-au aventurat într-o 
asemenea întreprindere. Este vorba de Lovinescu cu „Mite” şi „Bălăuca” 
şi Cezar Petrescu cu „Romanul lui Eminescu”. Nici unul şi nici altul nu 
au reuşit să cuprindă toată perioada dragostei celor doi poeţi, adică de la 
Viena până la sfârşitul vieţii lor.

Cartea domnului Ion Ionescu-Bucovu este o apariţie singulară în 
peisajul literaturii contemporane. Această carte este un roman hibrid între 
biografie şi ficţiune. Cartea urmează toate datele biografice ale celor doi 
poeţi începând cu Viena, unde viaţa concretă se topeşte în ficţiune.”

 Citind cartea cu adânc respect pentru munca domnului Ion Ionescu-
Bucovu,  pentru perseverenţa cu care timp de peste 20 de ani s-a documentat 
despre viaţa celor doi poeţi, atât în arhive, cât şi pe teren, mi-am dat seama 
că ţin în mână o adevărată comoară a literaturii eminesciene cu o miză 
extrem de ambiţioasă: dezvăluirea unor adevăruri ignorate din viaţa lui 
Eminescu, având urmări asupra întregii lui creaţii lirice.

Autorul face din adevărul istoric – care este materie primă - o 
adevărată creaţie artistică, având o deplină cunoaştere a tuturor procedeelor 
narative şi împletindu-l cu ficţiunea, reuşeşte să antreneze cititorii 
contemporani într-o lectură de profunzime, pe care un documentar sau un 
studiu istoric n-ar fi putut s-o realizeze.

Cartea prezintă doar relaţia Eminescu-Veronica, din complexitatea 
fenomenului Eminescu, ceea ce este, incontestabil, un studiu de mare 
amploare, iar amestecul de fapte reale cu ficţiunea îi dă o putere de impact 
uman desosebit.

Autorul introduce în existenţa personajelor elemente de indiscreţie 
din viaţa intimă, paranormal, iubire statornică, miracole de credinţă ale 
iubirii platonice – toate îndelung cercetate în cei peste 20 de ani.

Uneori, el completează goluri din existenţa personajelor 
nemenţionate de istorie, lămurind părţile obscure şi retuşând portrete 
psihologice deosebite.

În aproape tot romanul constatăm că meritul simplu şi modest 
al  faptelor reale a fost părăsit pentru ceea ce străluceşte – vezi mai sus 
materialul despre prima scrisoare a lui Eminescu – dar şi finalul romanului 
cu moartea Veronicăi, descrisă ca un blestem al soartei acestor doi poeţi 
nefericiţi:

………………………………………………………
“….Era 3 august 1889, tot o zi de sâmbătă ca la moartea lui 

Eminescu.
Şi călugăriţele nu dormiră, începură să depene poveşti despre viaţa 

ei şi despre dragostea ei cu Eminescu…Se ţesea o legendă…Iar clopotele 
spărgeau asurzitor întunericul senin al nopţii, tot cu lună, şi tot cu stele…
Se-nfiorau florile, plângeau copacii, agoniza micuţul pârâiaş şi tot 

Văraticul era răscolit de cumplita durere…  
Prinzând de vestea morţii de la călugăriţele ce se boceau pe cărăruie, 

doctorul Taussig lăsă trăsura încet şi începu să se închine:
- Dumnezeu s-o ierte!
- Dumnezeu s-o ierte, domnule doctor!
Apoi tăcut, intră în casă, o privi pe moartă, îi aprinse o lumânare la 

cap într-o tăcere solemnă şi se aplecă peste masă, rupând fila calendarului 
care rămăsese la 3 august 1889.

Noaptea parcă nu-şi mai ridica vălul...
Vroia să încremenească într-o legendă...
Luceafărul de ziuă, cu ochi de strigoi, privea din alte lumi pe 

fereastră chipul iubitei, plecată şi ea din această lume spre depărtările lui 
astrale. Şi din lumea lui repeta oracular blestemul:

„Nici cenuşa noastră-n lume,
Scumpo, nu s-o întâlni!”

.............................................................................................
Cu talentul său de poet, eseist şi prozator  pe care îl cunoaştem toţi, 

domnul Ion Ionescu - Bucovu ne conduce de la început şi până la ultima 
filă prin toate fazele acestei iubiri neobişnuite dintre Eminescu şi Veronica, 
începând cu primele lor întâlniri la Viena şi până la moartea Veronicăi 
– vezi rândurile finale ale romanului redate mai sus. El intră în sufletul 
personajelor, pătrunde în tainele lor şi redă povestea lor cu sensibilitate şi 
cu un lirism de excepţie.

În acelaşi timp, autorul are meritul de-a reabilita persoana Veronicăi 
Micle, care, cu contribuţia substanţială a lui Maiorescu, a fost descrisă 
ca o femeie frivolă şi cu un caracter contradictoriu. În antiteză cu aceste 
aspecte, în roman Veronica apare ca o femeie echilibrată, care şi-a respectat 
soţul, dar care şi-a cerut dreptul la viaţă şi la iubire, îndrăgostindu-se de 
Eminescu.

Toate personajele cărţii şi destinul lor au partituri memorabile în 
carte, într-un ansamblu impresionant, chiar dacă relaţia Eminescu-Veronica 
are cea mai mare amploare, ţintind redarea complexităţii fenomenului 
Eminescu. În cuprinsul cărţii se reliefează adevărul de necontestat că-n 
această perioadă a tragicei relaţii dintre cei doi, Eminescu a scris cele mai 
frumoase poezii de iubire. Deşi li s-au pus nenumărate piedici în calea 
dragostei lor, deşi cei doi au cunoscut toate chinurile specifice: pasiune, 
certuri, intrigi, despărţiri şi reîmpăcări, în fiecare pagină se evidenţiază  
iubirea infinită a acestor doi martiri ai lui Eros, durerea, suferinţa şi 
lupta lor cu răuvoitorii din societate, pentru a rămâne pe veci împreună. 
Legăturile dintre ei durează până la moartea ambilor poeţi, căci la aproape 
50 de zile de la moartea lui Eminescu, Veronica Micle se stinge şi ea din 
viaţă, otrăvindu-se.

Cu o documentare minuţioasă şi bazată pe fapte reale, romanul 
„Martirii lui Eros – Eminescu şi Veronica” reuşeşte să impresioneze adânc 
cititorul şi se înscrie cu cinste în galeria marilor lucrări literare dedicate 
marelui nostru poet Mihai Eminescu.

MARTIRII LUI EROS – EMINESCU ŞI VERONICA
Roman de Ion Ionescu - Bucovu

Prezentare de Liliana-Corina Glogojeanu-Boia

Apelând la simbolistică, putem afirma că arborii fac legătura între 
cer şi pământ, semnificând aspiraţia spre o ascensiune luminoasă. Binomul 
om-natură oferă cadrul ideal pentru apropierea omului de esenţa sa sacră, 
precum şi modalitatea de a ajunge la conştiinţa spirituală a unei lumi mai 
înalte.

Cuvinte nodale mai mult decât simple teme, sângele şi lumina, 
simboluri ale vieţii, ale dăinuirii, cu darul de a reinstaura coerenţa, armonia, 
aspiraţia spre ideal, foamea de real: s-a făcut lumină, vin fiii ... văd lumini 
aprinse de sfinţii mei tineri... e-o albă tăcere pe văile ninse/ o albă tăcere 
coboară în noi... lumină neizbucnită încă, luminând... o oază de lumină 
grea... aleşii bărbaţi pentru înalt destin/ purtând virtutea pământului în sânge.

Tehnica sugestiei, pe cât de simplă, pe atât de eficientă, este stăpânită 
magistral de Coman Şova, care reuşeşte astfel să strecoare destule aluzii 
la ticăloşiile din anii comunismului: „E noapte peste tot şi-n zi,/ e noapte 
înăuntru şi-n afară/ e noapte adâncă în a fi/ şi noapte încă se mai cară//” 
(Noapte peste tot, pag. 167) şi „niciun fulg curat nu cade-n iarna asta Pe 
nevăzute, ning noroaie peste noi” (Pe nevăzute, pag. 368).

În viziunea sa, îndeletnicirea scrisului are un rol exorcizator în faţa 
spaimei de extincţie. O seninătate mioritică pluteşte peste poemele cu o 
asemenea tematică, poetul fiind încredinţat că moartea este cea care dă sens 

vieţii: „Naşterea nu este un început,/ moartea nu este un capăt (Labirint, 
pag. 391) sau să fii, să fiu, să fiu în nefiind//” (Albastrul de deasupra, pag. 
443).

Fără să-şi împodobească versurile cu artificii stilistice, poetul îşi 
rosteşte discursul limpede, fără stridenţe, preferând să-şi exprime ideile 
prin sintagme care să declanşeze şiruri de interogaţii şi răspunsuri din 
partea cititorului. Nu putem să nu remarcăm şi muzicalitatea care se naşte 
din ritmul rostirii, din tonul uşor elegiac, din armonia intrinsecă a asocierii 
cuvintelor.

O listă lungă putem alcătui doar din temele sale consacrate: dragostea, 
curgerea ireversibilă a timpului, faptul divers, jubilaţia, reveria, nostalgia 
copilăriei, legătura dintre generaţii, familia şi singurătatea, raportul cu 
divinitatea, criza mondială, problemele ecologice ale planetei, moartea, 
memoria, uitarea etc. Lumea autorului e o sumă de fragmente de realitate şi 
irealitate, de cotidian şi de viaţă interioară, condensând metaforic durerile 
unui neam şi credinţa în temeinicia lumii. Printre rânduri, transpare crezul 
său de o viaţă în puterea regeneratoare şi în taina cuvântului întrupat.

Personalitate polivalentă şi proteică, poet cu mari disponibilităţi 
lirice, Coman Şova scrie o poezie plină de substanţă şi idee, firească precum 
respiraţia, emoţionantă prin autenticitatea trăirii, prin sinceritatea neafectată.
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fără de moarte, Ştefania Oproescu nu 
osteneşte a încerca să afle calea prin 
care poemele sale, exprimând trăiri atât 
de intense, ar putea rămâne în inima 
cititorului ca un semn perpetuu, ca o 
pasăre îndrăgostită de zbor.  

  Poeta redevine copil, nu copilul 
mic şi neajutorat, ci fiinţa aceea pură şi 
puternică ,,...m-am întors în tărâmul 
cald / unde locuieşte copilul Sisif / 
care mătură necontenit / cu mătura de 
nuiele înmugurite / frunzele căzute în 
păduri...” (Jertfă, pag. 68), copilul care 
acceptă plecările şi „înălţâmd ruguri 
pe care plecaţii / oferă absenţelor 
jertfe de vânt” (idem),  conştientizează, desigur „...necurmata întoarcere 
a visului / pe altarul de lumină / al apropiatei înălţări.” (Resemnare, 
pag. 52), întrebându-se retoric: „Doamne, / mie cine o să-mi mângâie 
nefiinţa?” (Nimeni, pag. 48). Pentru că această poetă înţelege efemerul 
existenţiei ameninţate, întrucât „vremea ruinelor stă la pândă / 
amuşinează trupul învins / de regrete ce viermuie / prin carnea încă 
nesupusă...” (Umbre, pag.77) şi, prin glasul mamei, a aflat deja că aşa se 
întâmplă mereu, că vine o vreme când  „ Nu mai e apă, nu mai e viaţă, 
nu mai e nimic...” (Ultimul dialog, pag. 54). Pe măsură ce versurile se 
aştern pe coala albă, poeta intră într-un ritm emoţional, insuflat de visul 
care poate fi uneori înşelător şi atunci, aşa cum „...ziua păşeşte în rimul ei 
suspendat în abis” (Masca, pag. 71), fiinţa sa poate suferi transformarea 
definitivă „Ca pasărea de gheaţă mă voi topi / sub îndrăzneala / de a-mi 

fi apropiat prea mult zborul. De lumina ta înşelătoare.” 
(Îndrăzneală, pag. 70), urmând acelaşi ritual al plecărilor 
şi al revenirilor. 

  Universalitatea trăirilor exprimate într-un periplu 
de viaţă „...între pontonul de venire şi cel de plecare” 
(Tentaţii, pag. 74) , trăiri presărate cu amăgiri „Tentaţii 
înmuguresc în dulceaţa păcatului: / riscul alungării din 
rai / colorează monotonia rânduielii.” (idem), aceasta 
este linia melodică pe care poeta Ştefania Oproescu 
pluteşte împreună cu versurile sale, precum aripa unei 
păsări visătoare, dorind să uite că este o pasăre de sânge, 
care se poate transforma într-o pasăre de gheaţă, ce s-ar 
topi în efemerul stărilor afective, dacă şi-ar uita menirea sa 
de pescăruş albastru al gândurilor frumoase, ce tind spre 
pasărea de foc purificator a împlnirilor depline.

  Vor fi fiind scrise aceste versuri pentru apărarea 
unui suflet ingenuu în faţa acestei vieţi plină de neprevăzut 
„Pe aici trage mereu viaţa o linie... / Uneori adună, 
alteori scade / prezentul cuprins în cifrele lui,...” (Masca, 
pag.71) sau este o poezie care vine din frigul iernii ca un 
musafir neaşteptat să se încălzească la acea „...aromă 

de chihlimbar, / răspândită de fosforul vetrelor aprinse.” ( Arome de 
iarnă, pag. 72)? O întrebare ce va rămâne plutind peste nedumeriri ca „...
şi noaptea aceasta / inutilă ca un ogor sărat..” ,  ca  „...şi ziua aceasta 
/ răsărită din desfrunzirea gândului”, ca „şi nebunia aceasta / în care 
...pâlpâie fulgerul de la inimă până la plâns.” (Melancolie, pag. 47).

  Aceste pagini, cu tentă erotică în multe dintre versuri „Umbla 
gândul meu hămesit după tine / cerşind...adulmeca mirosul trupului 
tău...simţea deja căldura însoţirii cu uitarea...” (Troiene, pag. 39), pline 
de sentimente cotradictorii afectate de împlinirile iluzorii şi pierderile 
definitive, se citesc tandru, cu emoţia căutărilor lacome în a descoperi 
profunzimea gândurilor, a trăirilor, într-un anumit segment de viaţă, în 
vremea când  „În cuibare, mărgelele de ouă verzi / stau să pleznească” 
iar (Primăvară, pag. 60), deoarece, prin încărcătura emoţională deosebită, 
îţi dau aripi, asemeni pescăruşului albastru, să zbori şi să visezi împreună 
cu poeta Ştefania Oproescu. Când din neiubire totul se poate transforma 
într-o iluzorie pasăre de gheaţă, ce se topeşte în cuibul palmei atunci 
când „...învelită-n culori, / rătăcită din roiul visului / m-a ales să-i alin 
plecarea din clipă / cu basmul focului sacru.” (Moartea păsării de 
gheaţă, pag. 7), fiinţând numai în lumea visului, simbolul metaforic al 
păsării ospătează „...halucinaţia eliberării.” (Ultima clipă, pag. 27) spre 
„...necurmata întoarcere a visului / pe altarul de lumină / al apropiatei 
înălţări.” (Resemnare, pag.52) într-un zbor plin de speranţe spre o lume 
lirică împlinită.

Lucia Pătraşcu

  Volumul de versuri „Pasărea de gheaţă”, Editura ATEC, Focşani, 
2015, 90 de pagini, este cea mai nouă carte de literatură a scriitoarei şi 
publicistei Ştefania Oproescu, de la debutul său editorial cu versuri, 
„Naşterea perpetuă”, în 1996, urmat de „Potcoave de catifea”, în 
2001, „Aria de acoperire” proză, (forma liliput), 2003,  „Singurătatea 
nisipului” versuri,  2004, „Poezii” (forma liliput), 2004 „Bila magică”, 
proză, (forma liliput), 2005, toate la Editura Zedax, Focşani. Urmează 
„Zăpadă Neagră”, proză scurtă, Editura Valman, Rm. Sărat, 2007, apoi 
volumele de poezie „Delir în curcubeu şi alte poezii”, Editura Valman, 
Rm, Sărat, 2007, şi Nopţi în clepsidră”, Editura TipoMoldova, 2011. 

  Volumul „Pasărea de gheaţă” adună 62 de poeme însoţite cu 
opt ilustraţii florale. Titlurile poemelor aşezate aleatoriu după voinţa 
şi preferinţele autoarei, grupează teme diferite despre viaţă, dragoste, 
existenţialism semnficant, căutări, veniri, plecări şi reveniri. O viaţă, care 
începe, fiinţează şi se încheie ca o iubire în care: „Au început amânările 
să nu mai încapă în cadrane, se suprapun una peste alta, / locul visărilor 
este ocupat / de mucugaiul cuvintelor căzute...” (Sperietori, pag. 18).

  Ştefania Oproescu, este o poetă pe care o simţim rămasă captivă în 
dantelăria simbolististică a cuibului-cuibarului, ca stare de nidaţie-fiinţare 
şi a sorbului. Între ele, simbolul zborului cu toate fazele 
sale. Cuibul, în care se zămisleşte dorinţa ascensională 
a zborului, a plutirii, a planării, deoarece „Există, însă, 
/ ceva fără contur, / mereu pe acolo, / o adiere blândă 
peste rătăcirile mele, / ...  / ca zborul unei păsări înflorind 
aerul / în coroane de mirt...” (Zbor înflorit, pag. 83). Apoi 
întoarcerea în acelaşi cuib, ca loc ocrotitor al iubirii în care 
„N-o să mai las înăuntru nicio uitare...” (Lagună, pag.12). 
O adevărată fascinaţie a cuibului „De n-aş fi cascadă, / aş 
putea fi cuib / în care ţi-aş adăposti / toate visele” (Cuib, 
pag.19), în care această „...pasăre...de sânge rătăcită în 
zbor, căutându-şi ieşirea” (Moartea păsării de gheaţă, 
pag. 7) s-ar întoarce „...până în margimea cuibarului / 
unde zămislisem de atâtea ori / raze de lumină.” (Cădere, 
pag. 20), pentru a afla din nou calea spre intensitatea a 
tot ceea ce este frumos, emoţionant, înălţător, ca într-o 
poveste de iubire, în care „se făcea că zburam unul lângă 
altul / cu aripi de frunze ...” (Vis, pag.8). Sorbul este un 
simbol încărcat de multiplele sale semnificaţii. Fie că este 
sorbul de lumină „Sorbul luminii / porneşte avalanşe 
de labirinturi...” (Tatuaje, pag.82), fie că este sorbul de apă, „vârtejul 
morţii ca un sorb” periculos şi definitiv (Coşmar, pag 69), fie că este 
sorbul de vânt care se deplasează cu viteză, propagîndu-se sub formă de 
vârtej., precum „...alte care de foc circulă prin cer, / în şoc de tunete, 
cară iluzii / dintr-un loc în altul” (Adevăr, pag. 23).

  Dacă este adevărat că Poezia este o stare, o trăire legată de 
atitudinea verticală (şi este!), iată că avem în faţă versurile doamnei 
Ştefania Oproescu, adunate într-o poezie senzorială „Tăcerile de dinainte 
nu mi le amintesc. / Erau amare sau dulci, / erau alintătoare sau loveau 
învelişul cuvântului aşteptat:”(Tăceri, pag. 78) a planării, a visului cu 
trezirea din mrejele sale (Pe altar, dimineaţă, o pasăre moartă” (Pasărea 
de gheaţă, pag.84), o poezie a memoriei „Doar amintirile rămân / 
singurul zbor permis / prin memoria îngerilor căzuţi / după zmulgerea 
aripilor.” (Memoria îngerilor căzuţi, pag.28) şi, mai ales, o poezie a 
întoarcerilor...O întoarcere acolo, „Până în pântecul altei lumi” (Sete, 
pag. 80), unde iar întâlnim alt simbol al sorbului, sorbul mării ce desparte 
cele două lumi, după ce ”La facerea lumii / rana din care s-a desprins 
viaţa / a rămas deschisă pentru întoarcere;” (Adevăr, pag. 23) Şi apoi 
o întoarcere aici, „în cuibul încă încercănat de vise, / adunate din 
resturile altor înmuguriri” (Retragere, pag. 81), în care universul interior 
brodat pe canavaua trăirilor omului real, înflorită sau învolburată uneori 
de concreteţea biografică, o îndeamnă pe autoare să plutească, asemeni 
păsării de gheaţă, în imaginarul liric, de vis, împodobit surprinzător cu 
„seva lui înflorită” (Rătăciri, pag. 14). De parcă, asemeni lui Ghilgameş, 
cel care, într-unul dintre cele mai vechi poeme ale lumii, căuta viaţa 

PASĂREA DE GHEAŢĂ 
de Ştefania OPROESCU
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2 martie 1916  
– Centenarul morţii Reginei –

Istoria literaturii române este 
plină de renunţări, abandonări şi zone 
ale tăcerii, alături de performanţe 
şi nereuşite  sub / supraevaluate. 
Totodată, periodizările ei au fost 
făcute în baza unor principii de 
valorificare ce-au pendulat  după 
comanditari şi istorici literari, mai 
puţin după gustul estetic clasic şi 
opere, nu de puţine ori ignorându-se 
lucrări merituoase. Ceea ce nu mai 
conţin istoriile literaturii române 
sunt operele scriitorilor din Diaspora, 

precum şi ale scriitorilor din România de altă expresie lingvistică 
decât cea naţională. În această parte din urmă, se înscriu creaţiile 
literare de limbă franceză semnate, de pildă, de Dora d’Istria (alias 
prinţesa Koltzov-Massalsky, născută Ghica), Ana de Noailles 
(născută Brâncoveanu), Martha Bibescu, Elena Văcărescu, Adolph 
Cantacuzino, pentru veacul trecut, dar şi de Panait Istrati şi atâţia 
alţi contemporani.

Un atare regim discriminatoriu a fost aplicat scriitoarelor-
regine din dinastia Hohenzollern de Sigmaringen din România, 
Elisabeta şi Maria, ale căror opere au fost realizate în limbile 
materne – germană şi, respectiv, engleză -, deşi scrierile lor au avut  
o circulaţie lejeră  (fără a fi invocat insidios anume  circumstanţe) şi 
în traduceri româneşti.

2. Prima regină a României, Elisabeta  (alias Paulina-
Elisabeta-Atilia-Luisa prinţesă de Wied, n.29 decembrie 1843, 
Castelul Monrepos-Wied-Germania – m.2 martie 1916, Palatul 
Regal-Bucureşti-România), şi-a semnat operele în versuri şi proză 
cu pseudonimul Carmen Syilva.

Primise o instrucţie serioasă în familie de la pedagogi celebri ai 
timpului, însuşindu-şi limbile germană, engleză, franceză, italiană, 
rusă şi suedeză. A luat ore de canto, orgă şi pian de la mari interpreţi, 
printre alţii, Clara Schuman  şi  A. Rubinstein, dar şi de pictură, de 
la maeştri consacraţi. A călătorit la curţile monarhice din Austria, 
Belgia, Germania, Italia şi Rusia. Tatăl reginei, Prinţul  Guillaume-
Herman de Wied, a scris  două cărţi (Revelaţia divină şi Viaţa 
inconştientă a spiritului, ultima dedicată subteranelor spiritismului), 
iar bunica paternă, Prinţesa Luisa de Wied, a fost  un talent real ca 
poet, pictor, muzician.

La 15 noiembrie 1869, Prinţesa Elisabeta de Wied s-a căsătorit 
, la Palatul de la Neuwied, cu Carol de Sigmaringen, Domnitor al 
Principatelor Unite Române, stabilindu-se la Bucureşti. Au avut  un 
singur copil Maria ( 8 septembrie 1870 – 9 aprilie 1874). Viitorul 
rege Carol  I va fi secondat de Elisabeta cu înţelegere şi blândeţe, 
care nu s-a amestecat în treburile politice ale statului român.

Întreaga energie şi talentul deosebit au fost canalizate de 
către regină spre acţiuni social-educative, patronând cu distincţie 
şi discreţie un azil de copii ( Azilul „Elisabeta” din Bucureşti), 
integrarea nevăzătorilor în viaţa cotidiană (Aşezământul „Vatra 
Luminoasă” din Bucureşti), acordând sprijin răniţilor din vremea 
Războiului de Neatârnare 1877/78, fiind supranumită „Regina-
Mamă”. A protejat artele, încurajând şi acordând ajutor material 
lui Nicolae Grigorescu şi George Enescu, altor talente distinse ale 
neamului românesc.

A învăţat româneşte şi a tradus în limba germană poeziile lui 
Vasile Alecsandri, Mihai Eminescu, D. Bolintineanu, Candiano 
Popescu, C.Conachi, I.Negruzzi, T.Şerbănescu (Rumänische 
Dichtungen, Leipzig, 1881, VIII+214 p.). A scris despre regină 
Pierre Loti (L’exillée), iar Georges Bengesco i-a întocmit 
bibliografia operei (Carmen Sylva, Sa Majesté La Reine  Élisabeth 
de Roumaine. Bibliographie et extraits. Bruxelles, Paris,  Socec et 
Co., 1904, 300 p.). căci, la rândul său, Carmen Sylva este autoarea 
a 49 de volume, dintre care 19 sunt de poezii originale. Ca urmare a 
aprecierii favorabile a talentului evident, a fost laureată cu titlul de 
Bard al Scoţiei şi Doctor Honoris Causa la Academiei Ungare din 

Carmen Sylva – „Poveştile Peleşului”
Budapesta, fiind primită membru de onoare în Academia Română 
(1881) şi premiată de Academia Franceză cu „Le Prix Botta”, 
pentru volumul Cugetările unei regine (1887).

Scrierile sale originale sunt de expresie germană, unele în 
colaborare cu romanul Astra, împreună cu Mite Kremnitz, cu care 
a făcut traduceri din română în germană: a mai colaborat cu Elena 
Văcărescu, căreia i-a prefaţat  o carte de poezii populare româneşti 
în limba franceză, premiată de Academia Franceză. Printre 
frecventatoarele cercului său literar, s-au numărat , printre alţii, 
Elena şi Martha Bibescu, Elena Poenaru, Ana Rosetti, ş.a.

Dintre traducătorii operei sale, menţionăm pe Vasile 
Alecsandri, Mihai Eminescu, George Coşbuc, Titu Maiorescu, 
Liviu Rebreanu ori Adrian Maniu – scriitori consacraţi, dar şi 
literaţi mai puţin cunoscuţi.

I-au fost dedicate lucrări de exegeză şi memorii de către: 
A.P.Vojen (1904), O.Goga (1912), S. Mehedinţi (1916), Barbu 
Delavrancea (1892), I.G. Duca (1933). Viaţa reginei a fost prezentată 
de Natalia – baroneasă de Stockelberg (1892), Eniu Bălteanu 
(1885), G. Bengesco (1905), Lucreţia Carandino-Platamona (ed.I, 
1936; ed. II, 1943). Dar bibliografia operei şi a referinţelor este 
mai numeroasă, totuşi, în nicio carte dedicată istoriei literaturii 
române, aparţinând lui N. Iorga, G. Călinescu, E. Lovinescu ş.a., nu 
figurează vreun capitol consacrat operei reginei – scriitoare, cum 
nu există nicio referinţă la creaţiile literare ale românilor de altă 
expresie lingvistică decât cea româneascdă.

3. Analiza operei scrisă de Carmen Sylva, la cele peste opt 
decenii de la moartea autoarei, îşi aşteaptă exegetul obiectiv  şi 
profesionalist.

În cele ce urmează, ne-am propus doar prezentarea volumului 
Pelesch-Märchen/Poveştile Peleşului, care a apărut iniţial la Leipzig 
(1882, 1883) şi ulterior, la Bonn (1886,1899), în limba germană, 
urmate de ediţii în limbile: rusă (1883, 1896),franceză (1884), 
maghiară (1887), italiană (1892, 1897), sârbă (1893) şi olandeză 
(1898). Dar în aceste limbi, precum şi în altele (armeană, daneză, 
engleză, spaniolă şi suedeză), au apărut  şi alte scrieri ale reginei-
scriitoare.

În limba română, Poveştile Peleşului, au avut mai multe 
ediţii. Cea mai  reprezentativă datează din anul 1933, apărută la 
îndemnul Regelui Carol II, cu prilejul sărbătoririi centenarului 
autoarei, însumând douăsprezece legende: Puiu, Vârful-cu-Dor, 
Furnica, Piatra Arsă, Jepii, Omul, Cetatea Babei, Caraimanul,  
Peştera Ialomicioarei, Peleşul, Lacul, Ceahlăul. Se distinge 
Vârful-cu-Dor, după care a făcut în versuri libretul cu acelaşi 
nume, tălmăcit, în româneşte, de Mihai Eminescu şi, în italiană,  
de Luis F. Paganini, transpus în muzică de Zdislav Lubicz. Mica 
operă lirică a fost pusă în scenă, la Teatrul Naţional, din Bucureşti 
(ianuarie 1879), cu interpreţi italieni, şi, la Coven Garden din 
Londra (1880), cu interpreţi britanici şi costume populare româneşti 
expediate din Bucureşti. Legenda îl va inspira  pe G.D.Mirea să 
realizeze o pictură alegorică în stil academicizant, în două variante, 
una aflată în colecţiile Muzeului Naţional de Artă din Bucureşti, 
pictură în ulei, de dimensiuni respectabile, cealaltă, pe fundalul 
cupolei din sala centrală a Palatului Cantacuzino din Bucureşti, 
o frescă plină de subtilităţi iniţiatice. Structural, fantasmele 
legendelor din Poveştile Peleşului par oculte, prin aura  diafană a 
proiecţiei nucleului naraţiunii într-un univers abscons, însă ele se 
caracterizează prin miracolul straniu al miturilor helene: chipurile 
sunt senine, atitudinile pline de nobleţe, chiar dacă amănuntele apar 
insolite ori senzaţionale. Dar, pe de altă parte,  legendele reginei-
scriitoare au influenţe din ţinuturile hiperboreene germanice şi 
scandinave, înscriindu-se pe linia poveştilor fantastice hoffmaniene 
şi hamsuniene, cu mistere de ev mediu, dar şi ale lui Mircea Eliade 
de mai târziu, cu verigă literară de care este bine să se ţină seama.

Ceea ce trebuie remarcat ca trăsătură comună „poveştilor” 
din volum e alternativa fantasticului autohton cu cel al vechilor 
legende germanice. Totul se desfăşoară în afara ţesăturii tradiţionale 
cunoscute, respectându-se doar structura tematică, fiecare poveste 
având o desfăşurare proprie  de lume siderală într-un univers plin de 
capcane, încheiată într-o aură de mister şi destinde insurmontabile. 
Astfel, originalitatea compoziţională predomină, cucerind lectorul 
cu frumuseţea orizonturilor descrise cu îndemânare.

Este una din operele cele mai reuşite ale scriitoarei, dăruită 
cu harul inventivităţii şi al evocării, purtând cu distincţie şi tiara 
regală.

Mircea Coloşenco
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î

unele bucurându-se de articole/ întâmpinări, aprecieri şi în România (nu 
numai din partea etnicilor tătari), dar şi ale criticilor/ scriitorilor de limbă 
tătară şi din Crimeea. Prin acest demers, iată, un alt poet contemporan al 
limbii române păşeşte pe tărâmul limbii tătare, fapt pe care îl semnalăm cu 
plăcere.

Güner Akmolla, Cartea iertării. Document tătar, prefaţă: M. Chelaru, 
ed. a III-a, Editura StudIS, Iaşi, 2015,  316 p.; Ce ascunde marea, poezii 
alese/ saylanma şiirler, cuvînt de început de Emilia Dabu, Editura StudIS, 
Iaşi, 2015, 84 p.; Nicolae Băciuţ, Despărţirea de înger/ Melekten Ayirilmaq, 
poeme, versiunea în limba tătară: G. Akmolla, 
Editura Nico, Târgu-Mureş, 2015, 92 p.

Despre vremuri, oameni 
şi  destine, dar şi despre altele

 Pe Vasilica Mitrea am întâlnit-o la 
diverse manifestări culturale din Constanţa, dar 
şi pe alte meleaguri. Ne-am întâlnit odată şi în 
Crimeea, în timpul unei călătorii interesante, dar 
şi pe meleagurile Moldovei. 

De altfel, primele două volume la care ne 
oprim acum fac referire la Basarabia şi Crimeea, 
la oameni şi întâmplări care au legătură cu două 
locuri de pe pământ care au avut de suferit şi încă 
mai au, mai ales datorită vecinătăţii cu Uniunea 
Sovietică/ Rusia. Pe scurt, cele două cărţi pleacă şi de la note de călătorie, în 
care autoarea vorbeşte, în stilul său, despre cele trăite şi simţite pe parcursul 
unor drumuri ale sale, despre tot felul de discuţii cu oamenii pe care i-a 

întâlnit, pe care le explică/ le coroborează cu 
diverse informaţii/ detalii/ concluzii ale sale pe 
baza documentării.

Despre Basarabia au scris şi alţi 
dobrogeni; în Constanţa există şi o filială 
a Asociaţiei Pro Basarabia şi Bucovina 
(preşedinte: Cezar Pânzaru, vicepreşedinte: 
Liliana Vasiliev – care a publicat şi ea o carte 
cu şi despre drumuri în Moldova de peste Prut), 
se organizează vizite, activităţi diverse, călătorii 
în Moldova de peste Prut etc. De altfel, după 
cuvântul înainte semnat de Olga Duţu, urmează 
un text intitulat „Un scurt istoric al Asociaţiei 
Culturale Pro Basarabia şi Bucovina”, în care 
se vorbeşte despre toate aceste activităţi, şi 
despre faptul că cel mai important proiect dus 
la îndeplinire până acum este Drumul Crucii, 

desfăşurat în perioada 21 iunie-12 iulie 1992.
Structura acestei cărţi (care are inserate în paginile ei şi o serie de 

fotografii alb-negru): Rugăciune pentru Basarabia (poem de Horia Bădescu), 
Cuvânt înainte, Un scurt istoric al Asociaţiei Culturale Pro Basarabia şi 
Bucovina, Păunescu a murit, poetul trăieşte, Biserica „Adormirea Maicii 
Domnului”, Căuşeni, o veche aşezare basarabeană, Muzeul „Alexei 
Mateevici” din Zaim, Mănăstirea „Sfintelor Femei Mironosiţe Marta şi 
Maria”, Liliana Vasiliev – vicepreşedinte al Asociaţiei Pro Basarabia şi 
Bucovina, 27 Martie 2013 – 95 de ani de la Unirea Basarabiei cu România, 
Istoria Tighinei şi Transnistriei, 31 August – Sărbătoarea Zilei Limbii 
Române la Căuşeni, 27 Martie 2014 – 96 de ani de la Unirea Basarabiei 
cu România.

Este a treia ediţie a Cărţii iertării. 
Prima a apărut, în limba română, în anul 
2002, a doua, în 2003, în limba turcă. 
Ediţia de faţă, în limba română, este, îmi 
spunea autoarea, încă un „documentar 
incomplet” al felului în care au trecut 
tătarii crimeeni din Dobrogea peste o 
perioadă cumplită care a afectat ţara 
noastră, adusă de tancurile sovietice.

Autoarea vorbeşte, peste decenii, 
despre arestările, condamnările, 
prigoana cetăţenilor României, a 
tătarilor dar şi românilor, mai ales din 
Dobrogea, de către organele represive, 
la presiunea şi sub teroarea Rusiei 
sovietice. Despre drama naţională a 
tătarilor, dorul lor de Crimeea (din 
nou sub stăpânire rusească azi, în 

împrejurări pe care nu le-am mai fi crezut posibile), legăturile cu Crimeea, 
despre „procesul Crimeii” ş.a. 

Este şi un mod de a aduce un omagiu 
înaintaşilor care şi-au păstrat demnitatea 
riscându-şi vieţile şi, de multe ori, şi siguranţa 
familiilor lor. 

Pe de altă parte, amintim că în interviul 
din „Convorbiri Literare”, nr. 4 (184)/ 2011, 
Güner Akmolla spunea: „M-am format în 
cadrul spiritualităţi româneşti, redând culoarea 
spiritualităţii tătare crimeene. În familie am 
avut opt deţinuţi politici, între care două distinse 
doamne...”. În alt interviu, recent, mărturisea, 
explicându-şi/ motivându-şi munca din această 
perioadă a vieţii/ activităţii sale literare: „Procesul 
Patriei Crimeea îşi are rădăcinile în poeziile 
marelui Memet Niyazi2, în acţiunile marelui 
mentor Mustegep Ulkusal3, şi filonul există, n-a 
pierit în anchete sau în închisori, tătarii din România fiind solidari cu tătarii 
din Crimeea atunci când au plecat, atunci când a intervenit în istoria lor 
surghiunul din 18 mai 1944, acum cînd este o parte din alt stat.”. 

Sunt pomenite în carte evenimente din anii represiunii, nume (de la, 
de pildă, medicul neurolog Amet Ozenbaşlî, ministru al învăţământului în 
guvernul independent condus de primul preşedinte ales democratic, Celebi 
Gihan4, între 13 decembrie 1917 -  26 ianuarie 1918, asasinat de bolşevici, 
la o listă lungă de avocaţi, profesori, muncitori şi ţărani din Dobrogea), 
sunt oferite date concrete, sunt citate documente oficiale din care reies 
anchetarea/ torturarea/ condamnarea unor oameni de la noi, români, dar 
mai ales tătari, dată fiind etnia autoarei.

Faptul că a ajuns la o a treia ediţie a acestei cărţi dovedeşte şi 
stăruinţa autoarei de a face cât mai mult posibil spre aducerea aminte a 
tuturor acestor fapte – şi din România, şi din Crimeea, de pe teritoriul fostei 
URSS – a felului în care s-au purtat oamenii acestor locuri în faţa opresiunii 
roşii. În acelaşi timp, aduce la iveală, pe cât posibil, noi aspecte, aminteşte 
şi alte nume, are poate şi alte abordări ale unor documente. Aminteşte şi 
realizări ale urmaşilor acelor oameni care au plătit cu libertatea, cu viaţa. 
Nu e singura carte în care Güner Akmolla face referire şi la acele timpuri. 
Amintim romanul „Tătarii”, amplă frescă a felului în care, în viziunea 
autoarei, au trăit şi trăiesc, cu obiceiurile şi felul lor de munci/ vieţui, co-
etnicii săi, fie la noi, fie în Crimeea ori pe alte meleaguri.

Într-un fel, şi volumul de versuri e ca o „prelungire” a acestei cărţi, 
cuprinzând poeme ca: Limba maternă, patria mea, Inima-mi bate până-n 
Crimeea, Unde e Crimeea? Primul meu drum spre Crimeea ş.a., dar şi altele 
care duc cititorul mai aproape de lumea tătarilor din Dobrogea şi de oriunde 
ar fi, ca  Sat tătăresc, Cântec de joc, Aşure, Balada Tekirghiolului ş.a. 

Astfel de cărţi (mai ales Cartea iertării) scrise de martori la unele 
evenimente au rolul lor. Dincolo de amendamentele/ criticile care li se pot 
aduce, de faptul că, probabil au limitele lor şi sunt perfectibile, astfel de 
demersuri pot contribui la adăugarea unor nuanţe de veridicitate imaginii 
vremurilor la care fac referire.

Nu încheiem înainte de a semnala şi o nouă traducere semnată de 
Güner Akmolla, un volum de poeme ale ardeleanului Nicolae Băciuţ. 
Güner Akmolla nu se află la primul proiect care are în vedere traducerea 
creaţiilor unor autori români în limba tătară, şi publicarea acestora atât în 
reviste, cât şi, cum este cazul de faţă, în volum. Între cele mai notabile 
putem aminti traduceri din Mihai Eminescu şi Ion Creangă, dar şi volume 
de poezie contemporană – la o parte am colaborat, într-un fel sau altul –, 

De la Cartea iertării la un popas pe tărâmul poeziei1

Cu pasul, sufletul şi cartea prin Dobrogea

Marius Chelaru

___________________
1  O formă a acestui text a apărut în “Convorbiri literare”, septembrie 

2015, la rubrica Autori moldavi, edituri moldave
2  (1878- 1931), trăitor pe meleaguri dobrogene (şi-a petrecut viaţa 

între România, Turcia şi Crimeea)
3  Müstecip Ülküsal (1899-1996), trăitor şi pe meleaguri dobrogene 

(refugiat după al doilea război mondial în Turcia), deputatul tătar al mai 
multor partide politice române din epoca interbelică.

4  Numan Celebi Gihan (Numan Çelebicihan). La sfârşitul lui 
1917 s-a format Republica Poporului Crimeean, Qırım Halq Cumhuriyeti. 
În fruntea „Guvernului Naţional Tătar” a fost ales Numan Celebi Gihan, 
apoi, la 3 decembrie 1917, s-a constituit Parlamentul, membrii Congresului 
devenind automat devenind membrii forului legislativ. În ianuarie 1918 
bolşevicii au invadat zona, arestând liderii tătari. Numan Celebi Gihan a 
stat în temniţă, la Sevastopol, 27 de zile, pe 23 februarie a fost împuşcat, iar 
trupul i-a fost aruncat în mare. Numan Celebi Gihan a fost şi poet, scriitor.
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o gură fără oxigen/ nemiloasă/ 
plumbuită în grota sinapselor”. O 
mistică numire a imensităților fluide 
protejează expansiunea sentimentelor, 
act cu vădite conotații soteriologice. 
Dar spaimele nu dispar, presărate pe 
parcursul unei problematizante situări 
între imaginar și real. Sunt căutate urme 
ancestrale, beneficiind de protecția 
inelului cu agat, comuniune cu zeii 
protectori ai spiritului. Inflamările au 
„o complexă geometrie și culoare”, 
elan vital specific marilor căutări. 
Ca jarul aruncat în nămeți, al treilea 
ciclu poetic, subliniază revenirea 
sentimentului de weltschmerz, cu 
îndoielile aferente: „umede/ dealurile 
sînt îmbrăcate în verde/ umbra-nserării e tot mai răcoroasă/ stăm risipiți la 
mesele ploii/ neîndurători urmărim/ mișcările frunzei/ căderea”. Un atașant 
tip de paseism moldav conferă textelor speciale  profunzimi. Prezentul 
evidențiază periculoase spectre fără anvergură: „ce bărbi despicate/ ce frunți 
dezgolite/ ce inimi golite/ ce mâini îmblănite/ ne fac și desfac viitorul”. La 
nivel esențial, istoria va fi mereu la fel, veșnică reluare a încercărilor. În 
zone ideale stăruie „marșul vegetal către soare”,  apropiat sacramentelor. 
Ruinele de la Stonehenge certifică permanența vibrațiilor sublime, împreună 
cu paradoxul deja asumat al „porților în lacrimi zăvorâte”. Sunt amintite 
și virtuțile Levantului, spațiu care degajă un magnetism percutant, brăzdat 
cu importante figuri mitologice. Dar, peste toate estetizările, persistă 
funciara înstrăinare, obscuritate existențială hărțuind lumina: „cine în așa 
pământescă/ amânare/ când anotimpul își refuză prezența/ n-ar dori să 
renunțe/ să-și lepede gloria/ lespedea ei efemeră/ să fie doar frunză/ culcată 
pe glie/ să fie doar humusul/ cel hrănitor/ noi îmbuibați cu iluzii/ sîntem 
îndestulă haleală/ viermelui biruitor”. Heraclit din Efes, Dante, războinicul 
Ares sau Thales milesianul, iată numai unele dintre figurile paradigmatice 
care însoțesc această curgere învolburată. Finalul volumul e grupat sub 
titlul Într-o zi a bătut vântul de la răsărit. Spectrul radicalei despărțiri  e 
în proximitate: „mereu mai aproape e clipa/ când nu voi mai fi/ zăpada/ și 
după/ va fi la fel de albă/ copii mereu mai înalți/ pomii când verzi/ când 
uscați/ inimile tot mai aproape/ de sufletele urcate la cer// lințoliul alb de 
omături/ îmbracă/ întregul zbucium”. „Urme umede și reci” populează 
labirintul existențial. Căutările poartă uriașe poveri, supliciante pentru 
suflet. Pluralitatea autoscopiilor încearcă să-și croiască drum prin viscerele 
destinului. Poemele lui Cassian Maria Spiridon resimt cu maximă acuitate 
opacitatea înconjurătoare, rezultantă a statutului existențial de aruncat în 
lume. Un apăsător mister va persista mereu pe calea ce duce în „Cetate”. 

Primul ciclu al cărții lui Cassian 
Maria Spiridon,  Poeme în balans (Editura 
Charmides, Bistrița, 2013), sugestiv 
intitulat Poeme din vremea când eram 
foarte tânăr, evidențiază un flux poetic 
animat de aprige pulsiuni existențiale, 
meditațiile asupra soartei stând sub spectrul 
umbros al neantului. Verbul creator redă 
cu fidelitate caracterul supliciant propriu 
acestei ambianțe. Simțurile se ascut, se 
pietrifică, contondentul caracterizând un 
statut problematic al ființării, unde nici 
evadările spre transcendent nu mai sunt 
viabile: „la Cina cea de taină/ nu voi fi 
prezent/ din pâine nu voi rupe/ din vin 
nu voi lua parte/ carnea și sângele Tău/ 
foamea și setea nu-mi vor potoli// carnea 
și sângele Tău/ carnea și sângele Tău// sînt 

carnea și sângele Tău”. Nocturnul pare să acapareze totalitatea traseelor 
cotidiene, ceea ce creează senzația unui peceți bacoviene, apăsătoare 
paradigmă a simbolurilor obscurității: „afară era ceață/ perdeaua înșelată 
închipuia fantome/ lebede cum cad răstignite/ ucise de-o ploaie de raze// 
din turnuri se vede pustiul/ pas cu pas mai aproape de ziduri/ - mai am sau 
nu o iubită - / chipul/ acum înțeleg/ uneori mă-nspăimântă/ cu încremenirile 
lui de statuie// deodată/ sunt liber/ îmbrăcat într-o umbră”. Morganatice 
extensiuni ale conștiinței artistice vin să realizeze saltul. Golul istoric 
flanchează aceste apăsătoare versuri afine dezintegrării. Următoarele poeme, 
reunite sub titlul Inelul cu agat, amintesc de profunzimile liricii magistrului 
Mihai Ursachi, creatorul acelui volum de referință, Inel cu enigmă. Iată, 
la Cassian Maria Spiridon, un spațiu al enigmelor nedisimulate, păzite de 
Lună: „cetăți ce înzidesc imperiul/ stau pe creste în risipă/ ai viața luminată 
de stele-ntunecate/ și îndrumată/ de voci din subterană”. Aici, iubirile își 
pot asuma romantismul. Au loc geneze (h)ermetice pe fondul cromatic 
al profunzimilor. Versul se împotrivește extincției într-o procesiune 
cuprinzând stele, iluzii și sânge, fantasme ce invocă zorii. Erotica versurilor 
are valențe acvatice, abisalitate sub deschis cer melancolic. Iubirea inspiră 
pasaje lirice care metamorfozează sfâșierea în speranță, cu toată prezența 
covârșitoare a morții. Atmosfera siderală întreține enigmele: „roua tăiată 
de razele palide/ reflectate de fața polară a stelei/ se deschide pe meninge/ 

CĂUTĂRI  NOCTURNE

Octavian Mihalcea

Tot felul de lucruri consemnează autoarea, de la întâmplările la care 
a fost parte, discuţiile şi festivităţile la care a participat, la anomaliile de tot 
felul pe care le poţi întâlni pe aceste teritorii rupte din trupul României. De 
pildă, la fel cum la Hotin nu vezi nici un însemn care să lămurească trecutul 
cetăţii, trecerea moldovenilor lui Ştefan, de pildă, pe acolo, la Tighina, scrie 
autoarea, în cetate „sunt numai busturi de comandanţi de oşti ruşi, ucraineni 
şi… nemţi. Apoi, steagurile care străjuie zidurile la interior nu sunt nici ale 
Republicii Moldova dar nici ale Tiraspolului”. Întrebând-o pe muzeografă, 
care înţelegea româna, a primit răspuns că „cetatea a fost la apogeul ei în 
timpul regatului polono-ucrainean”. 

În Vremuri, oameni şi… destine autoarea vorbeşte soarta tătarilor din 
Crimeea (şi prin prisma traiului pe care l-au avut şi îl au cei care trăiesc la 
noi, în Dobrogea), despre drama lor sub ruşi, apoi sub sovietici, cum arată 
azi locurile din fostul hanat, oameni pe care i-a întâlnit acolo (despre parte 
dintre ei şi/sau cărţile lor am vorbit şi cu alte ocazii, în „Oglinda literară” 
sau în alte reviste – cum ar fi Riza Fazîl, preşedintele Uniunii Scriitorilor 
Tătari din Crimeea), deportările şi asasinatele din 1944 (Vasilica Mitrea 
ajunge nu numai o dată la „paralele” cu ce s-a petrecut la noi, în România, 
după venirea comunismului, nu doar cu tătarii, ci şi cu românii, deportările 
la Canal, închisoarea ş.a.), mitingurile anuale de comemorare al victimelor 
care aveau loc în Simferopol, dar şi în alte localităţi. Nu ştiu dacă acum, 
după ocuparea Crimeii din nou de către Federaţia Rusă, vor mai avea loc 
sau nu.

Structura acestui volum: Cuvânt înainte, semnat de Nuredin Ibram, 
Prefaţă: de Alexandru Birou, textul propriu-zis cărţii, Vremuri, oameni 
şi… destine, şi, în final, rezumat în limbile română, tătară (tradus de Erol 
Menadil), engleză (tradus de Alexandra Flora Munteanu şi Senia Resul) şi 
o anexă foto alb negru (de altfel, şi în carte sunt inserate în paginile ei şi alte 
fotografii alb-negru).

Volumul intitulat de autoare Antologia jurnalistică cuprinde 
articole publicate în ziare şi reviste (note de călătorie în Albania, Creta, 
Basarabia, cum a înţeles Vasilica Mitrea ce a văzut, note despre diverse 

locuri/ evenimente – Memorialul durerii, Piteşti, Ziua Armatei, Întâlnire la 
Forumul German ş.a.), cronici pe marginea unor volume, fie ale autoarei, 
făcute de alţi recenzenţi, fie ale sale, despre cărţile altora etc..

Monografia comunei Borcea este, de 
fapt, un volum compozit, care reuneşte, pe 
lângă consideraţii ale autoarei privitoare la 
felul în care vede istoria şi locul neamurilor 
trac/ dac, apoi român în lume, şi, desigur, 
paginile dedicate comunei Borcea, aflată pe 
braţul Borcea al Dunării, în judeţul Călăraşi. 
Într-o lume în care satul, în general vorbind, se 
transformă pas cu pas, mai repede şi de cele mai 
multe ori altfel decât ne-am dori, nu sunt cine 
ştie ce întâlnite cărţi care vorbesc despre această 
lume care sperăm să rămână la fel de frumoasă 
ca în sufletele bunilor şi străbunilor noştri, dar 
facem prea puţin pentru asta.

Una peste alta, sunt, în aceste cărţi 
(pe care, acum, şi din lipsă de spaţiu, doar le 
semnalăm, amintind ce anume „cuprind”, fără alte comentarii privitor la 
conţinut/ mod de organizare/ selectare/ redarea informaţiilor etc.), şi lucruri/ 
pe care poate că le „ştim”, dar asupra cărora ar merita să zăbovim, măcar cu 
gândul dacă nu şi cu fapta, atunci când putem, mai cu osârdie.

Vasilica Mitrea, Basarabia pământ străbun, cuvânt înainte: Olga 
Duţu, Editura Next Book, Constanţa, 2014, 128 p.; Vremuri, oameni şi… 
destine, cuvânt înainte: Nuredin Ibram, prefaţă: Alexandru Birou, ed. a II-a 
îngrijită şi adăugită, Editura Imperium, Constanţa, 2014, 120 p.; Antologie 
jurnalistică, Interviuri, cronici, reportaje, vol. III, Editura New Book, 
Constanţa, 2014, 156 p.; Monografia comunei Borcea, cuvânt înainte: 
Carmen Bulzan, postfaţă: Alexandra Flora Munteanu, Editura New Book, 
Constanţa, 2014, 196 p.
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cel ce a cucerit lumea, nu Alexandru” 
(încheiat citatul).

Dacă Tagore a fost purtătorul 
de torță intelectual și spiritual al păcii 
globale, Mahatma ori Marele Suflet a 
fost cel ce a arătat lumii că Satyagraha 
ori forța adevărului și Ahimsa ori Non-
Violența pot fi asamblate spre a crea o 
lume mai dreaptă. Mahatma Gandhi a 
început experiențele sale cu folosirea 
adevărului împotriva violenței în Africa 
de Sud și apoi a dezvoltat-o pentru a 
crea în India o mișcare de pace, cum 
lumea nu a văzut mai înainte. Această 
mișcare nu numai că a rezultat în 
independența Indiei, dar a vestit sfârșitul 
colonialismului în toată lumea. Sunt 
fericit să informez această audiență că în 9 ianuarie, anul acesta, noi, în India, 
marcăm o sută de ani de când Gandhiji s-a întors din Africa de Sud.

Gandhiji a spus: ‘My Life is My Message’ . Fostul nostru Prim Ministru 
Indira Gandhi, în prefața ei la cel de-al 90-lea Volum al monumentalei compilații 
a scrierilor lui Gandhiji, ‘The Collected Works of Mahatma Gandhi’, a explicat 
semnificația acestor cuvinte. Ea a scris: „El a fost unul care a vorbit cum a gândit 
și a acționat cum a vorbit, unul, dintre puțini, pe care nicio umbră nu a căzut între 
cuvânt și faptă. Cuvintele lui au fost fapte, și au construit o mișcare și o națiune, și 
au schimbat viața a nenumărate persoane”. Ce este această umbră de care vorbea 
Primul Ministru Indira Gandhi? Este umbra neadevărului și a falsității. Numai o 
persoană care a văzut adevărul ca pe un Dumnezeu ar putea vorbi de viața însăși 
ca un mesaj.

Apostolul non-violenței, Mahatma Gandhi a avut aceeași credință 
în umanism și deschidere a minții precum Rabindranath Tagore. El a spus, și 
citez: „Eu nu vreau să-mi fie casa zidită în toate direcțiile și ferestrele mele să fie 
umplute. Vreau să fie culturile din toate țările suflate lângă casa mea cât de liber 
posibil. Dar refuz să-mi fie smulse picioarele de către cineva. Refuz să trăiesc în 
casele altora ca un interlop, un cerșetor ori sclav ” (unquote). 

Gandhiji, ca și Tagore, a avut o statornică preocupare pentru natură și pentru 
unicul plasament al conștiinței umane, într-o intricată, intimă și armonioasă relație 
cu natura. Un alt mesaj important pe care l-a dat Gandhiji a fost că economia 
nu este de folos fără etică. Acest simplu edict creează un cadru moral în care 
ingeniozitatea umană trebuie să funcționeze. Limitele lăcomiei umane trebuie 
definite de imperative interioare și nu de constrângeri exterioare. Acest imperativ 
lăuntric, pe care el l-a numit fruomos „glas mic de taină”, este disponibil pentru 
noi toți, dacă noi cultivăm capabilitatea de a-l asculta și urmări.

Plasând etica în inima economiei, Gandhiji ne-a dat o idee a cărei 
semnificație este nesfârșită. Aceasta este ideea tutelei bazate pe credință, care este 
o capacitate unică a omului. Toți trăim prin și din încredere. Gandhiji ne-a cerut să 
fim tutori și să avem credință în bunătatea inimilor noastre și a inimilor celorlalți. 
Această bunătate ne-ar permite să acționăm ca tutori a ceea ce este atât al nostru 
cât și non al nostru.

Pentru Mahatma Gandhiji, Ahimsa a fost nu chiar o metodă sau un 
instrument. Aceasta necesită recunoașterea umanitatății altora, incluzând 
umanitatea celor care caută să conteste. Ahimsa este bazată pe ideea că și alții 
sunt capabili de recunoașterea adevărului și de a acționa asupra lui, oricât de 
rău sfătuiți și chiar opresivi ar putea fi pe termen scurt. Ahimsa nu este chiar o 
non-rănire. Este o forță activă care îmbrățișează pe celălalt, eradicând diferențele 
dintre eu și tu. Gurudev Rabindranath Tagore și Ganghiji amândoi au recunoascut 
că folosirea Ahimsa va elibera până la urmă pe cel nedrept și pe opresor de nevoia 
și dorința de a perpetua injustiția și suferința altora.

Se întîmplă rar în istorie ca doi clarvăzători, două persoane care sunt 
capabile să se adreseze nu numai timpurilor lor, dar și generațiilor viitoare, să 
lucreze în strâns dialog. Prezența simultană a Poetului Tagore și Mahatma Gandhi 
este o binecuvântare unică pe care India a primit-o, și noi credem că această 
providență plasează asupra noastră o specială responsabilitate de a ne implica 
noi înșine activ în promovarea dialogului dintre diferite religii, credințe, culturi 
și civilizații.

India, cu populația ei de 1,25 miliarde, a fost casă amestecului de etnicități 
și religii timp de secole. Nouă ne este clar că pacea trainică poate fi construită 
numai pe fundația respectului mutual, pentru care au pledat consistent și elocvent 
ambii, Tagore și Gandhiji.

Mahatma Gandhi a influențat mulți lideri din toată lumea, prin gândirea și 
acțiunea sa, incluzând pe Martin Luther King, Lech Valesa, Steva Biko, Nelson 
Mandela, Desmond Tutu, Dalai Lama și Aung San Suu Kyi. Martin Luther King 
Jr a mers până la a spune, și citez: „Christ a furnizat spiritul și motivația, în timp 
ce Gandhi a furnizat metodele lor.” (închis citatul) El a spus în altă ocazie, și 
citez: „Dacă este ca umanitatea să progreseze, Gandhi este inevitabil. El a trăit, 
gândit și acționat, inspirat de viziunea umanității evoluând spre o lume de pace și 
armonie.” (închis citatul).

2 iunie 2015

Este un privilegiu pentru mine să vizitez Universitatea Uppsala și să-
mi împărtășesc gândurile asupra relevanței contemporane a lui Gurudev 
Rabindranath Tagore, poetul național al Indiei și primul non-european care a 
câștigat premiul Nobel, precum și a relevanței lui Mahatma Gandhi, părintele 
națiunii indiene. Am petrecut două zile împachetate în această frumoasă țară. 
Legături robuste unesc cele două țări ale noastre, nu în ultimul rând, o statornică 
devoțiune pentru valorile democratice și angajamentul pentru pacea globală și 
non-violență.

Pacea globală a fost o valoare pe care și Tagore și Mahatma Gandhi au 
înbrățișat-o. A vorbi pe acest subiect în Universitatea Uppsala este îndeosebi 
relevant din două motive. Întâi, Gurudev ori Respected Teacher, cum a fost numit 
Tagore de către Mahatma Gandhi și de restul țării noastre, a vizitat Suedia în 
1921 și 1926. În timpul vizitei sale din 1921, el a vizitat și Uppsala, unde el l-a 
întâlnit pe Laureatul Nobel Arhiepiscopul Nathan Sonderblom, și s-a familiarizat 
el însuși cu Odinslund, site-ul funerar regal din timpurile Vikingilor. Apoi, între-
un spirit ecumenic, el a făcut o vizită la Catedrală.

Aș vrea să expim adânca gratitudine a delegației mele și a mea însumi, într-
adevăr a întregului meu popor, Universității din Uppsala, pentru a fi instalat un 
bust al lui Gurudev Rabindranath Tagore în Departamentul ei de Limbi Străine. 
Acest bust comemorează centenarul atribuirii Premiului Nobel lui Tagore și stă 
ca memento al legăturii sale speciale cu Uppsala. Sunt încântat să aflu că 27 din 
lucrările lui Tagore au fost traduse în suedeză și sunt larg apreciate.

Al doilea motiv pentru care sunt în particular fericit este că acest sacru 
centru de studii a nutrit pe Dag Hammarskjold, un mare suedez și al doilea 
Secretar-General al Națiunilor Unite. Hammarskjold, la vârsta de 47 ani și 255 de 
zile, a fost cel mai tânăr din deținătorii postului. El a deținut postul pentru două 
termene, începând din 1953, până la nefericitul deces în 12 septembrie 1960, într-
un accident de avion în Congo. Contribuția sa la cauza păcii i-a adus respect 
și popularitate în toată lumea. Mă întreb câți dintre dumneavoastră știu că acest 
nobil diplomat a fost binecuvântat și cu o imensă înțelepciune spirituallă. Una din 
moștenirile de la Națiunile Unite este crearea unei Room of Quiet, care există și 
astăzi. Dag Hammarskjold a fost conștient că primul pas pentru a găsi pacea în 
afară este a găsi-o înăuntru. El a știut că meditația și quiet/liniștea sunt importante 
condiții pentru această căutare.

Constituția UNESCO începe cu următoarele cuvinte, „Dacă războaiele 
încep în mințile oamenilor, atunci apărările păcii trebuie construite în mințile 
oamenilor. Ignoranța unora pentru căile și viețile altora a fost o cauză comună, 
de-a lungul istoriei omenirii, a acelei suspiciuni și neîncrederi între popoarele 
lumii, prin care diferențele lor au izbucnit de prea multe ori într-un război.”

Aceste cuvinte sună tot atât adevărate azi, cum au făcut-o când UNESCO 
a fost fondat în 1945. Pacea trainică se poate stabili numai pe baza solidaritții 
morale și intelectuale a omenirii. Agrementele politice și economice nu vor 
construi prin ele însele o pace durabilă. Pacea trebuie fundată pe un crez că nu 
există decât o umanitate și, pentru a folosi cuvintele lui Tagore: „În cazul în care 
lumea nu a fost ruptă în fragmente de înguste ziduri casnice.” 

Rabindranath Tagore a fost un om de renaștere și astfel de oameni se 
găsesc rar în istorie. În personalitatea lor, ei captează nu numai timpurile în care 
trăiesc, dar și multe întrebări complexe care transcend geografia și sunt pertinente 
pentru toate țările și comunitățile din lume. Tagore a fost un geniu versatil. El nu 
a fost doar poet și autor, dar și compozitor, pictor, filosof și educaționist. El a fost 
ambasadorul perfect al țării noastre, într-un timp când se știa puțin despre India 
în lumea din afară. De-a lungul vieții lui, el a fost fascinat de ideea interacțiunii 
între civilizații, prin schimb de cunoștințe despre culturilor și literaturilor lor, care 
reflectă valorile universale ale umanității. Într-o lume ferecată de rasă, credință și 
culoare, Rabindranath Tagore a promovat internalionalismul pentru o nouă ordine 
mondială, bazată pe diversitate, sinceritate, toleranță și co-existență. El a călătorit 
pretutindeni, predicând religia adevărului și armoniei, a legii și compasiunii.

Punctele de vedere ale lui Tagore asupra ‘naționalismului’ revelă dezgustul 
său pentru îngustime, diviziune rasială și stratificare socială. El credea ferm că 
pacea mondială nu va putea fi realizată până când națiunile mari și puternice nu 
vor curba dorința lor de expansiune teritorială și control asupra națiunile mai mici. 
În opinia sa, războiul a fost consecința materialismului agresiv occidental, care s-a 
dezvoltat în prima parte a secolului al 20-lea, cu știința divorțată de spiritualitate. 
Potrivit Poetului, Estul și Vestul trebuie să se întâlnească pe un teren comun și în 
termeni de egală camaraderie, „când cunoașterea curge în două fluxuri – din Est 
și din Vest” și „în unitatea lor este percepută unicitatea Adevărului care străbate și 
susține întregul Univers.” Așa cum pregnant s-a exprimat, și citez: „Buddha a fost 
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ELENA ANGHEL
RECENZII

Privind în ansamblu creaţia poetică a 
Elenei Anghel vom observa că este constant 
lirico-ambientală, nu ca formă a scrierii 
versurilor, ci ca teme de abordare. Şi oricât 
s-ar strădui să fie altcumva de cum este 
- conştiinţa sa de aplecare către bucurii 
simple, de mare importanţă pentru viaţa 
sa, o antrenează şi mai mult în lirismul său, 
atenţie, nu ocazional. Volumul său ,,Vara 
ca o risipă”, poezii, 2014 este un exemplu 
clar, ce nu se detaşează cu nimic de celelalte 
poezii pe care le-a publicat, precum cele 
din „Arşiţa”, 2009, sau şi din alte cărţi ale 
sale. Ca un surplus de lirism, în volumul de 
faţă, autoarea îşi alocă un timp de creaţie 
pentru mare şi toate celelalte frumuseţi 
create de aceasta, ca mod de agrement, 
în poezia sa găsindu-se multe elemente 
atotcuprinzătoare din natură. Manifestă un 
fel de strigăt mascat de a-şi revărsa căldura 
versurilor întru sinceritatea fiorului de 
iubire, ce nu cunoaşte oprelişti când vine 
vorba de mare, de ţărm şi apele sale vălurind 
în dor de viaţă continuă.

Cu toate că autoarea este trecută 
binişor de a doua tinereţe, îşi manifestă 
bucuria vieţii prin romantismul său 
necultivat când trebuia, la anii de liceu, ai 
tinereţii, în general.

Toate acestea se petrec abia acum, 
deoarece emoţiile sale de odinioară au 
învăţat-o să învingă şi să treacă peste 
nemulţumirile personale înscriindu-se ca 
o drept luptătoare într-o societate în care 
banul distruge toate regulile bunului simţ. 
Şi asta că ,,De-ar fi să bată vânt sau ploaie/ 
lumina mea nu se va stinge”, pag.5. Ce alte 
explicaţii mai trebuie date privind condeiul 
său?...

Şi că tot vorbim despre mare în 
poezia Elenei Anghel , citim de la pag.19 o 
frumoasă poezie în care cu ajutorul metricii 
scurte a versurilor realizează nu un pastel 
ci o poezie de anvergură în lirica marină, 
de mare efect asupra îndrăgostiţilor... 
,,Când marea plânge”: „Norii se răzbună,/
Supărat e vântul./ Fulgeră şi tună/Zguduind 
pământul.//Cerul tot se frânge/Despicat 
în două./Sus la munte ninge/Şi la mare 
plouă.//Valurile mării/Se izbesc în diguri./ 
Ţipă-n largul zării/Pescăruşii singuri.//
Peste plaja rece/Suflă înserarea./ Nimeni nu 
mai trece/Să mângâie marea.//Tremură pe 
maluri/Câte-o frunză udă./Marea plânge-n 
valuri,/Cine s-o audă?!//Numai ei, poeţii,/
Firi mai visătoare,/Scriu în Cartea vieţii/
Versuri despre mare.//Şi privind întinsul/
Cu melancolie,/îi strecoară plânsul/într-o 
poezie...”.

Şi de la mare să revenim la poezia 
socială pe care am accesat-o la începutul 

acestor rânduri. În acest sens am ales 
din volumul ,,Vara ca o risipă” poezia 
„Biată, ţară părăsită!” pag.22: „Cu spinări 
încovoiate şi cu inima-ndoită,/Fiii tăi se 
duc în lume alungaţi de sărăcie/Şi priveşti 
neputincioasă, biată mamă părăsită,/
Dramele rămase-n urmă, ţarina deja pustie.//
De atâta neputinţă s-au uscat şi mărăcinii!/
Cât se mai loveşte-n tine, ţară fără apărare?/
Mi te-au jefuit tâlharii, te-au îngenuncheat 
străinii/Şi la poarta Europei ai ajuns o 
cerşetoare.//Cât mai poţi căra umilă toată 
pleava adunată,/Tot gunoiul strâns de-a 
valma între graniţele tale?/Poate Dumnezeu 
din ceruri se va îndura vreodată/Să te scoată 
la lumină, ţara mea de dor şi jale...”. Iată o 
poetă care nu mai are nevoie de vreo altă 
prezentare. Dumneaei există de ani buni 
în peisajul nostru literar, prin destinu-i 
impresionant ca şi poeziile ce le scrie fără 
să se găsească om care să-i dea girul de a 
fi recunoscută ca poetă. Un destin acceptat 
ca talent real desigur dar şi ca formă de 
meditaţie şi asumare a poeziei sale. Poezia 
este cea care îi zugrăveşte portretul minut 
cu minut îmbrăcându-i-l în cele mai diverse 
şi atractive cuvinte poetice. După cum 
este cunoscut, poeţii sunt un fel de paria 
societăţii de la care nici dumneaei nu face 
excepţie, în încercarea aparent reţinută a 
stilului debordant de lucru. Exemplu este 
poezia „Miriştea”, p.72 în care cititorii vor 
descoperi singuri forţa de creaţie a unei 
poete cu chipul luminos către copilărie şi 
lacrima ochilor în batistă privind î nostalgia 
sa cum timpul se duce ca o umbră peste deal, 
transformând toate cele de pe pământ: „Mi-e 
inima o mirişte pustie,/Doar umbrele tăcute 
mă străbate/Abia te mai zăresc, Copilărie,/
Pierdută în trecutul depărtat.//Visez că te 
întorci din nou acasă,/O, Vara mea, mirific 
anotimp!/Parcă alergi spre mine radioasă,/
Cu tot parfumul florilor de câmp.//îmi 
risipeşti prin sufletul de iască/Mireasma de 
ciulini din Bărăgan,/Iar miriştea începe să-
ncolţească:/Răsar în vis şi mă transform în 

lan...”.
Poezia respectivă trimite prin 

toate ramurile sale sinceritate, candoare, 
frumuseţe grăitoare din orice colţ de natură 
mai ales pe anotimp de vară. Miriştea 
pentru Elena Anghel înseamnă viaţa omului 
trăitor la ţară, a copilului zbuciumat care nu 
înţelege lumea satului decât prin poveţele 
părinţilor, ale oamenilor maturi.

Pentru unii copii, viaţa la ţară înseamnă 
calvar, iar pentru alţii o revelaţie. Depinde 
de la caz la caz şi din ce unghi priveşti... 
Elena Anghel în mod clar nu este străină 
de lumea satului cu toate că mare parte a 
suferinţei sale pare că de aici i se trage, chiar 
însingurarea.

Iată o carte care oricând poate deveni 
cartea cărţilor prin unirea cu alte creaţii ale 
poetei care demască în poezia ce-o scrie un 
dramatism cutremurător de trist, sărăcia ca o 
neşansă la viaţă a celor mulţi dar şi a iubirii 
ca temă artistică şi nu ca plăcere fizică.

Elena Anghel scrie sincer că iubeşte la 
fel de sincer muzica versului ca o mângâiere 
de pleoapă peste pleoapă, în adierea brizei 
mării, în zborul legănat al pescăruşilor şi nu 
numai. Felul poetei aflată într-o continuă 
frământare după clipele frumoase din 
trecutul său, iar prin poezie ne arată că se 
poate trăi frumos şi scrie pe măsura faptelor 
omului blând.

Ion Machidon

Asociaţia Culturală „Duiliu Zamfirescu” din Focşani, str. 
Alexandru Golescu nr. 76, Judeţul Vrancea împreună  cu R .L. Cincinat 
Pavelecu și AS.CAVALERII UNIRII intenţionează să organizeze un 
CONCURS DE EPIGRAME CINCINAT PAVELESCU. 

Doritorii vor trimite în format electronic 10-20 de epigrame 
semnate de autor împreună cu o fotografie de autor şi un scurt C.V. 
pe adresa de e-mail www/gheorgheneagu@yahoo.com, sau pe hârtie la 
adresa de mai sus până la data de 15 septembrie a.c. 

Jurizarea şi premierea se va face în ziua de 23 octombrie 
la Focşani. Relaţii suplimentare la 0722284430.  Cele mai bune 
epigrame vor fi tipărite într-un volum.

Anunț 
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Desigur că afirmația este cel puțin riscantă, așa că necesită cîteva completări. Mai întîi cele nu 
mai puțin de șase impetuoase cărți: trei de proză și alte trei de teatru care fac subiectul comentariului. 
Autoare, profesoara Caliopia Tocală, care a menținut o discreție totală asupra intențiilor – în afara, 
cred, celor apropiați. Un debut de o asemenea anvergură presupune, cel puțin, o gestație îndelungă și 
o aprigă luptă cu propriile îndoieli privind scrisul. Nici faptul că este profesoară de limba și literatura 
română nu ar fi un argument pentru o cronică favorabilă, pentru că, în ultima vreme, mirajul unei 
subvenții a USR și ambiția de face parte dintr-o selectă uniune de creație a declanșat un adevărat 
asediu al filialelor. În cazul de față, lucrurile stau altfel. Este vorba, mai întîi de maturitatea scrierii, 
de o cultură a lecturii care îi permite autoarei să se miște lejer într-un spațiu narativ, să manevreze 
inteligent și convingător destine și personaje.

Mai mult decît atît, daimonul exercițiului stilistic a împins-o la o demonstrație deloc la 
îndemîna oricui: cele trei cărți de proză au fost transformate în trei piese de teatru. Nu neapărat pentru 
o comparație statistică, dar, cercetînd cît de cît istoria literară, nu am găsit un caz similar.

Lectura care a urmat a fost la fel de surprinzătoare. Intrasem într-un soi de univers kafkian 
al absurdului cu străfulgerări de logică a cotidianului, brusc întrerupt de pasaje existențiale cinice 
și debusolante iar ghemul intrigilor se desfăşura rocambolesc, imprevizibil, la limita policierului, 
alternînd febril stări de luciditate cu reacţii la limita umanului. O saga postmodernă, în limita unei 
proze clasice în aparenţă. Personaje voluntare sau lipsite de reacţie, acceptînd destinul într-un soi 
de abandon, volute stilistice cu naratorul sau substituţii lui în cele mai diverse ipostaze, un amestec 
constant de umanitate cu momente malefice. 

Caliopia Tocală, „vinovată” de  aceste nedumeriri dezarticulate, este o distinsă profesoară de 
limba şi literatura română. Cu o cultură solidă, cel puţin în ceea ce priveşte noţiunile de naratologie. 
Cele trei volume proză sunt o demonstraţie de virtuozitate, chiar dacă stufoase uneori şi duse către 
livresc. Dar vorbim/scriem şi despre un experiment, în care, jocul şi improvizaţia de calitate desigur, 
sunt permise.

Simfoniile destinului,Gemenii, În captivitate sunt cele trei romane cu care se legitimează 
autoarea. Sigur că ele au o cronologie, mai greu detectabilă la prima vedere, ordonate după o curgere 
a întîmplărilor şi intrarea personajelor în scenă. Dar nici nu ştiu dacă are vreo importanţă ordinea 
lor, pentru că, fiecare carte are regimul propriu de respiraţie, iar stilul variază aproape strident de 
la În captivitate la Simfoniile destinului să spunem. În primul, o halucinantă sarabandă de dialoguri 
morbide între două personaje alienate, aflate la limita conştientului, în care apar şi dispar motani şi 
pisici purtătoare de nume nobile: Emma, Gustave, Albert, Charles desprinse din lumea lui Gustave 
Flaubert ori a lui Einstein, pe care Isabelle, personaj principal trecut prin traume existenţiale, le 
execută,imaginar, cu un inocent sadism. Robert, cel care este în centrul tuturor romanelor, marionetă 
docilă, intrînd în jocul partenerei fără nicio întrebare, nicio opoziţie, într-un soi de automatism, fără 
reacţie. Nici finalul, în care Isabelle, ţintuită într-un scaun se ridică, sănătoasă tun, contemplînd 
moartea lui Robert nu este convingător, adică real – în măsura în care realul are vreo relevanţă – pentru 
că, forţînd paradoxul, Robert se poate să moară fără să fi murit. De altfel, textul conţine numeroase 
chei de lectură sau mai bine spus de interpretare, redactate cu italice, dar care nu ştiu cît de lămuritoare 
pot fi.

Cu Simfoniile destinului trecem în alt registru. Suntem avertizaţi din start că intrăm sub zodia 
lui Sartre şi că trebuie să revedem teoria alterităţii. Robert începe să aibă contur biografic. Aflăm că 
este descendentul unei spiţe Cantacuzine iar numele său complet este Vaida – Moruzi. Este un alt 
personaj, stilat, inteligent, rasat, aşa cum deducem din monologul iniţial. Este descifrată şi relaţia sa 
cu Isabelle, o polonă, mai tînără decît el şi cu aceeaşi pasiune: pictura. Şi iar intervine vocea neutră a 
povestitorului care ne desluşeşte sursa angoaselor lui Robert, angoase care motivează reacţiile sale: 
„Pentru copilul Robert, tatăl era prilejul continuu al unei neîntrerupte temeri, fiindcă, după cum avea 
să o mărturisească el şi s-o constat chiar eu, de-a lungul prieteniei noastre, emoţia lui dominantă era 
frica. Robert a fost un copil înfricoşat. Îi era frică de orice, de oameni,, de animale, chiar de lucruri. 
Uneori frica devenea paroxistică.”

Tot aici se lămureşte căderea psihică a Isabellei ca urmare a unui accident evitat în ultima 
secundă de Robert, astfel încît ea realizează că depinde de el şi că tot ceea ce i se întîmplă lui i se poate 
la rîndu-i întîmpla. Sentiment care se transformă în ură. Iar suntem trimişi la limita umanului, pentru 
că această obsesie duce la internarea ei într-un sanatoriu. 

Dar febrilitatea cu care sunt urmărite şi disecate gesturile şi tulburările personajelor nu împiedică 
pasaje de proză sensibilă, cu imagini plastice remarcabile: „Deodată, se auzi un cal nechezînd şi 

Valentin Talpalaru

cei din compartiment avură surpriza să-i vadă 
şi capul apărînd în dreptunghiul ferestrei. Calul 
privi înăuntru, deschise gura şi Robert îşi retrase 
instinctiv propriul cap, aproape lipit de geam. 
Tînăra din faţa lui izbucni în rîs, se ridică de pe 
banchetă, luă din geantă un măr, pe care, scoţînd 
braţul pe fereastră, i-l oferi calului.

- De fiecare dată cînd vin de la Bucureşti, 
am pregătit pentru el un măr, 

spuse tînăra. Alţii îi dau biscuiţi, pîine, 
chiar şi salam. Este cel mai inteligent cal din 
cîţi am văzut. Şi la fel de blînd.” Să mai facem 
precizarea că o bună parte din acţiunea romanului 
se desfăşoară la Iaşi. În fine, Gemenii schimbă 
partitura şi adaugă personaje noi: Şerban, 
Coriolan, Eleonora, Leon. Tot aici suntem luaţi 
de mînă şi duşi către o sugestie de interpretare a 
romanului: „Cu siguranţă veţi aprecia că textul 
care urmează este atipic, poate chiar ciudat. Şi, 
recunosc, într-un fel, justifică această judecată 
de constatare. Pentru că este o evidenţă pentru 
oricine îl citeşte că el nu e un text narativ care 
să respecte regulile clasice ale unei naraţiuni 
literare. Primul pact încălcat este cel ficţional. 
Textul nostru nu imaginează o realitate, ci 
povesteşte una. Dacă e să găsim un gen în care 
să-l înscriem, acesta este al unei reality novel.”

Dacă este aşa, pentru că cititorul nu are 
de unde deduce că textul povesteşte o realitate, 
lucrurile se schimbă iar suferinţa, angoasa, 
surparea spirituală capătă o altă dimensiune.

Despre cele trei cărţi de teatru, care nu 
înseamnă decît dramatizarea celor de proză: 
Captivi,Alter ego şi Vieţi duble cu alt prilej. 

Cu certitudine, lectura celor șase cărți 
semnate de Caliopia Tocală nu este una 
reconfortantă, comodă. Atenția cititorului este 
solicitată constant și pusă sub presiune ce 
celeritatea evenimentelor din realitatea dar și din 
„irealitatea” nu neapărat imediată. Pentru cel care 
urmărește cu obstinație parcursul epic, este ca și 
cum ar intenționa să intre într-un labirint fără 
firul Ariadnei. Care înseamnă o relectură. Pentru 
că proza și teatrul Caliopiei Tocală te oibligă la o 
nouă lectură.

 Un debut de excepție

Cărţi sosite la redacţie

Insomniile unui 
prinţ valah, 
Eliza Roha, 
editura Vox 

Cart & editura 
Romira  Betta, 

Bucureşti, 
2005, 

219 pagini.

Marile piramide, 
Jean-Pierre 
Corteggiani, 

Colecţiile 
Cotidianului, 

97 pagini.

Pumnul din vid, 
Armina Flavia 
Adam, editura 

Rafet, Râmnicu 
Sărat, 2015, 
108 pagini.
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cineva ar propune în viitor o cruciadă împotriva 
poeziei – vorba vine, poezie!-pestilenţiale de 
tipul promovat (un exemplu) de o tânără poetă 
„de top” susţinută de alţi Crohmălniceni, de 
sens invers , la fel de nocivi . Este o întrebare. 
Dar iată poezia, în toată “profunzimea ei 
metafizică”: De când sunt aici/ nici măcar nu 
mă spăl pe dinţi/ ades mănânc covrigi cu mac 
şi sandviciuri cu brânză/ fără să-mi pese dacă 
îmi rămân printre dinţi/ dacă am dinţii galbeni 
/sau dacă gura, sfânta de ea,/ miroase a căcat/ 
chiloţii mi-i schimb o dată la trei-patru zile/ şi 
nici atunci nu mă-ndur/ mă simt bine în căldura/ 
cu aromă de sex şi copil tăiat... Astfel vede 
poezia( de tip european !), în contrapartidă cu 
poezia regimului trecut, o...autoare considerată a 
fi „de succes” în sfera poeziei actuale. Dar, de-ar 
fi numai ea! O altă poetă își deplânge în paginile 
cărții sale nu stările de durere sufletească,  ci pe 
cele...hemoroidale! Înmulţirea exponenţială a 
acestui tip de poezie (care, în mizerabilitatea lui, 
contrazice însuşi conceptul) practicat  cu frenezie 
astăzi de prea multe condeie, bucurându-se de 
aplauzele criticilor, ziși,”care...contează”, tip 
întâlnit altădată, fără nicio pretenţie de artă,  pe 
pereţii latrinelor populare, autorii lor folosind 
deştul pentru a se iscăli, înainte de a-şi trage... 
chiloţii, vorba poetesei citate mai sus, am 
încercat, pentru câteva ore, să mă refugiez în 
climatul literar de altădată în care scriitorii chiar 
făceau eforturi să fie scriitori, fie şi cu preţul 
unor concesii, azi incriminate cu atâta osârdie 
non-proletară, dar la fel de dementă, precum  
cea dinaintea anului 1989. Cu toate că a fost 
scrisă cu decenii în urmă o poezie precum  cea 
intitulată „Scrisoare” de Gabriela Melinescu  
se citeste-cred- și azi  cu aceeași încântare 
pentru prospețimea și fragezimea sentimentului 
exprimat.Iată primele două strofe:” Azi îţi scriu,/
Mult mi-e dor de prispă şi de cîini./Am crescut, 
dar eu ca şi-altădată/La cişmea beau apă tot din 
mîini.//Plopii-n stradă ţin în vîrfuri cerul,/Salcia 
e tot nepieptănată./Cineva-n grădini a-ntins 
lăicerul/Şi vecina a născut o fată”. Aceeași 
sublimare a sentimentului în poezia „Chemare” 
a Constanței Buzea: „Aveai ceva de codru și de 
ciută/Ce se uită-n apă și-o sărută/Ardeam pe 
stânci de dor,ca o ninsoare/.Și mă schimbam 
în apă curgătoare...//Cu picături te-nrouram, 
cu teamă/”Vreau să rămân cu tine, haide, bea-
mă!”...Sunt  doar două exemple de poezie 
publicată în vechea colecție „Luceafărul”(L), 
care ar putea fi urmat de altele, dar spațiul nu 
ne permite o extindere pe măsura fenomenului.
Desigur, diferențele de epocă și context literar 
își spun suveran amprenta asupra Poeziei, în 
sensul autenticității, fizionomiei sale ideatice 
sau gradului ei de perenitate si aderență la tipul 
de sensibilitate al unei perioade istoricei. În 
toate cazurile însă Poezia trebuie să aibă acces 
la ceea ce Roger Cailoois numea „demnitate 
poetică”. Referindu-se la poemele lui St.-
John Perse, el arăta că „ poetul cere limbajului 
cuvintele sale cele mai puțin folosite, sporește 
puterea altora și încredințează unei caligrafii 
somptuoase menirea de a-i sustrage  discursul 
oricărui context trivial”. Este timpul, cred, ca 
sintagma „demnitate poetică” să ne pună serios 
pe gânduri...

Volumele de poezie şi proză  contemporană apărute cu decenii în urmă în colecţia Luceafărul 
(L), a fostei Edituri pentru literatură, au configurat un moment important al scrisului românesc din 
perioada comunistă. Având o destinaţie  precisă - lansarea tinerilor scriitori ajunşi la o anume cotă 
valorică  recunoscută – respectiva colecţie se impusese ca o primă poartă de acces  în literatură 
a oricărui aspirant  merituos în domeniu. Reuşeai să fii publicat acolo – erai, în caz contrar – nu! 
Simplu, ca bună ziua! Nu trebuie trecut cu vederea faptul că instituirea colecţiei a atras după sine o 
reală competiţie literară, a realizat un climat prielnic afirmarii tinerilor cu aspiratii literare, o emulaţie 
creatoare de necontestat, realităţi care au permis apariţia unei noi generaţii de scriitori  care, prin 
lucrările lor, chiar dacă, de multe ori ezitante, mai mult sau mai puţin „îmbibate” ideologic de temele 
specifice perioadei 1960-1970, au plătit din plin tributul politic cerut expres  sau numai sugerat. 
Critica de specialitate, formată din corifei ai urechii şi timpanului literar(chit că unii dintre ei au 
întors, la un moment dat, cum se spune, macazul ideologic) precum Ov.S. Crohmălniceanu, Paul 
Georgescu, Ion Vitner, N.Tertulian, Savin Bratu, Georgeta Horodincă  etc. stătea la pândă, nu cumva 
să te abaţi de la „linia trasată” de ei  în numele „militantismului partinic”, al „menirii primordiale” 
a literei tipărite. Faptul că aceștia, dar si alții, au mai îndulcit tonul analizelor lor politico-literare, 
după ce au dat ucazuri după ucazuri obligatorii privind așa-zisa „exigență partinică” este  cu totul 
o altă chestiune, el fiind, de fapt, o consecință a unei hotărâri  venite de „sus”. Răul fusese făcut. 
Şi încă ...temeinic, cu consecințe pe termen lung. Cei ce au vegheat- în redacții și edituri(măcar 
o parte din ei!),  la tipărirea volumelor apărute au greşit, însă, trebuie spus, în puţine cazuri  în 
privind înzestrarea literară a autorilor promovaţi; astăzi mulţi dintre aceştia fiind nume de referinţă  
ale literaturii noastre sau, unele, doar respectate  sau rezonabile.  Nu este puţin lucru.Un fapt evident: 
mulţi dintre aceşti tineri ce au dubutat atunci au contribuit, prin atitudinea intelectuală adoptată şi 
scrisul lor, să restabileasacă legăturile cu tradiţia literaturii noastre interbelice( Lucian Blaga, Vasile 
Voiculescu, Ion Barbu, Adrian Maniu etc.), după o cruntă perioadă de prosternare în fața „luminii 
ce venea de la Răsărit”, de masiv „împrumut” sau model literar sovietic. Mă gândesc la Marin 
Sorescu, Constanța Buzea,  Ion Alexandru, Constantin Abăluță, Cezar Baltag, Anghel Dumbrăveanu, 
Mircea Ciobanu, Grigore Hagiu, Ovidiu Genaru, Gabriela Melinescu,Adi Cusin și la mulți alții. Este 
cazul să spun, în acest context, că deşi pe vremea existenţei colecţiei „Luceafărul” aveam la activ 
destule realizări literare, publicasem ceva şi prin presă, n-am avut, totuşi, „cutezanţa” să  încerc... 
marea cu degetul, de a propune vreo culegere Editurii pentru literatură (ESPLA)  amânând, astfel, 
„evenimentul” pe mai târziu. De fapt, colecţia – neîngăduindu-şi, totuşi, “luxul” de a mă aştepta şi 
pe mine, întâziatul, a sucombat fără să se tragă vreun clopot, cu toate că stirpea clopotarilor era în 
creştere din cauze „obiective”. Cum se zice,  tot amânând şi amânând „am rămas de căruţă” față de 
unii colegi de cenaclu, fără a vedea în situația asta o tragedie sau a-mi face, cum s-ar fi putut crede, 
probleme majore din această cauză. Aveam, cum se spune, tot timpul în faţa...În schimb, am fost un 
cetitoriu fervent, disciplinat şi nesăţios, al apariţiilor editoriale purtând această „glorioasa” siglă - 
„L”, făcându-le acestora un loc special în ospitaliera mea bibliotecă ambulantă. A nu se crede că  fiind 
mai „întârziat”, eu , ca aspirant la intrarea în Cetarea literelor, am ocolit  temele „consacrate” ale zilei 
de atunci. Nici vorbă! Acestea se pot regăsi în publicaţii – ziare, reviste. Mai deloc, însă, în cărţiile 
publicate. De altfel, după ani, criticul Hristu Cândroveanu într-o cronică din România literară -  scria, 
sesizând acest aspect: „Debutând fără grabă, la 34 de ani, cu “Adierea tărâmului”(Ed.Albatros,1972), 
Florin Costinescu îşi rânduieşte verbul sub imperiul timpului curgător. Heraclitean, din unghi 
filosofic, dar nu sub semnul lucidităţii ce constată numai, ci sub acela al spiritului neliniştit în esenţa 
sa umană:”soarele răsare.../zile trecute.../ soarele apune.../zile rămase...”.Este motto-ul cărţii, copiat 
din calendar, pur şi simplu, dar trecut prin unda poeziei, care îi conferă regim liric, incontestabil. 
Sintagma din urmă,”zile rămase” – fără a fi simţită ca o ameninţătoare sabie a lui Damocles, - înfioară, 
totuşi, în conştiinţa efemerităţii şi ireversibilităţii fiinţării noastre!”

Rememorând evenimentele perioadei, pot spune că dacă la unele cărţi din bibliotecă a trebuit- 
din varii motive- să renunţ de-a lungul timpului, pe cele purtând sigla „L” le-am păstrat cu mare 
sfinţenie! Şi astăzi acestea constituie pentru mine un motiv, sper neincriminant!- de trăire sub cupola 
unei anume nostalgii...literare. Ele erau şi pentru mine, deşi aflat mai pe margine, tinereţea, visul 
dintâi, aspiraţia tăinuită...E drept, nu le-am mai întors paginile demult, păstrând despre ele doar o 
imagine generală. Pe mulţi dintre autori îi cunosc încă de pe atunci, le apreciez  talentul, i-am citit 
cu plăcere aproape continuu pe parcursul a decenii întregi. Sunt semnatari a numeroase cărţi, unii au 
intrat în manualele şcolare...Cum era firesc, poeţii anilor 60-70  n-au rămas aceiaşi, s-au schimbat, 
scrisul lor s-a împlinit sub auspicii valorice noi, atât ca meşteşug, cât şi tematic. Se spune, însă, că 
prima carte rămâne. Această afirmaţie e valabilă însă ca teorie generală, pentru că  „evenimentele” 
de natură politică survenite după 1989 au schimbat total modul de a o privi. Unii autori, între alţii 
„clasicul” Ilie Constantin / o dedicaţie pe volumul „Desprinderea de ţărm”,1964, „Poetului Florin 
Costinescu, cel mare şi talentat, urări de bune compuneri/”- ar prefera - acum- ca prima lor carte, pur 
şi simplu, să nu fi conținut anumite texte!  Dar istoria, repet  truismul, este istorie,  nu poţi decât să 
o trăieşti, aşa cum ea ţi se oferă în timpul vieţii tale. Nu o poţi refuza pe de-a-ntregul decât cu preţul 
morţii civile. Inclusiv a celei literare. Pare, evident,  pentru orice minte sănătoasă faptul că nimeni nu-
ţi poate pretinde practicarea, fără vreun orizont temporal, a unui eroism de acest tip, oricât  ar filosofa 
ideologii ”intransigenţi” ai zilei de azi de la „tribuna democraţiei autentice” ei însuşi având, de prea 
numeroase ori, rădăcini  destul de adânci şi noduroase  în epoca precedentă. Unele din aceste rădăcini 
au fost invocate de chiar  laureata  Premiului Nobel pentru literatură, bănăţeanca Herta Muller. În baza 
judecăţilor de natură ideologică, putem afirma că scriitorii pot fi oricând puşi la zid. Există, în acest 
sens , o adevărată regulă dacă ne gândim că ea a funcţionat în secolul trecut, susţinută de comunişti, 
iar în acest secol de... anti-comunişti, fie ei şi travestiţi. Cine poate garanta, în definitiv, că aceeaşi 
schimbare „demolatoare”, după, să zicem, o mare revoluţie... morală, nu s-ar putea produce, după un 
timp, şi în domeniul  predilect  al unor autori tineri de azi, mari „omagiatori” ai Zeului Sex?! Dacă 

Debuturi de ieri / debuturi de azi, 
sau poezia românească între directivele 

partidului şi dictatura mizerabilităţii
Florin Costinescu
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aspecte sunt prin ele însele un reflex 
al substanţei şi conţinuturilor ca 
atare ale inconştientului”. Noi nu 
o identificăm personanţei, care 
poate avea în raportul cu ştiinţele 
exac te, azi, un statut real. Încercăm 
să depăşim ideile creativităţii in-
conştiente printr-un mod logic şi 
încă nedemonstrat pe deplin în bio-
chimia activităţii sistemului nervos 
central.

„Geneza cosmică şi geneza 
poetică au acelaşi principiu şi 
dezvoltare” – afirma Georges 
Poulet în Metamorfozele cercului. 
Sufletul poetului este în acelaşi timp 
şi centrul de unde naşte univer sul şi sfera infinită care’l conţine ca pe un 
punct. În fiecare punct fi nit al spaţiului sufletul uman se poate constitui 
ca centru şi să se servească de spaţiu ca să atingă şi să cuprindă întregul. 
Lumea e un câmp deschis pe care omul îl invadează cu gândirea. Macro 
şi micro cosmosul se interferează aici, univers şi suflet uman, şi nimeni 
nu ştie ce-i asta ( Spre toamnă).

În univers orice mişcare trebuie să producă unde - unde, ca şi 
infinitul celor produse de aruncarea unei pietre în apă. Primim astfel 
informaţii despre tot ce se întâmplă în univers. „Tous les êtres circulent 
les uns dans les autres” – scriau Diderot şi Pascal şi afirmă primul că 
omul, spiritul său poate fi ca şi astrul, centru universal. Şi parcă pentru 
a demonstra această idee gândul lui Charles de Bouelles mi se pare 
edificator: „L’homme est un rien en face de tout…, pour qu’il devienne 
l’oeil de tout, le miroir de la nature, détaché et séparé de l’ordre de 
choses, placé loin de tout pour être centre de tout”.

Iată deci sistemul nervos, centru al cunoaşterii, dar şi un centru al 
forţelor, fiind la rându’i fântâna izvorând, un principiu de inspiraţie şi 
de mişcare, o centralizare parcă secretă. Poetul presimte interpretarea 
geniului în zone psihiatrice. Sunt solitarul pustiilor pieţe/ Cu jocuri de 
umbră ce dau nebunie;/Pălind în tăcere şi-n paralizie, -/Sunt solitarul 
pustiilor pieţe… (Pălind). Cuprins de o lume ce nu îl poate accesa 
ascultă plânsul tălăngii când plouă!//Ce basme tălăngile spun!/Ce 
lume-aşa goală de vise!/... Şi cum să nu plângi în abise, /Da, cum să 
nu mori şi nebun? (Plouă).  Tot el, însă, realizează călătoriile neantice 
din care, în care şi unde hălăduieşte, aducând explicaţii sau imprecaţii 
destinului său: Imensitate, veşnicie, /Tu, haos, care toate-aduni.../In 
golul tău e nebunie, -/Şi tu ne faci pe toţi nebuni. (Pulvis). Prin lumea 
infinită, conştiinţa umană e determinată să hălăduiască mereu precum 
şi Bacovia e un rătăcitor în pofida aparen tei sale claustrări. De aceea 
recunoaşte mesajul său primordial: Filosofia vieţii mi-a zis:/Undeva 
este, cu mult mai departe.../Atâtea şi-atâtea...( Requiem), pe care ar 
trebui, mai atenţi să’l recitim.

„Captif en ce moment sur la Terre, je m’entretiens avec le coeur 
des astres, qui prend part à mes joies et à mes douleurs”, scrie Nerval, 
ca o unitate sufletească a multora născuţi nu contează unde şi când pe 
suprafaţa acestei planete. 

În acelaşi timp viziuni multiple îl apără şi raze mag netice 
emană din el, din ceilalţi, traversând  fără obstacole lucrurile infinite. 
Deci creaţia prezintă o bază de receptare mai fină, mai penetrantă a 
interferenţelor universale. 

Am înţeles condiţia  creaţiei în activitatea nervoasă su perioară ca 
un balsam şi ca o necesitate, emanaţia noţională a cuan tumului memorat 
prin propriul mod de gândire din totalitatea per cepţiilor senzitive 
incluzând şi simţul telepatic şi cel al cunoaşterii prin inconştient a 
sideraliei.

Mnemoclastia sugerează un circuit vital al stocării me sajului 
mnemic, al dizolvării (distrugerii, cu toate că termenul cel mai corect 
ar fi al topirii) informaţiei primordiale şi dobândite conştient sau 
inconştient cu păstrarea celulară a matricei în care să poată avea loc 
oricând renaşterea, asamblarea şi folosirea creatoare a acestei informaţii.

Deci întregul fenomen modulat la rându’i de condiţiile date 
genetic este reprezentat de constituirea în cuvânt a cuantelor blastice 
născute din matricea mnemoclastelor.

Gigantica textură neuronală pe care o reprezintă siste mul nervos 

Liviu Pendefunda

Alchimia                     
         Cuvântului

Vedeam ce nu se vede, vorbea ce nu era.
George Bacovia, Umbra

Poetul trece prin contemplarea terestră, în meditaţie şi retrăgându-
se în asceză, izolându-se în grota iniţiatică, sarcofag, arcă,mormânt, 
apelează la un arc reflex celest, cel din care primise viziunea şi harul 
de a o destăinui. De aceea lirica sa emoţionează subliminal. Iată’l 
plutind într’o extraordinară reprezentaţie: În pâcla nopţilor de iarnă, 
cu hornuri ce fumează, / Când lămpile de stradă cu miile veghează, /
În pâcla colorată mă duc abia simţit -/Mai mult ca orişicine, îmi pare 
c-am greşit./Am fost atât de singur, şi singur am rămas, /În creierul meu 
plânge un nemilos taifas…/De sună-n ziduri ninse, vreo muzică de bal, /
Mai stau, şi plânge-n mine un vals provincial./De la fereastra ninsă, 
cu finele perdele, /Mă duc pe străzi de gheaţă cu spuza lor de stele;/
Şi-n mijlocul odăii, tot singur mă prezint:/- Valsa o blonda-n alb, şi cu 
pantofi de-argint…/Aprind, pe masă, lampa, şi iarăşi mă dezbrac, /As 
vrea să-mi fac un ceai, şi stau, şi nu-l mai fac…/Ma clatină spre pat al 
insomniei pas -/În creierul meu plânge un nemilos taifas. (Dormitând). 
Taifasul lui Bacovia e o intimă conversaţie cu sinele într’un act reflex, 
coparticipant nemilos fiind doar reflecţiile asupra alchimiei realizate, 
a operei magna dăruită de timp în spaţiul său solve et coagula ca 
străfulgerări de timp.

Plasticianul, poetul, muzicianul devine o carte ce conţine 
universul. Arcurile reflexe succesive îi permite să reveleze în vizibil 
undele invizibilului, să ordoneze chaosul a cărei valoare germinativă 
este infinită. Acest grăunte de lumină ne permite să învingem ispita, răul 
şi păcatul, purtându-ne dincolo de poarta neantului unui abis întrezărit 
în undele fotonice. Dormeau adânc sicriele de plumb, /Şi flori de plumb 
şi funerar veştmânt --/Stam singur în cavou... şi era vânt.../Şi scârţâiau 
coroanele de plumb.//Dormea întors amorul meu de plumb/Pe flori de 
plumb, şi-am început să-l strig --/Stam singur lângă mort... şi era frig.../
Şi-i atârnau aripile de plumb. (Plumb). Este un poem în care nu este 
vorba despre moarte. Aceasta este, cu siguranţă, o retragere în clopot, 
în interiorul sinelui absorbant şi absorbit de chaos. Pentru a înţelege 
poetul din Poet, dumnezeul din Dumnezeu, Lucifer devine precum 
Adam, elementul central al evoluţiei cosmogonice căreia’i suntem 
părtaşi. De la contemplaţie, meditaţie şi rugăciune, creatorul de cuvinte 
se zbate între voinţă şi imaginaţie, întrupând în natură imaginea veşnică 
a înţelepciunii supreme. Între naştere şi moarte cunoaşterea are valoare, 
dar prin fiinţare. Ritmul vieţii corespunde doar aceluia existent în energia 
cosmică divină deschisă avidităţii umane de cunoaştere. Ca orice creaţie 
cheia tălmăcirii sale constă în Duh, în reintegrarea activităţii noastre 
interioare în Lumină. Moartea simbolică nu este decât o treaptă spre 
împlinirea unui destin. Restul nu reprezintă decât proiecţiile propriilor 
trăsături de natură socială, ale mediului reflectat în adâncul esenţelor 
vozibile ale materiei. Iubirea faţă de spaţiu şi timp sunt doar faţete vii 
ale unui areal refractat din transcendent, din experienţele călătoriilor 
succesive prin infinitul şi eternul inimaginabilului. Libertatea omului 
tinde să profite de porţile deschise de alchimia originară. Într’un curs 
retrograd planetar poetul deschide o filiaţie martinistă şi steineriană în 
lirica Duhului Sfânt.

Oglinda, cum spunea Roland Barthes în „Imperiul semnelor” e 
vidul pentru orient şi nu un obiect narcisiac ca în occi dent. Ea captează 
alte oglinzi şi această reflectare infinită este vidul însuşi, marea refracţie 
cum am defini-o noi, alunecând şi penetrând cerurile până în invizibilul 
etern, În oglinda larg-ovală încadrată în argint, (Poemă în oglindă)

Blaga afirma în 1935 că multe momente şi aspecte aparţinând 
conştiinţei ar putea fi socotite drept reflexe ale in conştientului şi ele 
„se integrează, nu numai ca semnificaţie şi ca fi nalitate în angrenajul 
complex al inconştientului, ci în afară de aceasta, aceste momente şi 

(urmare din numărul anterior)
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uman, necesită o precisă şi nuanţată interconectare pentru o funcţionare 
perfectă, adaptată şi armonioasă. Toată această reţea în care spaţiul 
înconjurător aduce mesajul său mnemic emană la rându-i valuri de 
gânduri.

Puţinii care s’au aventurat în necunoscut, urmând în sens invers 
razele refracţiei cosmice, mesajul involuntar transmis prin sufletul 
însingurat poetic, au sesizat greutatea sau imposibilitatea prezentării 
acestuia prin cuvinte.

Simplitatea poeziei lui Bacovia e ca un sistem binar. Reducerea 
semnelor cât mai mult face posibilă transmiterea mesaju lui la o colosală 
variabilitate genetică de receptori umani; mesajul trece prin mulţimea 
de sinapse, pătrunde în imensitatea neuronală şi aici se înmagazinează 
creându-ne fără a fi cunoscut vreodată traduce rea simţămintele cele mai 
diverse.

Bacovia a fost un receptor-emiţător, precum cea mai mare parte a 
marilor artişti, condiţie ce mi se pare esenţială pentru un geniu. Totul e 
decodare şi codificare, fără a te întreba care e lumea percepută în lumina 
ta: „E ziuă şi întuneric…”, „Creierele ardeau la flacăra de soare…/ 
Pustiul tot mai larg părea…”, „Muzica sonoriza orice atom…/ Dor 
de tine şi de altă lume”.„Aud materia plângând”. „Eu prevăd poema 
roză a iubirii viitoare…/În oglinda larg ovală încadrată în argint”. 
Lumea noastră trecută prin simţurile sale, triste, obse date, claustrofobe. 
Şi totuşi de unde vine lumea aceasta ? Din mintea lui, din alambicul 
creativ al minţii sale, într’un moment de linişte sau muzică transformată 
în culori (ca la Van Gogh). Şi totuşi e altă lume . Chiar el spune: Trec 
singur... şi tare mi-e teamă.../şi, unde mă aflu, nu ştiu –(Mister)

♦

Trecând prin elementele lumii noastre, Bacovia scria : „Nu’i 
mâini / nici azi / nici ieri / timpul”. Să fie aşa cum discută Mircea 
Eliade în Insula lui Euthanasius, traducând din sanscrită: Sarvam 
dunkham, sarvam anityiam (totul e durere, totul e trecător)? Aş spune 
că mai degrabă spaţiile se perindă prin aceste versuri la timpul apei 
primordiale (zăpadă sau ploaie) aducând ca şi razele – gânduri. E o 
adevărată alchimie a plumbului, elementele iniţierii spre moarte, spre 
trecerea Styxului întru scufundarea în anxietate a spiri tului (C. Călin).

 Totul e îngheţat şi ars în acelaşi timp. Numai spaţiul cosmic e 
în acelaşi timp ars şi îngheţat. Stele incandescente plutesc în plumbul 
metalelor grele, metamorfozate în aur şi gaze rare şi inerte. Şi în jur 
frigul imens care privitorului neputincios, spirit vital, or ganic îi este 
singurul mai apropiat, mai propriu pentru vieţuire. Aici nu e timp, aici 
nu e decât un spaţiu, un loc de întretăiere cosmică a tuturor timpurilor. 
Din singurătatea/ Vieţii/ In singurătatea/ Morţii şi nimeni/ Nu înţelege/ 
Acest adânc (Singurătate). E adâncul cerului în care s’a născut viaţa 
şi unde moartea e altceva decât ceea ce  ne închipuim noi. Dacă e să 
ne întoarcem la culori, prin moartea simbolică şi nunta alchimică, 
violetul e ultima culoare a curcubeului, în partea opusă se reîntâlneşte 
cu suratele lei ca şi renaşterea memoriei în matricea mnemoclastică; în 
acest spaţiu e depăşit momentul morţii universale perceput de poet: „şi 
e târziu / şi n’am mai murit”.

Prin Bacovia, ca şi prin toate geniile umane, în mecanis mul 
receptării sinaptice au interferat spaţiile şi timpurile la un singur 
numitor şi numărător. Suntem deci martorii acestei inter ferenţe a 
arcurilor reflexe divine cu cele cereşti, mult mai puţin cu cele terrestre, 
o alchimie în Logos.

Dorina Brândușa Landèn ne propune o carte de versuri 
bilingvă, româno-engleză, sugestiv intitulată Amurguri (Editura 
Călăuza, Deva, 2015). Vorbim despre pătrunzătoare explorări ale 
diverselor planuri ce compun universul poetic, cu extrem de relevante 
focalizări asupra momentelor hotărâtoare la nivelul evoluției 
spirituale. Copilăria este depozitara acelor esențe 
care, pe viitor, se ramifică și determină o încărcată 
stare lirică. Fioruri dureroase traversează toate 
aceste reactualizări. Metaforele sunt apăsătoare, 
subliniind un tronson existențial deloc facil, 
pe parcursul căruia intervin consistente pusee 
vitaliste ce repun totul în discuție: „Amurgul vine 
spre mine prea devreme/ bancherii umbrei cosesc 
lumina/ cât mă tem – a nopții sunt -/ iar ziua de 
mâine-mi pare făcută din petece/ eu voi inventa o 
istorie/ pe pajiștile lumii voi semăna fraze/ înainte 
să mă risipesc în culisele orizontului/ ca un poem 
de aer.// Ierburile lui iunie spală picioarele ploii/ 
învăț să simt adâncimea verii/ respir din plin/ 
și vechiul puls al timpului vibrează greu/ prin 
sânge-mi galopează herghelii de cai/ mânji care 
cresc la lumina soarelui/ și se nasc în alergare/ 
aud sub copitele lor/ freamătul nenumăratelor 
drumuri ale utopiei.” Teroarea istoriei marchează 
accentuat unele texte din cartea Dorinei Brândușa Landèn, 
Amurguri. Apăsătoarele condiții sociale din trecut vor fi întotdeauna 
reamintite. Transfigurarea poetică nu poate avea decât funcția unui 
catharsis relativ. Prezența dramei e inevitabilă, dat existențial cu 
valoare de nedorită certitudine. Pe parcursul volumului, avem 
acces la un veritabil itinerariu spiritual. Versurile au astfel o aură 
deosebită. Impresionează frecvența supliciilor cotidiene, situate la 
originea prezentelor abordări estetice. Peste tot acest peisaj planează 

amenințarea pierderii identității: „Străini cu chip absent/ într-o lume 
violent viscolită/ de un alb mai orbitor decât soarele/ tresărim la 
iluzia frunzișului intact al pădurilor/ prin care doar urletul lupilor 
tineri/ precum un templu de dragoste pură/ mai cere o posibilă vară.” 
Poeziile alcătuiesc un mozaic de mesaje grave. Devorantele rațiuni 

politice accentuează angoasele. Desfășurările 
ideatice ale autoarei subliniază o însemnată 
parte din negativitatea existențială. Elementul 
sentimental își face loc cu greu prin opacitatea 
înconjurătoare. Doar supremul Nord rămâne 
implacabil, statură paradigmatică, de referință: 
„Nordul a înghețat/ s-a făcut ca oțelul/ copacii 
au încremenit/ așa cum i-a prins gerul.// Ciudată 
pădure/ stranie gheață/ încleștându-se albă/ 
pe albul regat al tăcerii.// Pe domeniile iernii/ 
miroase curat/ a lână și piele/ a rășină de pin.// 
Jarul nu-și mai recunoaște cenușa/ întunericul e 
mut./ Vânătorii de elani s-au culcat/ ori mănâncă 
somon/ și beau bere/ în restaurantele lunii// dar 
mâine/ ochii lor vor sticli rece/ și nu știu dacă/ 
glontele alb va lovi/ elanul rătăcit de turmă/ ori 
un șoim halucinând în zare.// Ninge/ zăpada se 
lipește ca zahărul/ pe duminicile în care/ nimeni 
nu se însoțește cu nimeni.” Fiecare vers respiră 

într-un mult clamat interval crepuscular. Pericolul reificării amenință 
la fiecare pas. Negura hibernală pare a se întipări asupra întregii 
substanțe lirice. Ca una dintre ultimele speranțe, universul viselor 
ce au animat odată sufletul irumpe în vederea unei discutabile treziri 
triumfătoare: „Nu pot uita diminețile/ jumătate vis jumătate trezie/ 
soarele răsărea în delir roșu/ universul era în fierbere/ ce sublim/ ce 
aprinsă naștere trufașă a zilei/ sus în tăriile cerului/ singur vulturul/ 
rămânea în urma rotației sale/ și o fericire purpurie plutea peste tot.”

Octavian  Mihalcea

REAMINTIRE ŞI IDENTITATE
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Venea mereu în parc, mai bine zis era adus, de mână, orice om lipsit de vedere are nevoie de astfel 
de ajutor, beneficia şi el de asemenea gest de bunăvoinţă. Se aşeza pe aceeaşi bancă, dacă era ocupată se 
căuta alta, şedea şi aştepta să se întâmple trecerea timpului, asculta vorbele trecătorilor şi trăia împreună 
cu natura apropierea serii, a ceasurilor grele de noapte, o noapte pe care, deşi nu putea să o vadă, poate nici 
nu era mai neagră decât veşnicul întuneric în care se născuse şi trăia, o simţea. Percepea această perioadă 
a timpului, acestă parte a celor douăzeci şi patru de ore, ca pe ceva anume, diferită de restul timpului, 
aglomeraţia se diminua pentru că oamenii se retrăgeau în intimitate, probabil pentru a purta discuţii mai 
discrete, chiar mai intime, pentru a cina, fiecare în anturajul sau familia sa, seara, când se aruncă o parte din 
măştile pe care trebuie să le poarte în mijlocul oamenilor. Această auto dezarmare crează confort psihic şi 
lasă loc sinelui să-şi trăiască, cu sinceritate, cele câteva momente disponibile. Ştia că nici în aceste condiţii 
nu există o totală lipsă de pericol, indiferent cât de apropiaţi ar fi membrii grupului în care se află cineva, 
tot trebuie atenţie pentru a nu spune sau face ceva care să le tulbure propria manifestare a voinţei sau măcar 
a personalităţii. Nici nu este bine să devii vulnerabil, dragostea şi ura sunt planuri diferite, dar distanţa 
dintre ele nu este atât de mare pe cât ar fi de dorit, sau pe cât se crede. Ştia că lipsa vederii îl scuteşte de a 
observa mimica interlocutorilor, fiind orb din naştere nici nu îşi putea reprezenta în vreun fel, pe care să-l 
înţeleagă oamenii sănătoşi, asemenea exteriorizări. Nici în ceea ce priveşte culorile nu era mai bine, doar 
sunetele, adică vocile, muzica, zgomotele din natură, le putea primi la fel ca toţi ceilalţi, poate chiar cu mai 
multă atenţie la detalii.

Se auziră paşi, voci care spuneau că lasă ceva „aici, lângă băiatul ăsta”. Nu simţea în tonul cu care se 
pronunţau cuvintele ceva ameninţător sau periculos, nu fusese salutat şi nu era nevoie să răspundă, contina 
să aştepte ceea ce aştepta de fiecare dată.

- Mi s-a spus că eşti un băiat, te superi dacă vorbesc? Mie îmi place să vorbesc, dar nici să deranjez 
nu vreau.

- Nu mă supăr, o voce care vorbeşte fără a trăda vreo formă de răutate ar face să treacă mai uşor 
aşteptarea. Că sunt băiat credeam că se vede, nu trebuie decât să întorci capul.

- Ştiu, dar eu nu văd, sunt nevăzătoare, am avut un accident când eram foarte mică.
- Şi eu sunt nevăzător, dar din naştere. Nu crezi că este bine că ne-am găsit?
- Sunt egoistă, mă bucur, nu te supăra, nu pentru că eşti aşa, mă bucur pentru că cei ca noi nu sunt 

violenţi, ştii ... se aud atâtea ...
- Te superi dacă vin mai aproape? Să nu fim nevoiţi a vorbi tare pentru a ne auzi.
- Vino cât permite banca, doar nu o să stai în picioare.
Apropierea s-a produs, nu numai prin reducerea distanţei fizice dintre ei, îşi auzeau respiraţia, simţeau 

mirosul corpului celuilalt, în anumite condiţii s-ar putea auzi şi bătăile inimii, cine ştie ...       Dialogul 
continua, fiecare fiind bucuros să vorbească şi cu altcineva decât propria familie, să audă o voce care să 
exprime şi gânduri care, în mod firesc, nu trec de bariera discreţiei, există simple banalităţi la care posesorul 
ţine, îşi iubeşte puţinul atât de mult încât nu-l poate împărtăşi altora. Doi oameni care nu se cunosc, nu-şi 
ştiu numele şi nici măcar nu se văd, pot fi atât de sinceri încât ideea de secret nici nu poate fi imaginată.

- Nu vrei să ne sărutăm? Ştii ce este asta?
Pentru a răspunde, fata a avut nevoie de o clipă de gândire în plus.
- Ştiu, mă sărută părinţii, bunica, dar ceea ce-mi ceri este altceva, ceva care bănuiesc că este frumos, 

este deosebit, ştii ... îmi vine să plâng ... Vreau!

   Mâinile au început să se caute, 
ei să fie tot mai aproape, să-şi simtă 
respiraţia, nasurile au găsit poziţia necesară 
pentru a nu încurca treburile, apoi buzele 
s-au întâlnit, nu era ceea ce ştiau, nu era 
gestul de politeţe, fiecare dăruia ceea ce 
încerca să soarbă din rezerva de dragoste 
a celuilat. Încercând să găsească mijlocul 
fetei, băiatul a simţit atingerea unui obiect 
metalic, da, fata nu avea nici picioare, de 
aceea el se putuse apropia până la marginea 
băncii, pentru că ea era aşezată în scaunul 
cu rotile alături, dar aceasta era nimic faţă 
de importanţa momentului pe care îl trăiau.

   O mamă şi un tată, care veniseră 
să-şi ia acasă copiii nevăzători, erau opriţi 
lângă o bancă, nici vorbă să se poată aşeza, 
priveau stăpânindu-şi cu greu, poate nici 
nu-şi mai stăpâneau, lacrimi mai mari şi 
mai grele decât bolovanul lui Sisif.

Ioan Mugurel Sasu
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Accente

„Literatura realist-socialistă este, prin natura ei, o literatură a valorilor 
etice, surprinzând mutaţiile profunde, determinate în conştiinţă de ideea 
socialismului... Înzestraţi cu conştiinţa ştiinţifică a realităţii, scriitorii noştri 
reflectă cu perspicacitate desăvârşirea făuririi construcţiei noi, socialiste, 
reflectă chipul omului nou, constructor al societăţii viitorului. Acesta este 
în primul rând muncitorul comunist. E o mare cucerire a literaturii noastre 
contemporane zugrăvirea acestui erou al revoluţiei.” (Nicolae Manolescu, 
,,Înnoire”, „Contemporanul”, nr. 34/24 aug. 1962.)

„Subliniind în cuvântarea sa la ultima conferinţă pe ţară a scriitorilor 
«rolul de seamă al literaturii în formarea şi educarea tineretului», tovarăşul 
Gh. Gheorghiu-Dej spunea:

«Tânăra noastră generaţie are nevoie de opere care întruchipează 
idealurile pline de măreţie ale epocii noastre, evocând tradiţiile glorioase de 
luptă ale poporului, ale clasei muncitoare...».

Această sarcină trasată literaturii este extrem de semnificativă. În 
fabrici, pe şantiere sau în gospodării agricole colective, tineretul participă cu 
entuziasm la desăvârşirea construcţiei socialismului. În condiţiile preluării 
puterii de către clasa muncitoare, un relief deosebit l-au căpătat tinerii 
muncitori. Ei şi-au însuşit socialismul ca pe un mod de viaţă, identificându-
se cu peisajul inedit al ţării. (...)

Ce a însemnat Revoluţia socialistă pentru tot acest tineret osândit la 
nerealizare (sub burghezie) e uşor de înţeles. În peisajul ţării, devenit un 
imens şantier, literatura a surprins nemaipomenita dezlănţuire de energii, 
munca trepidantă, entuziasmul sutelor de mii de tineri, închinând o laudă 
tinereţii... o laudă efortului uman eliberat. (...)

Devotamentul şi eroismul acestor tineri, născuţi şi crescuţi după 
Eliberare, educaţi în spiritul moralei comuniste, trebuie să facă obiectul 
unor opere pe măsura cerinţelor epocii 
noastre.” (Nicolae Manolescu, „Tinerii 
muncitori în creaţia literară contemporană”, 
,,Contemporanul”, nr. 18, 14 mai 1962)

„23 august 1944 a avut urmările cele 
mai profunde în literatura pusă în faţa unor 
probleme umane nemaicunoscute, a unui 
peisaj social şi moral cu totul deosebit. Arta, 
hrănită secole întregi din negare, devine un 
mod de a afirma noul umanism socialist. 
Factorul hotărâtor al revoluţionării literaturii 
noastre este Partidul, chiar numai pentru 
faptul că avangarda marxist-leninistă a clasei 
noastre muncitoare e arhitectul structural 
al prefacerii sociale şi politice, al unei noi 
realităţi, al unui nou tip uman, mult mai evoluat, care pune scriitorilor 
probleme noi, mult mai complicate... Întregul nostru front scriitoricesc 
a înţeles că literaturii noastre îi revine - aşa cum spunea tovarăşul Gh. 
Gheorghiu-Dej la Conferinţa pe ţară a scriitorilor, în cuvântarea din 
24.I.1962 - misiunea de mare răspundere de a contribui prin toată forţa ei 
de înrâurire la formarea şi dezvoltarea conştiinţei socialiste, la formarea 
omului nou, a moralei socialiste...” (Nicolae Manolescu, „Literatura 
română de azi”, „Contemporanul” nr. 34 din 21 august 1964).

„Partidul i-a ajutat pe scriitori să înţeleagă ce rol le revine în viaţa 
socială, în lupta pentru construirea şi desăvârşirea socialismului, aportul 
pe care îl pot aduce la făurirea şi dezvoltarea conştiinţei socialiste şi la 
distrugerea vechii mentalităţi.” (Nicolae Manolescu, „Contemporanul”, nr. 
34, 1964).

„Ideologia revoluţionară a proletariatului a revitalizat cele mai 
bune tradiţii şi tendinţe înnoitoare, stimulând dezvoltarea lor largă”; „O 
participare activă la mişcarea literară are organul central al partidului, 
«Scânteia», care exercită de pe acum un rol îndrumător”; „Mergând în 
întâmpinarea scriitorilor şi a întregii intelectualităţi democrate, partidul a 
arătat de la început, cu claritate, direcţia pe care aceştia trebuiau s-o urmeze 
pentru a contribui eficient la sprijinirea cauzei poporului, la făurirea unei 
culturi noi”; Referiri la „memorabile cuvântări ţinute de tovarăşul Nicolae 
Ceauşescu la întâlnirea conducătorilor de partid şi de stat cu oamenii de artă 
şi cultură, din mai 1965, şi la conferinţa din iunie 1965 a organizaţiei de partid 
a oraşului Bucureşti. Un amplu răsunet au găsit în conştiinţa scriitorilor şi 

creatorilor de artă cuvintele rostite de tovarăşul Nicolae Ceauşescu de la 
tribuna celui de al IX-lea Congres al PCR” (din „Literatura română de azi. 
1944-1964”, D. Micu şi Nicolae Manolescu, Ed. Tineretului, 1965, p. 5, 13, 
15, 16, 17, 23, 27 etc.)

Din stenograma întâlnirii lui Nicolae Ceauşescu cu un grup de 
scriitori, 13 martie 1981:

„Tov. Nicolae Manolescu: Mult stimate tovarăşe secretar general, îmi 
permit să arăt foarte puţine lucruri care vor veni în completare – aşa cum, 
de altfel, aţi precizat şi dumneavoastră – la ceea ce a spus colegul meu, 
Augustin Doinaş. Şi eu cred că avem totală libertate de a răspunde, prin 
volumele noastre, eforturilor care se fac, de a dărui oamenilor cărţi care să 
oglindească realitatea şi realizările societăţii noastre contemporane.

Domnia Voastră, de multe ori, ne-aţi spus, ne-aţi arătat ce se cere 
de la literatură, ce ar trebui să fie această literatură. (...) De obicei se leagă 
valoarea literară de libertatea acestei literaturi. Şi eu, tovarăşpe secretar 
general, am să merg mai departe cu această valoare a literaturii, spunând 
că ea se leagă de legalitatea restaurată de 15 ani încoace, de când Domnia 
Voastră aţi instaurat această legalitate, făcand să se cunoască operele unui 
popor prea adesea încercat şi lipsit în istoria sa de acest cadru firesc. Cea 
mai mare legatură care se poate face între dezvoltare şi literatură în aceşti 
15 ani, şi acest cadru legal, se face datorită şi graţie eforturilor Domniei 
Voastre.

Poate că nu mai este cazul s-o spunem, dar este un lucru clocotitor 
afirmarea acestei legalităţi.”

România literară, 1990:
„Nicolae Manolescu: Domnule preşedinte, daţi-mi voie să încep cu 

o întâmplare. Ea este semnificativă în privinţa speranţelor pe care mulţi 
intelectuali le-au nutrit, încă din epoca Ceauşescu, în legătură cu eventuala 
dumneavoastră carieră politică. Un prieten scriitor, care nu vă cunoştea 

personal, s-a prezentat, când v-a văzut acum 
un an şi ceva pe coridoarele Editurii Tehnice, 
v-a strâns mâna (n-aţi discutat nimic), şi 
apoi mi-a spus mie, după o zi sau două când 
ne-am întâlnit întâmplător: «Acesta va fi 
Omul». Istoria l-a confirmat. Credeţi – şi 
vă rog să mă iertaţi că vă pun atât de direct 
întrebarea, dar eu reprezint aici o revistă 
literară, principala revistă literară din ţară, şi 
sunt obligat să o fac – credeţi că aţi păstrat 
simpatia scriitorilor şi a intelectualilor, care 
a fost într-un fel cel dintâi şi (îndrăznesc să 
spun) poate cel mai preţios capital politic al 
dumneavoastră?

Ion Iliescu: Întrebarea dv. se referă, 
într-adevăr, la o problemă reală. Mă întreb însă dacă am putea afirma că 
acesta a fost sau este cel mai preţios capital politic, cu toate că simpatia 
scriitorilor şi intelectualilor constituie un element important prin el 
însuşi. Şi nu mă lasă indiferent. Alegerile au arătat însă o structură foarte 
diversificată a sprijinului politic. Ceea ce nu mă împiedică să constat, 
cu părere de rău, că sunt oameni care m-au cunoscut, de a căror stimă şi 
simpatie mă bucuram (sentimentul era reciproc) şi care, acum, nu numai că 
s-au îndepărtat de mine, dar se şi pronunţă de o manieră care nu este doar 
neelegantă. Asta mă amărăşte şi e o amărăciune personală. Nu vreau să caut 
explicaţii; viaţa noastră, atât de complexă şi complicată, face să se reaşeze 
multe lucruri, inclusiv atitudinile şi relaţiile dintre indivizi. De altfel, nu 
este vorba de toată intelectualitatea şi nici de toţi scriitorii. Continui să am 
relaţii foarte bune cu mulţi intelectuali, inclusiv scriitori de valoare, care au 
constituit şi constituie un important sprijin moral. Este vorba, însă, de unii 
oamenii; dar, pentru că este vorba de oameni pe care i-am cunoscut şi pe 
care îi şi preţuiam, nu este mai mică amărăciunea personală. Eu sper că este 
vorba de accidente specifice acestei perioade, care în timp vor fi depăşite. 
Sigur că, în cazul unora, sunt şi opţiuni fundamentale care ne deosebesc. 
Dar mie mi se pare că perioada pe care o trăim pune pe prim plan interese 
naţionale supreme – interesele noastre, ale tuturor – care, indiferent de 
diferenţierile de opinii şi opţiuni, trebuie să devină interese comune, care 
să unească oamenii, nu să-i despartă.” (Ion Iliescu, Nicolae Manolescu, 
interviu acordat în exclusivitate revistei „România literară”).

Sursa: cotidianul.ro

Nicolae Manolescu: „Cântăreț” comunist 
devenit critic şi ambasador UNESCO (2)

Tudor Vintiloiu
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Lucia OLARU NENATI

CITIND 
O CARTE-PALIMPSEST 

A apărut o nouă carte semnată de Elisabeta Isanos, fiica poetei 
Magda Isanos şi a scriitorului meritoriu, dar prea puţin cunoscut - 
Eusebiu Camilar. Până acum am citit mai multe cărţi scrise de aceeaşi 
autoare şi i-am putut constata larga disponibilitate pentru genuri diferite: 
poezie, proză, eseu, traducere, memorialistică şi, nu în ultimul rând, 
preocuparea pentru recuperarea moştenirii spirituale, editoriale, de 
familie, dar şi naţionale, prin abordarea unor temelor dificile, puţin tratate 
de alţii, precum tema destinului basarabenilor în romanul „Amur”, sau a 
exodului uvrierilor noştri în occident, în romanul Poarta spre vest.

 
I-am prezentat, nu o dată, profilul auctorial în presă (revista 

Cultura, Bucovina literară ş.a.), dar şi în cadrul festivalului literar 
naţional de la Suceava şi Udeşti, ce purta până de mult numele părinţilor 
săi, schimbat de la o vreme în Rezonaţe udeştene, pentru mai larga 
cuprindere a personalităţilor locului, dar a cărui axă centrală rămâne 
tot cea dinainte. In toate aceste demersuri am căutat să susţin faptul 
că această autoare continuă tradiţia literară şi 
culturală a familiei sale, fiind evident înzestrată 
şi ea cu un viguros, dar şi rafinat talent literar, 
primit pe cale ereditară, dar şi sporit - precum în 
pilda talantului - prin conştiinţa puternică a unei 
misiuni şi responsabilităţi ce i se incumbă, aceea 
de-a duce mai departe - lampada tradunt! – făclia 
harului care n-a părăsit-o pe marea poetă care i-a 
fost mamă până în ultimele clipe ale sfârşitului 
său mult prea devreme sosit. Deşi aceasta 
i-a transmis îndemnul „să nu mă cauţi”, spre 
a-şi scuti copila ce avea să rămână orfană, de 
suferinţa despărţirii, ea este neascultătoare şi se 
înverşunează să-şi descopere părinţii, întregindu-
le profilul, recuperându-le fragmentele literare 
rătăcite şi editându-le opera în întrupări tot mai 
apropiate de adevărul ei.

În această nouă carte care poartă un nume 
banal şi înşelător, „Păsări, curţi şi grădini”, şi 
o copertă ce sugerează mai degrabă un manual 
de zoologie cu poza unui piţigoi în medalion 
pe coperta verde, infanta Isanos nu se dezminte 
nici acum şi scrie un tratat în care cititorul are 
tentaţia de-a sublinia câte ceva la fiecare pagină, 
exact ca în manualele de studiu pentru  examene. 
Dar nu din nevoia de-a memora lecţiile în vederea ascultării pentru notă, 
ci din impulsul spontan de-a surprinde şi de-a păstra idei, formulări, 
asocieri insolite, neobişnuite, dar al căror adevăr profund se impune şi 
se tezaurizează imediat. 

Incipitul vorbeşte despre legătura specială dintre eul narator şi mici 
fiinţe „din lumea celor care nu cuvântă”, dar care ştiu să se exprime şi să 
comunice în chip suprinzător şi înduioşător cu aceşti oameni care, spre 
deosebire de majoritatea semenilor lor, au timp, disponibilitate, atenţie şi 
afecţiune pentru aceste făpturi pe care, fie că le salvează de la îngheţ, fie 
că le tratează şi le repară  neputinţele şi rănile iar ele, păsărelele, înţeleg, 
ştiu şi îşi comunică întrucâtva recunoştinţa pentru aceste intervenţii 
providenţiale. Insănătoşite, vietăţile îşi iau zborul, sau îşi urmează calea 
firească, prilej pentru binefăcătorii lor să mediteze la exemple adiacente 
din vasta diacronie culturală a omenirii, ceea ce, de altfel, se petrece 
de-a lungul întregii cărţi de aproape 400 de pagini în care se perindă zeci 
de poveşti, se descriu numeroase locuri, clădiri, copaci, ziduri, biserici, 
fiecare cu istoria sa intarsiată în straturile vechimii lor şi pe care oricine 
altcineva nu le-ar vedea şi nu le-ar aduce în raza privirii.

O privire caldă, luminoasă, grea de dulcea povară a unei informaţii 
culturale copleşitoare care sare mereu în ajutorul demersului auctorial, 

îmbogăţind cartea cu dantelăria barocă a crenelurilor sofisticate ale 
frontoanelor străvechi, purtătoare de amintiri din vremi rafinate şi 
iubitoare de frumos. 

Astfel că citind această carte, cititorul face o incursiune  
fascinantă în trecuturile (căci sunt straturi de trecut, ca într-un 
palimpsest!) Bucureştilor, dar şi o excursie turistică ce beneficiază de 
un ghidaj inestimabil pe care nici un ghid profesionst n-ar fi capabil să-l 
îndeplinească. Sumedenie de poveşti, de racorduri culturale, de mini-
eseuri, de conexiuni fascinante, de expresii în limbi străine potrivite 
împrejurării, de poeme originale inspirate de subiectul în cauză, dar şi 
de profiluri de personaje adecvate locurilor, parcă înrudite cu acestea, 
stucaturi şi detalii deosebite observate (sau nu!) pe faţadele prăfuite şi 
uitate şi ignorate de toţi, statui, monumente din cimitirele cu depozite de 
amintiri, fascinante dizertaţii filozofice sau filologice pornite pe urmele 
semnificaţiilor şi evoluţiei semantice a unor cuvinte (ex: xilolalie!) 
ş.a.md.

De altfel, iată cum sună cuvintele autoarei prin care îşi înfăţişează 
ea însăşi rostul acest demers literar! „Bucureştiul îl poţi recunoaşte 
după felul cum ard în geamuri lămpile seara, cum se învârt păsările 
deasupra curţilor interioare, şi cum, văduvit de zări, îşi creează propriile 
perspective din te miri ce, dintr-o simplă fantă între ziduri. Există uşi, 
care la prima vedere nu pot să ascundă decât un coridor sau un hol, 
şi dacă le deschizi, vezi la capătul unui culoar o ieşire spre curţi sau 
străzi pe care nu le bănuiai, pătrunzi în labirintul de dincolo de faţadele 

mai mult sau mai puţin aliniate. Bucureştiul se 
preface a fi disciplinat, şi de-abia aşteaptă să-
ţi facă cu ochiul prin strâmtoarea dintre două 
ziduri sau prin crăpătura unei uşi. Sunt privelişti 
pe care trecătorul nu le vede, indiferenţa sau 
graba le condamnă ca pe sufletele care n-au 
ştiut sau n-au putut să fie nici de partea răului, 
nici în tabăra binelui, şi s-au risipit fără să lase 
vreo urmă. Dar e o condamnare nedreaptă, cu 
totul nemeritată. De fapt, aici damnaţii suntem 
noi, cei care, spre deosebire de Dante (”Non 
ragionam di lor, ma guarda e passa...”, (Să nu ne 
gândim la ei, doar priveşte şi treci..., Infernul, 
Cântul III), nici măcar nu privim, înainte de a 
trece. Am încercat, cât mi-a stat în putere, să 
văd ceea ce nu se vede, ceea ce, de obicei, nu 
este privit.”

Această strădanie de-a face să se vadă 
ceea ce nu ştim să vedem în atâta  opulenţă 
ce ne înconjoară relevă o densitate de sensuri, 
o bogăţie pluridimensională de ramificaţii, de 
conexiuni savante, împletite, cumva organic, cu 
o neobişnuită delicateţe, afecţiune şi gingăşie 
pentru fiinţele neajutorate cu care comunică, 
cunoscând parcă nu numai atâtea limbi din 

lumea oamenilor, ci şi limba secretă a vieţuitoarelor ce trăiesc în aceeaşi 
lume cu noi, cel mai adesea de nimeni observate şi iubite.

E o carte densă, o carte-sinteză enciclopedică de umanism, 
cultură, experienţă, talent al exprimării sensurilor dificile, meditaţie 
profundă şi graţioasă pe tema bogăţiei vieţii şi a şansei de-a trăi într-o 
lume atât de consistentă, o carte care n-ar trebui să fie citită cap-coadă 
ca oricare alta, din trebuinţa de-a fi isprăvită conştiincios, ci degustată 
pe-ndelete, câte puţin, ca o delicatesă fină, doar în anumite momente şi 
stări speciale în care spiritul este apt să se înzestreze cu un asemenea dar 
de preţ, mascat – parcă în chip conspirativ! - sub banalitatea unei coperţi 
de studiu zoologic. 

E o carte care demonstrează, iar şi iar, valoarea porfirogenetă 
a acestei autoare de viţă literară aristocratică, ce ar merita să fie 
cunoscută, preţuită şi premiată, promovată ca model de elită a spiritului 
nostru românesc, dacă am vieţui într-o lume normală în care valoarea 
contează prioritar, se vede şi se onorează, chiar dacă nu este susţinută de 
sunetele violente ale tupeului şi indecenţei, ori de legăturile oculte ale 
cumetriilor interesului reciproc. 
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Opera de psalmist a regelui David

«Cartea Psalmilor», sau 
Psaltirea (antologie ce cuprinde 
150 de „cântări sacre“, „pe note şi 
destinate închinării publice aduse 
lui Iehova / Dumnezeu la templul 
său din Ierusalim“, ridicat de regele 
David, odată cu stabilirea capitalei 
Israelului aici), se apreciază de către 
exegeţii Vechiului Testament că ar fi 
fost scrisă, desăvârşită în inspiraţie, în 
peste o jumătate de mileniu, între anii 
1000 şi 460 î. H.

În Biblia ebraică, antologia aceasta este cunoscută sub titlul de Sefer 
Tehillím, „carte de laude“, ori Tehillím („laude“); tehillím este pluralul lui 
tehilláh („laudă“) şi se găseşte în deschiderea / antetul Psalmului 145 (este 
de fapt un psalm al lui Agheu şi al lui Zaharia): 

„Laudă, suflete al meu, pe Domnul. / Lăuda-voi pe Domnul în viaţa 
mea, cânta-voi Dumnezeului meu cât voi trăi.“ 

Titlul Psalmi a fost pus în marele circuit religios-creştin 
prin Septuaginta, unde Psalmói desemnează „cântări intonate cu 
acompaniament muzical“, prin Luca, XX, 42 („Căci însuşi David spune în 
Cartea Psalmilor...“ – Luca, XX, 42 / Bibl, 1189) etc.

În Cartea Psalmilor, sau Psaltire, cântările / poemele sacre au 
„titluri“ / „antete“ ce menţionează deseori numele scriitorului; din cei 150 
de Psalmi, 73 menţionează numele regelui David ca autor / psalmist; dacă 
se are în vedere ce se spune în Faptele Sfinţilor Apostoli, IV, 25, în Evrei, 
IV, 7, după aprecierea psalmologilor, „şi Psalmii, 2, 72 şi 95“ pot fi atribuiţi 
lui David; apoi, psalmii ce poartă numerele 10 şi 71 continuă parcă psalmii 
cu numerele 9 şi 70; doisprezece psalmi sunt atribuiţi lui Asaf („casei 
lui Asaf“), chiar dacă unii dintre aceştia ne grăiesc despre evenimentele 
ulterioare zilelor lui Asaf; unsprezece psalmi sunt atribuiţi „fiilor lui Core“ 
(la care s-ar adăuga „psalmul 43, continuare a psalmului 42“); psalmul 88 
menţionează pe lângă fiii lui Core şi pe Heman; psalmul ce poartă numărul 
89 se atribuie lui Etan; psalmul de sub numărul 90 se atribuie lui Moise, 
cum şi următorul, 91, însă cu mari „rezerve“; psalmul de sub numărul 127 
„este al lui Solomon“; şi „astfel, peste două treimi din Psalmi se pun pe 
seama a diferiţi scriitori“. 

Avându-se în vedere aceste „paternităţi“ ale sacrelor poeme din 
Cartea Psalmilor, se poate trage concluzia că o mie de ani a durat această 
scriere sacră: 

„cel puţin de pe vremea când a scris Moise“ (1513 – 1473 î. H.), sau 
Moshua („moşul“), contemporanul lui Salmos-Zalmas-Zalmoxis al III-lea, 
şi „până după restabilirea din exilul babilonian şi, probabil, până în zilele 
lui Ezra (537 – cca 460 î. H. / î. e. n.)“. 

Dar epoca la care se referă Cartea Psalmilor este mult mai întinsă. 
Această plăsmuire sacră poetică reflectă organizare:

„David însuşi se referă la procesiunile Dumnezeului meu, 
Împăratului meu, în locaşul cel sfânt; înainte mergeau cântăreţii, apoi 
cei ce cântă din instrumente, în mijlocul fecioarelor care cântau din 
tamburine; binecuvântaţi pe Dumnezeu în adunări!“ (Psalmul 67; cf. 
Bibl, 596); 

în antete se repetată adesea expresia Către maimarele cântăreţilor: 
„unele antete explică utilizarea / scopul psalmului respectiv, ori 

furnizează instrucţiuni muzicale“; 
34 de psalmi nu au vreun antet; cuvântul Sélah, ce apare de 71 de ori 

în textul de bază, este considerat „semn tehnic“ pentru muzică / recitare:
„însă semnificaţia lui exactă e încă necunoscută“; „unii sunt de 

părere că indică o pauză pentru a medita în linişte în timpul cântării, cât şi 
al muzicii instrumentale“; 

şi nu e necesar să fie rostit în vremea citirii.
„Nucleul“ psalmilor atribuiţi „în mod explicit“ regelui David se află 

în Cartea întâi, parte cuprinzând psalmii ce poartă numerele de la 1 la 41; 
dintre aceşti 41 de psalmi, doar patru nu îi sunt atribuiţi regelui David; este 

vorba despre Psalmul 1, Psalmul 2, Psalmul 10 şi Psalmul 33; aşadar, 
Cartea întâi conţine 37 de psalmi ai regelui David. 

În Cartea a doua, cu psalmii 42 – 72, Psalmul 51 se atribuie lui 
David 

(„este o rugăciune a lui David, rostită după îngrozitorul său păcat cu 
Bat-Şeba, soţia lui Uric Hetitul, şi arată căinţa lui sinceră”). 

Din Cartea a treia nu i se atribuie regelui David vreun psalm, ca şi 
în cazul psalmilor din cartea următoare.

Cartea a cincea, cuprinzând psalmii 107 –  150, atribuie regelui 
David, în „cântarea treptelor“ (psalmii 120 – 134), doar Psalmul 132. 

După majoritatea cercetătorilor occidentali ai Cărţii Psalmilor, 
regele David este autorul celor 39 de psalmi menţionaţi mai sus. 

Iar după Biblie sau Sfânta Scriptură (tipărită sub îndrumarea şi cu 
purtarea de grijă a prea fericitului părinte Justinian, patriarhul Bisericii 
Ortodoxe Române, cu aprobarea Sfântului Sinod), ediţia din 1968, a 
Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă al B. C. R., regelui David i se 
atribuie psalmii 1 – 40, psalmii 50 –  71, Psalmul 85, Psalmul 90, psalmii 
92 – 100, psalmii 102 – 103, psalmuii 107 – 109, Psalmul 132, psalmii 137 
– 144. Este, aşadar, regele David autor al unui număr de 87 de psalmi, mai 
mult decât dublu faţă de „paternităţile“ stabilite de cercetătorii occidentali.    

Note şi bibliografie „siglată“: 

1 Psaltirea proorocului şi împăratului David (tipărită cu aprobarea 
Sfântului Sinod şi cu binecuvântarea prea fericitului părinte Iustin, 
patriarhul Bisericii Ortodoxe Române), ediţia a şaptea, Bucureşti, Editura 
Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1984, p. 5.

2 După cum numesc textele Bibliei Palestina, înţelegându-se prin 
această metaforă fertiliatea păşunilor şi bunul rod al podgoriilor, al „mierii 
din struguri“.

3 Cf. Ion Pachia-Tatomirescu, Civilizaţii arhetipale şi civilizaţii 
interferenţiale, în Ramuri (Craiova), nr. 8 (194), august 1980, p. 11.

4 Cf. Ion Pachia-Tatomirescu, Mihai Eminescu şi mitul etnogenezei 
dacoromâneşti, Timişoara, Editura Aethicus, 1995, p. 16 sq.; siglă: 
PTMEm (cifra de după siglă indică pagina).

5 Cf. Marija Gimbutas, Civilizaţie şi cultură – vestigii preistorice 
în sud-estul european (traducere de Sorin Paliga, prefaţă şi note de Radu 
Florescu), Bucureşti, Editura Meridiane, 1989, p. 51 sqq.

6 Cf. Ovidiu Drimba, Istoria culturii şi civilizaţiei, vol. I, Bucureşti, 
Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1985, p. 167; siglă: DIC, I.

7 Biblia sau Sfânta Scriptură (tipărită sub îndrumarea şi cu purtarea 
de grijă a prea fericitului părinte Justinian, patriarhul Bisericii Ortodoxe 
Române, cu aprobarea Sfîntului Sinod), Bucureşti, Editura Institutului 
Biblic şi de Misiune Ortodoxă al Bisericii Ortodoxe Române, 1968, p. 46; 
siglă: Bibl.

8 Toponimul Ierusalim < Gerusalymos s-a format prin compunere, 
din pelasgul gerusia- („vechi“, „bătrân“, din pelasgă împrumutat şi 
conservat în greacă, spre a desemna „sfatul bătrânilor“) + -salymosh / 
-salumosh (< Salmos–Zalmas–Zalmoxis, adică „omul Soarelui-Moş / 
Samosh / Dumnezeu“; Sa- „Soare“ + Mosha „moşul“ > Moise); aşadar, 
Ierusalim nu înseamnă „oraşul palmierilor“, ci „halta / oraşul vechiului 
/ înţeleptului om al lui Samoş“, adică un Salmos > Zalmas > Zalmoxe, 
un Mosha > Moise „Soare-Moş“ Sa-lu-Mosh / Moş (Salmos–Zalmas–
Zalmoxis – cf. PTMEm, 13).

9 Cf. Ion Pachia-Tatomirescu, Istoria religiilor (LXI) – 
Zalmoxianismul, în Renaşterea bănăţeană (Timişoara), nr. 594, 17 aprilie, 
1993, p. 5. / Gândirea hittită în texte (Studiu introductiv de Constantin 
Daniel, traducere, notiţe introductive şi note: Athanase Negoiţă), Bucureşti, 
Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1986 (siglă: GHT).

10 Cf. Ion Pachia-Tatomirescu, Istoria religiilor (LXXXII – XCII) – 
Zalmoxianismul şi arhitectura, în Renaşterea bănăţeană (Timişoara), nr. 
1084, 18 septembrie, 1993, p. 9 / nr. 1144, 27 noiembrie 1993, p. 8.

11 Cf. DIC, I, 790 / CS = Ion Horaţiu Crişan, Spiritualitatea geto-
dacilor, Bucureşti, Editura Albatros, 1986, p. 144 sqq. 

12 Cf. Gândirea egipteană antică în texte, Bucureşti, Editura 
Ştiinţifică, 1974, p. 269.

Timpul şi „spaţiul“ / „ţara“ regelui-psalmist 
David, între legendă şi istorie

Ion Pachia-
Tatomirescu

(urmare din numărul anterior)
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Șoaptele unor  Petale de zăpadă
Când toamna își îmbracă 

straiele tradiționale în acordurile 
unei simfonii cu tempo-urile 
mereu surprinzătoare, cei hărăziți 
cu trudnicia pe ogorul Poeziei 
își adună roadele. Alexandru 
Ciocioi și-a strâns câteva sporuri 
ale inspirației într-un volum cu 
Petale de zăpadă, încredințându-l 
Editurii Betta, care, la rândul său, 
i-a organizat o sărbătorescă lansare 
la Centrul Socio-Cultural J. L. 
Calderon din București, în ultimul 
pătrar al anului 2015.

Poetul este un produs al 
boemei bucureștene din cea de a 
doua jumătate a secolului XX, bine 
școlit prin cenaclurile literare cu 
tradiție, promovat de acestea prin 

revistele culturale ale vremii, el însuși participant la multe manifestări de 
gen, împreună cu mult mai cunoscuții săi confrați de condei, dar niciodată 
mai prejos decât aceștia; sita selecției, cum știm, era destul de deasă.

Petale de zăpadă, cel de-al zecelea volum al poetului, beneficiază 
de o prefață semnată de criticul literar Aureliu Goci, definind atât profilul 
autorului, cât și prestația poetică a acestuia. Coperta și grafica interioară 
sunt realizate de Mihai Cătrună, un poet al liniilor, al sugestiei umbrelor 
prin care portretele realizate pot fi citite în interioritatea lor. Frânturile 
de natură interpretate de grafician sunt, la rândul lor, un poem de o 
complementaritate armonioasă în întregul volumului.

Cititorul este invitat la o călătorie poematică începând cu Taina 
seminței: ”Carnea mamei este totul!/ Restul e un vid stingher/ la marginea 
căruia/ umbra unei flori/ se rostogolește peste nisip/ lăcrimând...” Poetul, 
carne din carnea mamei, floare din floarea ei rostogolindu-se pe nisipurile 
mișcătoare ale vieții, cântă Balada pentru piatra de hotar, stavilă sfântă 
contra viiturilor și aluviunilor nefaste ale vremurilor pentru neamul și 
pământul românesc, alungând orice rău: ”tot acest popor de soare/ Lângă 
tine va răsare/ și va pune pravilă/ netrecută stavilă/ (...) suntem liniște 
și râu/ piatră botezată-n grâu/ fără cruci, fără altar/ numai veghe de 
hotar.” Acest poet al șoaptelor își acutizează strigătul intensității interioare, 
făcându-l statuie în piața publică, o dorință exprimată într-o formă poetică 
vibrantă, aleasă cu multă grijă: ”Când poemul/ va deveni tăcere/ o cană de 
lut/ plină cu anotimpuri/ se va sparge/ în piața mare/ statuie făcându-se/ 
lângă o secundă/ mai vie decât inima.”

Structura poemelor e simplă, dar esența lor își are izvorul în 
rădăcinile neamului nostru. Ea dispune de o receptivitate accentuată la 
faptele cotidiene care ne amprentează, deși clipa-i trecătoare; efectele ei se 
pot transforma în grele roci ale existenței pe care le cărăm urcând Golgota, 
fiecare dintre noi, în timp ce zăpada ne limpezește privirea, mai cu seamă 
cea interioară, ținându-ne gândul în stare de veghe: ”Îmbrăcat în doruri 
albe/ și fugind printre poeme/ omul amurgit în semne/ și-notând din greu/ 
prin vreme/ mai zidește câte-o frunză/ în zăpada dintre gene.” Frunza zidită 
are datoria mereu perpetuă de a susține trăinicia Pomului Vieții, frumusețea 
și continuitatea lui. Omul, asemenea pomului, îndrăgește viața, o slujește 
cu și prin iubire: ”Zăpada se oprește/ la marginea/ trupului tău!/ îi este 
rușine/ să te atingă,/ (...) Câte culori/ mai pot ascunde/ Gândurile tale/ 
numai ochii o mai știu.../ și trupul/ cariatidă pentru stele!” Care femeie 
nu se consideră iubită și răsplătită pentru harurile ei auzind sau citind un 
asemenea poem? Alexandru Ciocuoi transmite stările sale psiho-poetice, cu 
dragostea lui nețărmurită, celei dătătoare de viață, prin iubirea ei jertfelnică 
și din partea celor care simt poezia, dar nu o pot exprima. Nu știu cum se 
face, dar uităm tot mai frecvent să aducem, printr-o vorbă ori un gest cât 
de mărunt, un atât de așteptat mulțumesc! Femeii – sensul vieții noastre.

Din neliniștele sale de om și poet, se aud șoapte, ca un ecou al 
continuității din tainele facerii: ”Se ia o jumătate de lacrimă/ și o piatră 
de mărimea oului/ la care se adaugă/ un pumn de pământ/ după care se 
frământă cu o privire colorată/ și se lasă la dospit/ timp de o rugăciune,/ 
tâmpla o mângâie/ până începe să devină/ pasăre.” Să fie pasărea 

brâncușiană, țâșnindă, ascultând 
chemarea zborului către înaltul ei? 
Poetul e convins de adevăr, credibil 
și pentru noi, ascultându-l cum își 
dezmiardă pasărea: ”După ce cu 
inima o sărută,/ dându-i lumina sa,/ 
pasărea.../ pasărea își ia zborul/ având 
numele de poem!”

Poetul rămâne în singurătatea 
creației, întrebându-se, parcă și pentru 
noi: ”Cine mai știe să sângereze blând/ 
Cărând tot râuri de semințe?/ Inelar 
e asfințitul/ Când cuvântul este roată/ 
Peste prunci rotească/ Culoarea/ 
Zâmbetului de-a fi om.” Din întrebările 
și frământările continue, zi de zi, clipă de clipă, își ia poetul combustia 
revigorantă pentru zborul metaforic spre mai sus, spre mai departe, avînd 
mereu conștiința trează, pulsând în șoapta din poem: „Dar cine mai știe/ 
Din câte suspine/ s-a născut dimineața.../” Multe sunt întrebările, puține – 
și, uneori, parțiale – sunt răspunsurile, dar efectul benefic al acestora ne pot 
menține verticalitatea și mări durabilitatea, în trecerea noastră prin timp. 
Poezia, Arta, în general, rămâne izvorul nesecat de la care ne luăm vigoarea 
și dragostea de viață.

Adrian Gavrilă, Suflet bolnav de inimă, Editura Self 
Publishing, București, 2015

Înțeleptul proverb zice: Dar din dar se face Rai. Așa am aflat de 
existența acestui suflet bolnav de inimă, Adrian Gavrilă: cineva mi-a oferit 
cartea primită, în dar, de la poet. Nu știu ce profesie are, știu doar că e 
poet, simt că a fost hăruit cu bobul miraculos al Poeziei, pe care cred că 
l-a cultivat cu împătimire. Roadele adunate de el și oferite nouă, cititorilor, 
îl definesc; ne înmiresmează sufletele, mai mult ori mai puțin bolnave 
de inimă. Coperta întâi și grafica de interior poartă semnătura domnului 
Alex Ivanov. Întregul volum este dedicat fiicei poetului. ”În fiecare casă/ 
Este o fată frumoasă/ În fiecare/ Fată Frumoasă/ Este un Făt-Frumos/ În 
fiecare Făt-Frumos/ Este un zmeu/ În fiecare zmeu.../ Este o casă cu/ o fată 
frumoasă.” Poetul se simte ”obligat moral (ancestral?) să dea copiilor lui 
ce are el mai bun”. Asta e tot ce are mai bun părintele poet să lase moștenire 
fiicei sale: Poezia, prin care își exprimă toate stările, toate tresăririle și 
toate durerile: ”Pe durerea mea/ o doare-n gât,/ fiincă altfel/ și-ar răcni 
durerea.” Apoi umblă diogenic ”bolborosind cu/ privirea buimacă/ ceva 
despre/ Omul pierdut/ Într-o zi ca o noapte”. Se lovește de ”Diplomația 
prostiei” și ”își scufundă/ zilnic/ trupul său în mâzga/ cotidiană/ dizlocând 
greutăți/ egale cu sine/ de aceea poeții o/ duc/ mult mai trist/ decât ceilalți 
ușurei”. În cocluzie, zice poetul despre poet: ”Ce scria și ce gândea,/ N-o 
făcea pentru procleți,/ Ci doar pentru fiica sa/ Care-i numai dimineți,/ Se 
gândea...” Căutați-l, simțiți-l și citiți-l pe Adrian Gavrilă.

Elena Vizir, Fantezii încremenite, Editura Prut 
Internațional, Chișinău

Timpul zboară cu viteza luminii și ne obligă să prețuim fracțiunile de 
secundă ale eternității, care nu sunt altceva decât propria noastră viață. De 
aceea, unii poeți își condensează lirica în mici flacoane, ca pe un panaceu 
fără de care popasurile noastre livrești ar fi mult mai limitate decât ne 
obligă tumultul vacarmic în care viețuim, fără a mai lua în seamă și frâna 
ignoranței. Doamna Elena Vizir este un astfel de poet, care-și prezintă 
cartea de vizită prin Monologul lacrimii, cu un Motto din Lucian Blaga: 
”Eu sunt un strop de suflet”. Iată și monologul: ”Eu nu-s un pic de ploaie/ 
și nu sunt bob de rouă,/ și nu-s o picătură/ de apă de izvor,/ ci sunt un 
strop de suflet,/ ființă în văpaie,/ sunt inmă în două/ de simplu muritor”. 
Din colivia de sârmă ghimpată, privește la cei care au libertatea de a juca 
hora străbună, bătându-i ”ritmul cu piciorul nu în gând”. Poeta ar vrea să 
asculte ”Melodia care mă undue/ de mă încinge/ ea mă răsfață/ mă-nalță/ 
mă-nfașă/ mă stinge,/ mă plânge,/ ea mă îneacă,/ mă pleacă/ mă seacă...” 
Dar aceste ”fantezii încremenite” au darul să ne pună în mișcare, uneori 
lentă, meditativă, alteori cu o ritmicitate alertă, toate fibrele omeniei, în 
acordurile surprizătoare ale lirei înstrunite și alintate de Elena Viziru.

RECENZII

Dorel  Vidraşcu



11704 www.oglindaliterara.ro

fapt divers

și el o desenǎ așa cum era ea 
în realitate 
salcie apǎrutǎ din senin 
în mijlocul strǎzii 
printre homelessii cu organele în mâini 
scoase la vânzare 
femeia salcie 
așa o strigau toți
și ea nu bǎga în seamǎ pe nimeni 
filtra lumina  
prin gǎurile din ce în ce mai mari 
sǎpate sub pleoape 
femeia salcie 
apǎrutǎ din senin 
acolo  
unde nu cresc decât guri de canal 
și aerul moare otrǎvit de propria respirație
se apleacǎ peste bucata de asfalt 
unde o desenase 
și îi spune, în timp ce îi prinde mâna: 
hai, vino cu mine

mic dejun in purgatoriu

la masa asta servesc doar îngerii 
îmbrăcaţi impecabil cu fracurile lor negre 
şi lustruite până dau în ros 
de atâta periat 
ar fi trebuit să stăm noi la ea 
dar în ultima clipă 
ne-au aşezat la alta 
să ne bubuie muzica-n cap 
cum dimineaţa pe întuneric boxele 
ăluia de sub mine 
de se îmbracă numai în dungi 
de cînd s-a întors din “vacanţa” lui de doi 
ani 
tot într-un fel de colivie suntem şi noi 
dar nu recunoaştem 
doar cuvântul asta 
ce ne mai ţine vii şi uite, 
şi la asta se aduc obiecţii cu nemiluita 
mai ales dinspre un stat cu mult soare 
cu recomandarea şoptită 
să ne mai băgăm minţile-n cap 
şi să lăsăm dom’le visarea asta 
că ne duce la ruină 
şi mă ntreb… 
oare stă Sfântul Petru la uşa 
şi ne triază pe rând, 
după venire: dumneata ai scris poezii? 
treci acolo cu restul 
şi citiţi-va poeme până la sfârşitul lumii 
chiar şi după 
2

stare de repaos

ai semnul pietrei  
încrustat 
în pleoapă 
zgârie ochiul  
scrâşnetul cuvântului 
materializat în dilemă :  
« a fi e totuna 
cu o respiraţie ? “ 
sunt piatră ! 
nu respir, 

Şi iarna vine

Iar vine iarna ca un lup flămând
Cu păru-i lung desfuiorat pe spate
Şi noi ne umplem de tăcere când
Pădurile adorm nelegănate.

Dospeşte vântu-n văile adânci
Şi cârduri de cocori se pierd în zare,
O ceaţă deasă lunecă pe stânci
Ca o povară grea care ne doare.

Copiii ies pe uliţe râzând,
Cu cizme încălţaţi ca să nu cadă
Şi iarna vine ca un lup flămând
Şi-i muşcă-ncet cu dinţii-i de zăpadă.

Nemurire

Ninge mărunt în munţi la Orăştie.
Copacii goi privesc spre nicăieri.
Cetăţile nu dorm şi cine ştie
Ce lumi ascund sub lespezi de tăceri.

Dospeşte vântul într-o vale-adâncă.
Ruinele se-mbracă-n depărtări,
Clocotitoare ape curg din stâncă
De parcă dacii vin spre noi călări.

Peste pădurile ce încă-s crude
Zăpada se aşterne ca un voal.
E-atâta pace-n jur încât se-aude
Trecând prin nemurire Decebal...

Scrisoare III

Stimată doamnă, ninge iar domol
peste tăcerea care ne desparte,
mereu aceleaşi păsări dau ocol
singurătăţii, până hăt, departe.

De-o vreme simt că ard între dorinţi,
atras de somnul văilor natale
şi-mi pare că mă scuipă printre dinţi
această iarnă-n patimile tale.

Sunt oropsit să sufăr în poem,
să port desaga viselor prea plină,
să râd când alţii plâng şi să te chem
pe prispa dimineţii ce-o să vină.

Se naşte parcă-n mine un torent 
nestăvilit de nicio bucurie,
mă strigă liniştea cu glas strident
şi poposesc în câte-o POEZIE...

Simfonia iernii

ninge-ncet de patru zile
ca-ntr-un basm fără sfârşit
parcul doarme şi visează
sub omături de cleştar
fericiţi sunt cei ce astăzi
mai au timp pentru iubit

Scrisoare-n plic de 
gheață

În dune de rugină pustiul 
se comprimă, 
Ciulinii se îndoaie sub 
apriga povară, 
Un vânt născut sălbatic, 
adânc prin suflet ară 
Și-o fantă de lumină 
încearcă să revină.

În hăurile negre se-aud pierdute șoapte, 
Culori demult uitate încep ușor să-nvie, 
Pastelu-acesta-i sumbru, doar tu, atât de 
vie 
Și-mi strălucești în gânduri, în fiecare 
noapte.

Cu mâna ta cea stângă ții candela aprinsă,  
Să-ți lumineze calea prin ploaia de comete, 
Un pui de lună nouă îți joacă șui prin plete, 
Iar eu ridic spre ceruri privirea mea învinsă.

Și-mi vine-un un rău sălbatic, durerea 
reînvie, 
Iar Dumnezeu, se pare, că are o restanță. 
Mi-ating cu mâna pieptul și-l simt, e ca o 
zdreanță, 
Doar inima albastră pulsează-n poezie.

Eu voi pleca, iubito, spre țările ce-ngheață, 
E-o altă lume-acolo și sufletul nu doare, 
Să-mi scrii o poezie, în care el nu moare, 
Să pui și-o sărutare, în plicul cel de gheață.

Cu mintea mea un pic zurlie

Sunt ca un zombi între valuri,
Veștmântul meu e sarea mării.
Mă-ndrept spre zodia uitării,
Și mușc rugina de pe maluri.

Vapoare nu mai pot atinge,
Sunt doar o umbră printre ape,
Iar întunericul e-aproape,
Lumina-n el ușor se stinge.

Ca un spartan eram odată
Și temeri nu aveam niciuna,
     Când eu opream în mâini furtuna;
Pe hărți acum sunt doar o pată.

Dar nu voi sta la mâna sorții,
Să-mi schimbe sufletul cu-o piatră,
Am amintiri trăite-odată;
Sunt ca un zid în fața morții.

Și nu mi-e frică de hidoasa,
Am s-o lovesc la temelie!
Cu mintea mea un pic zurlie,
Eu, târfei îi voi rupe coasa...

gherbaluta n. gabriel

ION VASIU

 Ioan Gelu Criçan

nu văd, 
nu simt... 
respiră alţii prin mine : 
lumina, ochiul, dumnezeu 
aş fi vrut  
să fie şi  
cuvântul pe acolo 
dar am ştiut  
că rătăcise drumul
orbul are nevoie  
de o călăuză 
dar dumnezeu  
se odihneşte acum

fericită e femeia
ce rodeşte-n februar

ninge molcom şi fantastic
peste văi şi peste munţi
prin fereastra cât o palmă
noi privim spre nicăieri
parcă bat la poarta casei 
doi bătrâni părinţi cărunţi
dar nu-s ei ci două ramuri
rupte dintr-un plop stingher
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Venus din porumb

O părere de lumină palpită pe trotuarul de vizavi,  ivindu-se printre 
siluetele în mișcare, sub înserarea zorită de coroana norilor vineții împletiți 
în valuri, asemeni bancurilor de pești ce-și schimbă brusc direcția. Lumina 
palidă se alungește, se subțiază, se dilată, prinde contur și-l pierde apoi cu 
întreruperi, strecurată prin țesătura ca de igliță, alcătuită din trupuri  ce se 
deplasează în ambele sensuri, ocolindu-se cu grijă.  Ochii care urmăresc 
lumina erup din arsura închipuirii și, un ghem de fierbințeală se prelinge  
ca lava prin trupul atins de vedenie. Miros de pământ umed și de frunze de 
nuc  începe să curgă din cer, vânturat de fulgi mari și pufoși de zăpadă. Din 
trupul fiebinte  țâșnește un strigăt de sălbaticiune ce deschide orbește drum, 
ignorând  obstacole. Spaima pierderii  luminii pe care o caută neistovit, de 
ani buni, anulează rațiunea. Un salt printre  mașini, o traversare periculoasă 
a străzii, ocrotită de cine știe ce clipă de indiferență a destinului și, mâinile 
se reped înainte, căngi pregătite să nu scape prada. Apucă veșmântul  lumi-
nii și-l scutură ca pe o scoarță veche, până cade din el mirosul râvnit. Ochii 
încep să se limpezească, strigătul se transformă în șoaptă seducătoare. Vede 
făptura dezvelită de armură, goliciunea ei fremătând în nehotărâre. O încăl-
zește cu brațele, o apropie  de trupul său cu blândețe, ca pe un obiect fragil. 
Îi repetă într-una propoziția pe care a repetat-o în gând până i-a devenit 
rugăciune şi, a cărei alcătuire era pe cale să-și piardă sensul: „Nu mă urî  în 
nopțile în care n-ai somn”.

Lumina crește în intensitate, capătă străluciri de sidef, înconjoară ca 
un cocon  îmbrățișarea încremenită  într-un alt anotimp.

***

Fimița  traversa lanul de porumb în arșița de vară, ca să scurteze 
drumul din satul unde, tocmai asistase la venirea pe lume a uneia din fetele 
lui Stan Bulbuc. Da, asistase, pentru că, altfel, mare lucru nu făcuse. După 
a cincea fată, Stan renunțase să-si mai ducă nevasta la spital, pentru naștere. 
Când aceasta, cu burta rotundă ca un pepene copt, lăsa treaba brusc și intra 
în casă ținându-se de șale, înhăma calul la căruță și aducea moașa de la 
dispensar sau de-acasă, împins de teama  sancțiunilor, nu de grija pruncului 
sau a nevestei. De data asta, nimerindu-se sorocul  într-o sâmbătă spre sea-
ră, moașa era plecată în oraș, la o nuntă. Tânăra aflată în practică, s- a urcat 
pierită de spaimă în căruța ce se hurducă prin bolovani până spre  asfințit. 

– Asta-i, zise Stan, împingând-o înăuntru, după care închise ușa. 
Anastasia gemea în patul răvășit, se ridica la răstimpuri și strângea cu pu-
tere fierul care înconjura tăblia patului, nebăgând în seama copila care, nici 
nu îndrăznea să deschidă gura. O vecină fără vârstă, tot intra și ieșea, adu-
când prosoape  uzate, cârpe de tot soiul , un lighean de plastic și oale cu 
apă caldă.

– Merge greu, spuse după un timp, fără să privească spre fata adusă  
în locul moașei. Și n-ar trebui, doar e a șasea oară… ce Dumnezeu! Tu te 
pricepi la ceva?”

– Da’ dar la spital !
– Și la spital cum îi’ nu tot așa ?
– Tot așa, da’ eu n-am terminat școala….
– Lasă, c’o termini acu’!Pune mâinile pe burta ei, aici, sub țâțe și 

împinge cu putere când ți-oi spune eu!
Orele treceau, și, făptura nu prea dorită, nu  se grăbea nici ea să-și  

cunoască părinții. Până spre dimineață, cele trei femei erau stoarse. Una 
de durere, alta de îngrijorare și a treia de spaimă. Năclăite de sudoare, au 
aflat zorii sub țipătul firav, care a sunat în  odaia jilavă, ca goarna victoriei. 
Stan, dormea afară într-o rână, sprijinit de scândurile hambarului. Mirosul 
acru de țuică ofilea aburul răsăritului, în întreaga ogradă. Vecina a adus din 
hambar un lighean curat și un săpun de rufe. Pe umăr, ținea un prosop, de 
aceeași culoare îndoielnică.

– Ia-le, i-a zis moașei, vezi că în spatele casei, pe pirostrii e un tuci 
cu apă caldă. Spală-te și tu nițel și ia-o spre dispensar pe jos, că n-are cin’să 
te ducă. O tai pe aici prin porumbiște, tot coborând n-ai decât vreo cinci 
kilometri. Acușica ajungi și îți vezi de treabă…

Tuciul mare, în care vara se fierbea săpunul, era cam pe sfert plin cu 
apă, în care pluteau frunze de nuc și de pelin. S-a spălat, a îmbrăcat buza 
jilavă și fusta udă în talie. A plecat prin grădină, pe unde îi fusese arătat 

drumul. Curând, s-a pierdut în lanul de porumb încă umed de rouă, mai 
înalt decât ea, printre frunzele căruia se strecura ca și cum s-ar fi  ferit de 
urmăritori. Le îndepărta  cu mâinile, ferindu-se de tăișul pe care-l simțise de 
câteva ori frigându-i gâtul și brațele. Mergea cu ochii aproape închiși, când, 
frunzele tăioase ca săbiile au dispărut brusc, dezvelind  un luminiș din care, 
tulpinile crude fuseseră retezate de la rădăcină. O oază de lumină deschisă 
în jungla verde. În luminișul acela simți oboseala încercuind-o ca o apă 
călduță, sub razele soarelui, încă blând. Mai jilave, mai grele după baia de 
rouă, bluza și fusta o trăgeau în jos. Liniștea locului aparent izolat de lume  
o îndemnau la odihnă. Se așeză pe stratul de buruieni crescute în voie, dez-
brăcându-se de umezeala nefirească a învelișului, ca o omidă  surprinsă de 
năpârlire. Își întinse alături hainele, să se zvânte.

***

În vara aceea, Radu nu mai găsea moliciunea enigmatică a ierburilor 
prin care, altădată făcea cărare, frângându-le sub tălpi, după ce le culca  din 
mers, cu piciorul. Alcătuia atunci labirinturi, din care ieșea învingător,  de-
capitând cu o nuia inflorescențele trufașe care îndrăzneau să-l depășească în 
înălțime și să-i  ascundă drumul. Fostul copil căuta nostalgia inocenței care 
se risipise în dealul ce pornea chiar din spatele casei bunicilor, în vacanțe 
pe care le aștepta mai mult decât pe Moș Crăciun. Raporturile se inversa-
seră. Ierburile îi băteau genunchii, dealul nu mai era  Kilimanjaro, pe care, 
curajos,  vâna altădată gușteri în parfumul fânețelor. Bunicul dispăruse din 
filmul pe care îl ținea minte. Dar nu absența lui îi întuneca paradisul trecut, 
oricât se străduia să-și răscolească o adiere de vinovăție.  Bătrânul fuse-
se sever chiar și cu el însuși. Afară de muncă, nu cunoștea nici alint, nici 
mângâiere. Doar o acceptare tăcută, umbrită și ea de sprâncenele mereu 
încruntate. Bunica , însă, îi rănea amintirile, și copilăria, și tot. Degetele 
ei noduroase și răsucite, învârteau greu tigaia  pe plită,dar clătitele nu mai 
ieșeau pufoase și parfumate. Icnetele ei de durere, însoțind-o la fiecare pas , 
îi sfâșiau blândețea unui timp pe care-l vedea surpându-se, cu cât mai acut, 
cu cât îl privea mai de-aproape

Mai mult de plictiseală decât de dorință, băiatul –bărbat urca dealul 
invadat acum de lăstăriș și de tufe de cătină. Soarele abia ce zvântase roua  
din fâneața care, necosită la timp își risipea semințele la fiecare adiere. Poa-
te că dealul se îndesase ca un bătrân, sau pasul său adult cuprindea distanțe 
mai mari, de n-a simțit când a ajuns sus. N-a mai recunoscut locul. Platoul, 
ocupat altădată de o livadă de meri   îmbătrâniți, fusese arat și un lan întins 
de porumb îi lua locul.  Privind știuleții formați, a prins din amintire miro-
sul dulceag al boabelor crude, fierte sub capacul de pănuși verzi. N-a avut 
nicio clipă sentimentul că poate ia ceva ce nu-i aparține, era copilăria lui 
aici, în drepturile ei.. A început să caute porumbii cu bobe în lapte, crestând 
cu unghia degetului mare deschizături în învelișul  fraged. Înainta în lan 
căutând din ochii știuleții potriviți, pe care-i aduna în brațe, ca și cum ar fi 
cărat lemne stivuite pentru iarnă. Mirosul cunoscut de frunze strivite îl ame-
țea ca un drog. Timp și loc se contopeau în  voia simțurilor, când, s-a aflat 
descumpănit în marginea luminișului nefiresc, de unde porumbul fusese 
tăiat, poate furat, poate luat pentru hrana vitelor în zile ploioase. Labirintul 
pe care altădată îl construia singur, avea logica jocului. Povestea de acum, 
n-o cunoștea. Ființa dezbrăcată, sorindu-se alături de haine, era ca o viziune 
coborâtă din vis. Stătea nemișcat, de teamă să nu facă zgomot. Din trupul 
acela de femeie sau copilă, prospețimea izbucnea cu albul sidefiu al pielii. 
Nu se mișca, nu clipea. Brațele îi înconjurau capul ca o cunună. „Venus 
născută din lan de porumb”… Ironia gândului nu-l salvă din stranietatea  
imaginii. Un clătinat neatent, un troznet de creangă uscată , acoperită de 
buruieni, rupse liniștea.  Ființa se ridică, adunându-și grăbită la piept hai-
nele, zvântate acum.

– Nuuuu !!! strigă Radu, de parcă sub el s-ar fi prăbușit brusc pă-
mântul.

Strigătul puternic se rostogoli ca un tunet și clătină inflorescenţele 
fragile, în care mai tremurau urme de polen. Acel „NU” căzut din senin ca 
un urlet de fiară făcu să înghețe așa, neterminat, gestul fetei. Intenția ei de 
a se acoperi era paralizată, cum paralizat era și instinctul de apărare. Nu 
putea să fugă, nu putea să se ascundă. Radu se apropia de ea ca în transă, 
rostind blând, aproape tânguindu-se, aproape rugându-se: „Rămâi  așa, nu 
strica tabloul, rămâi te rog în  lumină ca în spumă, Nașterea lui Venus n-a  
colorat mai tare ochii pictorului, sideful lui n-a fost mai adevărat”. Înainta și 
se ruga: „Așteaptă, lasă-mă  să te ating, să nu cred că visez ... ”

Imobilă, Fimița credea și ea că visează. Nașterea, care naștere? Cea 
la care tocmai a fost martoră venea din sânge, venea din carne, venea din 
durere, iar tânărul acesta mai avea doar un pas până s-o cuprindă, unde să 
mai fugă, din ce să se salveze ? Ochii lui stranii de culoarea chihlimbarului, 
sau poate erau doar verzi, ca de sticlă aurită de soarele dimineții ,o priveau 
fix, în timp ce își lepăda hainele cu un braț, iar cu celălalt îi cuprinsese deja 
mijlocul. „Prea târziu ” își repeta în gând, fără să înțeleagă sensul propriei 

Ştefania Oproescu
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 S-au îmbrăcat în grabă, de teamă să nu apară și altcineva. Coborând, 

au întâlnit pe un răzor o femeie, într-un capot înflorat, încins cu un șorț 
cenușiu. Și-au spus ”bună ziua ”, ei stingheriți, ea, privindu-i cu justificată 
nedumerire. Continuau să coboare spre șosea în tăcere, când, ca un șar-
pe s-a ivit în fața lor  șanțul cu apă mâloasă, băltită, ce despărțea fâneața 
de asfalt. Au început să se descalțe, înțelegându-se din priviri. Câțiva pași 
s-au încleiat în nămolul până la glezne. In partea cealaltă iarba cosită de pe 
marginea șoselei se uscase, înțepându-le tălpile. Fimița a scos din geantă o 
pungă de plastic. A umplut-o cu apă, din care i-a turnat întâi lui să se spele. 
Apoi s-a spălat ea, repetând gesturile. S-au așezat, întinzând picioarele să 
se  zvânte la soare.

 Pe asfaltul moale,  făcut mai mult din smoală, fiecare pas se cufunda 
ca într-un covor. Când a sosit autobuzul în stația marcată cu o tablă albas-
tră, prinsă pe un copac,  în timp ce urca scările metalice care trăncăneau la 
fiecare atingere, Fimița a întors capul spre el și i-a zâmbit.  Trezit ca din vis, 
Radu începu să alerge în urma autobuzului, care, încă nu închisese ușile, 
strigându-i:

– Nu mă urî  în nopțile în care n-ai somn !

şi vigilentă lucrare, împotriva “MLAŞTINII CLEIOASE”: 
 
-“Drumul cel mare spre scaunul ţării trecea (…) prin valea 

Bahlueţului şi-a Bahluiului. I se zicea drum mare, pentru că ERA DRUM 
VECHI DE CÂND LUMEA. Nici unui rând de oameni însă nu-i trecuse 
prin minte, în curgerea anilor mulţi, să facă din această cale veche un 
drum adevărat (n.n.: adevărat, întru istoria cu fiinţă căzută!). Era o urmă 
cotită de cară, copite şi paşi, bătută bine şi lucie ca o curea, în vreme 
de secetă, MLAŞTINĂ CLEIOASĂ, în vremea ploilor. APA CERULUI 
o pătrundea în scurt, VÂNTUL şi SOARELE o zbiceau cu grăbire” – cf. 
idem, p. 98. 

Nici capitala istorică-Iaşi (“cu tot sporul lui şi mai ales cu toate 
strălucitele-i lăcaşuri dumnezeieşti, RĂMĂSESE O AŞEZARE A 
ORIENTULUI” – adică, a transfigurărilor MISTICE ŞI MINUNATE, 
dintru Pustiul Formelor Goale, întru RĂSĂRITUL/ORIENTUL 
ÎNVIERII VEŞNICE: “ŞI NICI VOIA SĂ AMĂGEASCĂ PE STRĂINII 
IUBITORI DE FORME GOALE”!) a acestui spaţiu iniţiatic şi nici curţile 
domneşti  nu fac excepţie de la imaginea unei aparente realităţi anti-
nomotice, vehement entropice (şi, tot aparent:  “fără de speranţă”! 
– de fapt, supusă doar “VÂNTULUI CEL VESEL” al Sfântului Duh 
Transfigurator, întru “PODOABĂ DE FLORI” mistice, situate chiar 
la/înspre Hristos-UŞA-spre-Mântuire: “De multe ori, căsuţa avea o 
PODOABĂ DE FLORI înaintea uşii”!)  - şi a unei “căderi fără de întoarcere 
în borboros” – LABIRINTUL CVASI-URBAN (dominat de “cotiri”, 
“strâmbări”, “dărâmări”, “risipiri”, “rătăciri”, bolborosiri/borboros-uri şi 
mlaştini “urât mirositoare” şi de “urlete” şi de “întoarceri de dosuri”, întru 
“pustiul” iniţiatic - de fapt, “ÎNTOARCERI ÎNTRU LUMEA PE DOS”/
Cealaltă Lume! -  şi de “capricii” şi de “fantazii”/ILUZII OPTICE 
aspaţial-atemporale!), dar şi LABIRINTUL UMANO-ISTORIC (la fel de 
pulberos şi plin de demonii încercărilor iniţiatice, ca şi cel dintâi!), situate 
sub  semnul “hoiturilor”-MĂŞTI ALE TRANSCENDERII, “gunoaielor” 
[de recuperat, “cu îndârjire nespusă”,  întru VEŞNICA GRĂDINĂ] şi 
al “porcilor” (e drept, “porcii” [de esenţă saturniană, în general!] aduc 
aminte, la Sadoveanu, vag, dar nu şi aberant! - de Confreria Preoţilor-
Mistreţilor  Dacici – şi apar, mult şi înalt sugestiv, şi “câinii”, situaţi “SUB 
MĂŞTI EXTRAORDINARE”, precum Cenuşotcă! – “CÂINII”, ca  vestiri 
soteriologice viitoare, prin Lupul Fenrir – supus şi el, deocamdată, unei 
aparente deriziuni şi degradări!) :

-“Iaşii era şi-n vremea aceea un oraş vechi şi cu faimă. De o sută şi 
mai  bine de ani aflîndu-se capitală statornică a Moldovei, mahalalele i se i 
umflaseră, uliţile din mijloc i se îmbulziseră de case nouă ale  negustorilor 
şi boierilor, iar Curtea Domnească îşi înoise turnul, rândurile de sus şi 
odăile oştimii. Totuşi, cu tot sporul lui şi mai ales cu toate strălucitele-i 
lăcaşuri dumnezeieşti, RĂMĂSESE O AŞEZARE A ORIENTULUI. Nu 
se  cunoştea, în rânduiala sau mai degrabă în neorânduiala uliţilor lui, 
nici un plan. Fiecare pământean, aşezător în el, fie boier, fie prost, punea 
să i se clădească, rareori cu mistria, şi mai ales cu toporul, acareturile 
şi casa după FANTAZIA MOMENTULUI, având chiar o deosebită 
plăcere SĂ ÎNTOARCĂ DOSUL ori coasta cătră alţii, ghiontindu-i, 

A.1. - LUMEA/UNIVERSUL 
MISTIC ŞI ISTORICO-INIŢIATIC, 

AL SECOLULUI AL XVII-lea. 
DOSOFTEI ŞI SADOVEANU,  

PESTE VEAC…!

Cum arăta lumea valahă a 
veacului al XVII-lea? Ceea ce putem 
zice cu precizie:  din punct de vedere 
al “vădirii întru cercare” şi cercetare 
divină a puterilor iniţiatice ale valahilor 
- nu putea să fie şi nici nu era un rai. 
Şi, atunci, Sfântul Poet şi Mitropolit 
Dosoftei are misiunea să arate (prin 
Harul său Vizionar şi Vaticinar!), că 
Raiul EXISTĂ (dincolo de arătările 
materiale!), ca Logos şi Nomos 
Dumnezeiesc! 

GENIUL ŞI LOGOS-ul POEZIEI SALE PSALTICE vădeşte 
numai şi numai şansele de biruinţă, întru  Înălţimea/Înălţarea şi Luminarea 
de Duh.

Dovada că universul vizibil al Moldovei acestui veac pitic era 
unul labirintic şi profund “reglat” întru iniţiere de Duh ne-o oferă, 
mai mult şi mai spornic decât oricine, un alt Geniu al Logos-ului Valah 
(CEL MAI MARE POET ÎN PROZĂ, AL VALAHILOR!), de peste 
veacuri: Magul MIHAIL SADOVEANU, Demiurgul, prin Logos, al 
lumii secolului al XVII-lea (şi, încă, prin “lucoarea de lumină” a două 
romane istorico-iniţiatice: Zodia Cancerului sau Vremea Ducăi-Vodă şi 
Nunta Domniţei Ruxanda). Călăuză de Duh mai potrivită decât Magul 
Sadoveanu este greu de închipuit. Iată imagini şi pilde, întru vădirea 
LABIRINTULUI INIŢIATIC (desenat de stihiile dumnezeieşti!) al 
SPAŢIULUI INIŢIATIC moldo-valah – caracterizat prin “nestatornicie” 
şi “împresurare cu PUSTIE” – ambele dovedind valenţe soteriologice 
şi exorcizatoare de “demonii violenţei”, ca şi de  “demonii străinului/
înstrăinării”:

-“Aici, la noi, Domnul Dumnezeu ne-a poruncit să n-avem căi 
statornice, ca să nu ne găsească duşmanul. DACĂ N-AVEM OŞTILE 
CRAILOR LUMII, NE ÎMPRESURĂM DE PUSTIE” (cf. Mihail 
Sadoveanu, Zodia Cancerului sau Vremea Ducăi-Vodă, Editura Jurnalul 
Naţional, Bucureşti, 2011, p. 72) – sau:

 -ca răspuns la vehemenţa logos-ului abatelui “franţuz”, Paul 
de Marenne, faţă de lipsa de nomos ca “reglement” uman, a valahilor 
(“Dreptatea şi ordinea sunt primele elemente ale unui stat”) – beizadeaua 
autohtonă, Alecu Ruset, îi răspunde, cu calm: “Se poate, domnule abate, 
iată însă daruri cu care Dumnezeu ne va face surpriză într-un veac viitor” 
(da, în cel al bonjuriştilor masoni!) – cf. idem, p. 60 – dar şi imaginea 
iconică a acestui spaţiu / DRUM INIŢIATIC (“DRUM VECHI DE 
CÂND LUMEA”), dominat şi apărat de stihiile dumnezeieşti, în continuă 

ROMÂNISMUL LIMBII, CONCEPTELOR ŞI VIZIUNII 
DOSOFTEIENE, FAŢĂ DE LUMEA/UNIVERSUL MISTIC ŞI

ISTORICO-INIŢIATIC, AL SECOLULUI AL XVII-lea

Adrian Botez

rostiri. N-a simțit frică în brațele lui, așa cum se temuse. O înfiorare i-a stră-
bătut pielea, s-a ghemuit ca într-un cuib, la căldură, altfel de căldură decât 
ce de afară. Oasele le simțea moi, iar prin ele curgea măduvă fierbinte. S-a 
agățat de el cu putere, cum se agață înecatul de salvator, când a culcat-o pe 
locul unde trupul ei abia își desenase forma. Nu vorbeau, aproape nu respi-
rau. Când a simțit durere în brațele încordate a slăbit strânsoarea, apoi și-a 
desfăcut involuntar coapsele, așa cum se desfăcuse cu puțin timp în urmă 
sexul femeii în expulzia fătului, ușurând-o.

– Miroși a frunze de nuc , a fost tot ce-a spus tânărul când s-a deprins 
de ea, cât să-i lase loc să respire. Un spasm, un hohot înăbușit de râs i-a 
răspuns.

– Ce s-a întâmplat? A întrebat oarecum uluit, oarecum îngrijorat, tâ-
nărul.

– Uită-te în spate! I-a răspuns ea șoptit, ca și cum i-ar fi dezvăluit un 
mister.

În spate, la câțiva pași, o vacă bine hrănită, cu părul lucios și pântecul 
rotund, își întindea gâtul privind spre ei și clătina din când în când din cap, 
ca și cum s-ar fi apărat de muște.
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aşa că, fiind casele ca de un VÂNT VESEL semănate, în chipul cel mai 
CAPRICIOS, în grădinile şi ogrăzile lor, TRECĂTORUL SE RĂTĂCEA, 
ca să găsească ce-i trebuia, în uliţi, ulicioare şi fundături COTITE, 
printre garduri de nuiele, zaplazuri DĂRÎMATE, ziduri RISIPITE, bălţi 
URÂT MIROSITOARE şi MLAŞTINI de cişmele, urmărit de URLETE şi 
zăpăituri întărâtate. Lângă o curte de cărămidă şi piatră de Orhei boiereşte 
răsfăţată, se tupila o căsuţă STRÂMBĂ de bârne acoperită cu paie ori cu 
stuh. De multe ori, căsuţa avea o PODOABĂ DE FLORI înaintea uşii. 
pe când curtea de alături, PUSTIE, lăsa să-i cadă tencuielile şi olanele şi 
să-i atârne ca aripi moarte ferestrele. Asemenea mărit şi slăvit târg părea 
că nu ţine să fie curat şi spălat, nici să-şi arate faţa: dimpotrivă. Şi nici 
voia să amăgească pe străinii iubitori de forme goale. GUNOAIELE şi 
HOITURILE stăteau aruncate pe toate drumurile şi-n toate medeanurile 
şi CÂNII dădeau lupta în jurul lor cu PORCII. Aceşti CÂNI, de la 
zăvozi până la cotei, înfăţişau varietăţi şi MĂŞTI  EXTRAORDINARE. 
Luptătorii ceilalţi păreau nişte MISTREŢI DEGENERAŢI; grozav 
de slabi, însă de-o ÎNDÂRJIRE NESPUSĂ. (…) Acest AMESTEC de 
chinovii, de curţi, de căsuţe, de DUGHENI, GLODURI, TOLOACE ŞI 
MEDEANURI ţinea din uliţa de sus de la Sfântul Neculai cel Sărac 
până-n Căcaina şi Bahlui şi până la Cetăţuia Curţii Domneşti. (…)  
Aici stăpînea Duca-Vodă cu topuzul său şi cu cele două tuiuri în a treia 
a sa domnie. Lîngă biserica cea veche de la Ştefan -Voievod Bătrînul, 
a  Sfântului-Nicolaie cel Bogat, în capătul uliţii mari, se înălţa poarta 
cu turn  şi paraclis, păzită de slujitori armaţi. De la turn, zidul mergea 
în patru  laturi, avînd la colţuri turnuleţe cu meterezuri. în cuprinsul 
acestor ziduri,  casa cea mare a Domnului, a spătăriei şi a divanului era 
deosebită de  casele cele mici ale Doamnei. Spre Sfeti-Neculai mai era 
o poartă joasă, cu  odăi, a drăganilor, şi spre Bahlui alta, cu alte odăi, a 
siimenilor. MESTECATE  ÎN NEORÎNDUIALĂ, se înşirau cătră ziduri 
chilii de slugi, grajduri de bîrne,  acareturi, cămări, lagumuri şi beciuri. 
ERA O FORFOTĂ NEÎNTRERUPTĂ ÎN TOATE, căci de la întâiul ceas 
din zi Vodă era sculat, după obiceiul său, şi coborâse  în divanul cel mic, 
ca să cunoască treburile zilei, să ieie socotelile vistieriei  şi să împărţească 
dreptate norodului. Porţile cele mari erau deschise;  deasemeni uşa 
divanului; şi o samă de prostime aştepta în genunchi, cu  căciula alături, 
cu fruntea plecată, cu pletele în ochi. Se aflau alţi pricinaşi  care aşteptau 
în picioare, însă CU PREA MULTĂ CUVIINŢĂ, strigarea aprozilor.  
Erau RĂZĂŞI SOSIŢI CĂLĂRI ori cu căruţele încă de cu noapte, 
pentru  înfăţişarea sorocită de luminatul Divan. Aducînd, în tăşti de piele, 
îndreptări şi mărturii, urice şi ispisoace, veneau pentru vechi procese, CU  
MULTĂ ÎNDOIALĂ FAŢĂ DE JUDECĂŢILE VREMELNICE ŞI CU O 
NEDESLUŞITĂ CREDINŢĂ ÎN JUDECATA FĂRĂ GREŞ, CEA DIN 
VECI ŞI DE OBŞTE. Întăi mîncaseră de nădejde în chilnele căruţelor 
ori la coburul calului, de cum răsărise soarele; ş -acuma puteau aştepta 
şi pînă în sară pe lîngă ziduri şi pe sub streşini. 

Mai erau şi alţii care nu stăteau cu fruntea în PULBERE. Aceia 
veniseră  cu jalobă cumplită împotriva starostelui lor. Erau o samă din 
MIŞEII TÎRGULUI, unii CALICI de-o mînă ori de-un picior, alţii chiori 
şi orbi, alţii în plină şi înfloritoare sănătate — şi mai cu samă aceştia 
aveau glasuri frumoase de cîntăreţi. Pentru nedreptăţi de împărţire a 
vadurilor de cerşit se înfăţişaseră buluc, cu straşnică scîrbă şi îndîrjire” 
– cf. idem, pp. 105-107.

De observat că, afară de Cavalerii Neamului, RĂZEŞII – 
care “aşteptau în picioare, însă CU PREA MULTĂ CUVIINŢĂ” 
(ei au încredere, “nedesluşită”, dar şi NEABĂTUTĂ -  NUMAI în 
DUMNEZEU! – ”cu  multă îndoială faţă de judecăţile vremelnice şi cu 
o nedesluşită credinţă în judecata fără greş, cea din veci şi de obşte”) – 
RESTUL omenirii şi al zidirilor omenirii (fie calici/”mişeii târgului”, fie 
slugi domneşti, ori străjeri – fie aşezări şi chili şi odăi de slugi şi străjeri!)  
- este numai ILUZIE OPTICĂ PULBEROASĂ  - adică, numai freamăt 
şi forfotă  şi  amestec, entropic şi demoniac, fără nicio rânduială şi aşezare 
întru Duh: “MESTECATE  ÎN NEORÎNDUIALĂ, se înşirau cătră ziduri 
chilii de slugi, grajduri de bîrne,  acareturi, cămări, lagumuri şi beciuri. 
Era O FORFOTĂ NEÎNTRERUPTĂ ÎN TOATE”.

Nici Sufletele şi Duhurile nu fac excepţie, de la aşteptarea 
transfigurării mistice – dintru “vărtej”, “calamităţi [care] stau ca mierea 
în flori”, “foamete”, ”ciumă”, “sabie” a Crimei Anti-Nomos şi ” “molimă”, 
“nestatornicie”, “nerecunoştinţă”, ”mări furtunoase”  şi “prietenii 
primejdioase şi amestecate”, precum  şi “împăraţi/domni” excesiv 
schimbători şi  demoniaci - întru Neprihănirea Întoarcerii (căci, dintru 
început, AICI A FOST PARADISUL: “pe acest colţ de pămînt, care a 
fost, cîndva,  paradis”!) la CREANGA DE AUR A ORIGINARITĂŢII  
PRADISIACE, în faţa Tronului Veşnicului Împărat al Dreptăţii 
Luminii  - care este MISTICUL PEŞTE DE AUR/HRISTOS-
SOARELE/LUMINA LUMII (“PEŞTELE DE AUR care să iasă din 
întunericul fundului […], CA SĂ  SE ÎMPLINEASCĂ SUB SOARE O 
SINGURĂ DATĂ MINUNEA RECUNOŞTINŢEI””):

“Ai putut să te încredinţezi că trăim, domnule de Marenne, într-un 

(continuare în nr. viitor)

loc unde  nasc şi trec VÎRTEJURILE lui Dumnezeu ş-ale oamenilor; 
unde CALAMITĂŢILE STAU  ÎN LUCRURI CA MIEREA ÎN FLORI. 
Aici ne veselim şi în altă parte pier oamenii de  CIUMĂ şi de sabie. 
Dumnezeu a îngăduit ÎMPĂRAŢILOR, FOAMETEI şi MOLIMELOR  
să-şi aducă aici cortegiul. Aici, pe ACEST COLŢ DE PĂMÎNT, CARE A 
FOST CÎNDVA  PARADIS, nu mai este nimic statornic. Şi DOMNIILE 
ÎNDEOSEBI SÎNT MAI  SCHIMBĂTOARE DECÎT TOATE” – cf. 
idem, p. 82 – respectiv: “Binefacerile  domnilor cădeau în ADÎNCUL 
UNEI MĂRI FURTUNOASE şi nu se aflase încă  PEŞTELE DE 
AUR care să iasă din întunericul fundului să înghită vreuna, CA SĂ  
SE ÎMPLINEASCĂ SUB SOARE O SINGURĂ DATĂ MINUNEA 
RECUNOŞTINŢEI” – cf. idem, p. 137.

Drept în mijlocul acestui infern, stă (“fără mândrie”) Întristat 
( CONCENTRAT MEDITATIV, întru “PLINIREA” Operei Sale 
Începute!)  Chipul Magului Sfânt, MITROPOLITUL  DOSOFTEI 
-  Perpetuu Veghetorul Mag şi Poetul-Orfeu, el însuşi fiind chezaşul 
Logos-ului-HRISTOS, ca “BINECUVÂNTARE ÎNALTĂ”!    -  şi, 
deci, acela care, deja, caută căi spre Nevăzut (înfrângând, întru Veşnică 
Statornicie, pulberile satanice ale “văzutului”, efemer, spurcat întru 
aparenţă maxim degradată şi exasperant-nestatornic!)  -  pregătind Opera 
Alchimică a Transfigurării (prin Logos Demiurgic) / MAGNUM OPUS 
/ OPUS ALCHEMICUM / ARS MAGNA1:“Urcînd scările, de Marenne 
găsi sus BINECUVÎNTAREA înalt prea sfinţiei  sale părintelui Dosoftei. 
I-o dădu înălţînd braţul drept, FĂRĂ MÎNDRIE. Se simţi deodată cîştigat 
de figura aceea cu ochii mari, cu obrazul smead şi pălit de vegheri, umbrit 
de camilafca neagră CA DE O ÎNTRISTARE”  –   cf. idem, p. 152.

***

A.2.- ROMÂNISMUL LIMBII, CONCEPTELOR ŞI VIZIUNII 
DOSOFTEIENE, FAŢĂ CU LUMEA LUI DUMNEZEU

Faţă de o astfel de lume, atât de mistic potrivită de Dumnezeu, 
între faldurii “pustiei” şi ai unei istorii apocaliptic-exasperante, Sfântul 
Poet Dosoftei are un merit cu atât mai mare, dezvăluindu-i ARHEII 
şi descântându-i (prin LOGOS “DULCE”/”CU MIREAZMĂ DE 
DULCEAŢĂ”!) negurile SPAŢIULUI DE INIŢIERE ÎNTRU 
MÂNTUIRE  – şi, mai cu seamă, TREZINDU-I PUTERILE, SPRE 
VĂDIREA/TRANSFIGURAREA/ REVELAREA, DIN ADÂNCURI, 
a Peştelui-de-AUR/Dumnezeului ei Specific şi Îndurător, Demiurg al 
Iubirii şi Milei (pe care istoria pulberoasă a veacului al XVII-lea nu prea 
le îngăduia…!). 

Sfântul Dosoftei a voit să realizeze, pentru Neamul său atât de urgisit 
de istorie:

I-nu doar o Psaltire Creştin ORTODOXĂ a Valahilor, prin 
introducerea elementelor neotestamentare, în Psaltirea Davidiană  – ci a 
voit (şi a reuşit!) chiar mai mult: 

II-o autohtonizare a Psaltirii, ca descântec de liniştire a “valurilor 
pustiei” iniţiatice (care nu mai avea, de mult, nevoie de vreun Dumnezeu 
al perpetuei “certări” şi al necurmatei “mânii” şi răzbunări celeste)! -  
prin modificarea atât a obiectelor evocate în Psaltirea Davidiană (care 
introduce realităţi şi obiecte specific zonei Palestinei şi unei divinităţi de-a 
pururi arogante şi violente, fără prea multă discernere!), cât, mai cu seamă, 
o modificare a mentalităţii şi a moral-spiritualităţii, a întregii atmosfere 
psaltice – întru descântul de alinare a vremurilor şi “îndulcire”,  specific 
valahă, a valurilor cosmice ale divinităţii.

…ORFICITATEA (îmblânzitoare de năluciri apocaliptice şi de 
“fiare istorice”!) a Geniului Dosofteian, cel atât de luminat întru Logos 
Valah - se vădeşte până şi în cele mai mărunte lucrări ale Duhului său.

_______________
1  -Termenul alchimie provine din arabul al-kimiya sau al-khimiya, care e 

compus din articolul al şi cuvântul grec khymeia (χυμεια) care înseamnă a topi , a 
lipi, a împreuna.

Alţi autori consideră şi expresia Al Kemi, care înseamnă artă egipteană, mai ales 
că egiptenii îşi numeau pământul Kemi, considerându-l înzestrat cu puteri magice. 
În sfârşit, este posibil ca etimologia să se rezume la termenul chinez kim-iya, care 
înseamnă licoare pentru a face aur.

Aşa-numitul Opus alchemicum pentru obţinerea pietrei filozofale cuprindea 
şapte proceduri împărţite în patru operaţiuni: 1-putrefacţie; 2-calcinare; 3-distilare; 
4-sublimare,

    în trei faze: 1-soluţie; 2-coagulare; 3-uniune.
Cele trei stadii fundamentale:1-nigredo- acţiune asupra negrului, materia se 

dizolvă intrând în putrefacţie;2-albedo- acţiune asupra albului, materia se purifică, 
se sublimează; 3-rubedo- acţiune asupra roşului, stadiul final – cf. Titus Burckhart, 
Alchimia  -  semnificaţia ei şi imaginea ei despre lume, Humanitas, Buc., 1998.
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 Temă eternă, iubirea, nu-şi epuizează niciodată sensurile. 
Trăită intens, la intensitatea maximă a combustiei interioare, în 
toate ipostazele, la orice vârstă, iubirea repune omul într-o relaţie, 
mereu resemnatizată, cu el însuşi, cu universul, cu cel iubit. Sunt 
sensuri ce se dezvăluie în noul volum, Numele tău – floare de iris 
al lui Vali Niţu1, titlu construit în jurul simbolismului irisului, 
echivalent al motivului romantic al florii albastre – floarea de nu-
mă-uita, metaforă cu care poetul învăluie făptura dulce a iubitei. 
Transferul cromatic de la albastru la violet aminteşte de cel din 
poezia lui Ion Pillat, Aci sosi pe vremuri, de la ochi de peruzea la 
ochi de ametist, de la romantism la modernism.
 Ascensiunea spirituală pe care acest sentiment o 
presupune nu exclude carnalitatea, iubirea curtenească şi iubirea 
corporalistă, din dihotomia lui Ortega y Gasset, manifestându-
se, deopotrivă, plenar, extatic, ardent, implicând total fiinţa 
profundă a omului. Aceste trăiri plenitudinare în combustia 
lor interioară, implozivă, creează sugestia unui desen mişcat al 
păsării Phoenix. Iubirea este un astfel de sentiment care permite 
omului să renască din arderile propriilor vârste, ale propriilor 
trăiri.
 Pentru Vali Niţu, iubirea este o mitologie proprie, 
realitatea fiind rescrisă şi resemantizată prin intermediul acestui 
sentiment - o iubire concretizată în făptura reală a iubitei cu nume 
de iris. Asocierea simbolisticii irisului (nume simbolic, care în 
limba greacă înseamnă curcubeu, fiind, totodată, şi numele unei 
zeiţe – personificare a curcubeului, care ca mesageră a cerurilor 
face legătura între cer şi pământ, între zei şi oameni), cu iubita, 
o ipostază idealizată a unei iubite reale, al cărei nume apare în 
acrostih, accentuează simbolismul mitic: 
  „Legământ prin al vieţii pas
  Inel pe degetul imaginat
  Vis de argint
  Iubire
  Aşteptări în anotimp de liliac

  Mâna atinge coapsele albe
  Aşa cum numai a visat
  Târziul se opreşte
  Elegant
  Irisul iubeşte culorile ce tac.”. 
 Ea este, astfel, un fel de ochi simbolic, un „ochi al 
paradisului”, prin care lumea poate fi privită de bărbatul înfiorat 
de iubire, ale cărui aspiraţii tind la refacerea inităţii pierdute a 
cuplului primordial ca-n mitul Androginului. „M-am regăsit în 
femeia pe care o iubesc”, mărturiseşte poetul, iar conştientizarea 
refacerii unităţii cuplului originar prin iubire: „alerg şi deschid 
palma serii/ o sărut/ simt curgerea lină a înserării/ înspre verdele 
ochilor din timp/ e o trăire specială/ aşa cum eşti tu/ pasiune ce 
mistuie ceasurile târzii/ îmi strunesc degetele/ să nu mai atingă 
cuvântul/ ce ne strigă numele/ ecoul răspunde...” - este suficientă 
pentru a da sentimentul victoriei vieţii asupra morţii. Omul 
poate accede la eternitatea proprie numai prin iubire. Legăturile 
sugestive între numele florii de iris şi iris, centrul ochiului, „micul 
grăunte de paradis”, lăsat omului pentru a transcende limitele, 
extinde aria semnificaţiilor în registrul grav al arhetipurilor.
 În sinceritatea trăirii extatice a sentimentului, poetul este 
un romantic, prelungind ecourile acestuia în ritmurile poeziei 
moderne. În desene lirice, atinse de mataforele vieţii şi ale artei, 

el schiţează, în variante multiple, făptura caldă a femeii iubite, 
ochii ei albaştri: „privirea desenează curgerea/ spre locul de unde 
voi începe...”, părul: „iubita mea cu părul de soare”, buzele 
fremătătoare: „...voi picta buzele tale/ un incendiu al sărutului”, 
acel „toată-n tot” care declanşează şi întreţine arderea, focul pur 
al iubirii. Poeziile sunt confesiuni ale unei mari iubiri, trăită 
intens şi devastator cu toată luciditatea vârstei mature.
 Echivalarea iubitei, în ipostază concretă, materială, 
cu iubirea, ipostază abstractă, creează imaginea unei iubiri 
spiritualizate în care se răsfrâng dualităţile etern-umane Numele 
acestei iubite este iubire: „te strig tăcând/ deschid fereastra spre 
mine/ întind braţele minţii/ şi ajung/ într-o roată de lumină/ 
cu spiţele din sufletele noastre...”, declară simpatetic poetul, 
sugerând triumful personal asupra timpului şi a morţii: „...femeia 
şi bărbatul/ tu şi eu/ prin dragoste/ clepsidra curgând”.
 Trăirea iubirii în carnalitatea, în fizica ei – supusă 
tuturor legilor pământeşti, este dublată de spiritualizare, de 
metafizica ei, în care totul se topeşte pentru a se preface în aurul 
unor experienţe decisive şi definitive. Femeia, „femeie ultimă”, 
„fântâna” din care „încerc să-mi potolesc setea”, este aşteptată în 
orizontul realului: „am deschis braţele minţii/ să mă pot învârti 
cu tine/ într-o roată de lumină/ şi am descoperit zborul/ am pus la 
picioarele tale/ rămasul meu de viaţă/ femeie specială...”
 Înveşmântată în „atâtea culori”, ca un curcubeu, „cu 
părul de foc” şi „privirea senină”, această iubită, zeiţa ultimă a 
visului erotic, deopotrivă reală şi visată, idealizată şi desenată în 
infinite nuanţe, transformă timpul într-o „secundă celestă”, face 
din banalitatea vieţii un miracol, o vrajă din care dispare urma 
oricărei limitări. Ea este o proiecţie subiectivă, stendhalian-
proustiană, pentru a împlini nevoia de ideal a bărbatului care 
crede în magia iubirii. Parfumul femeii impregnează realul, 
lumina însăşi „dansează”, „valsul luminii are mirosul tău”, în 
ritmul iubirii, „zborul spre lumină” accede „dincolo de vise”, 
acolo unde „în umbletul sărutului şi al culorilor” – „trupurile 
noastre flămânde/ la ceas de albastru” şi „imaginea neegală” 
a femeii iubire aspiră să se topească în nirvana unui „sărut 
fierbinte”...
 În dimensiunea ei monocordă – declararea unei mari 
iubiri, trăită lucid şi devastator, această poezie impresionează 
prin capacitatea de a crea variaţiuni pe aceeaşi temă, multiplicând 
ipostazele erosului, multiplicând şi întreţinând trăirile intime, 
profunde în eterul inefabilelor pentru a mărturisi încă o dată: „...
dacă dragoste nu e, nimic nu e!”

18-26 martie 2016

____________________
1 Vali Niţu, Numele tău – floare de iris, Editura Bibliotheca, 
Târgovişte, 2015.

Ana Dobre

Cântec
pentru ultima iubire
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DE REȚINUT ȘI LUAT AMINTE  – 

“LA CAPĂTUL 
AȘTEPTĂRII GĂSIM CEEA 

CE CĂUTĂM”

Luând cuvântul, la una dintre lansările cărților scrise de 
sensibila autoare Camelia Pantazi Tudor, subliniam că, pasiunea 
suținută de răbdarea cu care se preocupă de cunoașterea culturii și 
spiritualității marelui popor chinez și-a pus amprenta pe conformația 
ochilor săi: tăietura oblică și o undă de mister, în strălucirea aparte 
a lor.

În cea mai recentă carte a sa, pe care am citit-o, cu mare atenție, 
„Misterul eșarfei roșii”, apărută la Editura Betta, constat, prin 
foarte frecventele și la locul potrivit așezate, citate din învățăturile 
morale și filosofice ale marelui filosof chinez Confucius, la fel de 
actuale ca și atunci când au fost zămislite, că scriitoarea Camelia 
Pantazi Tudor a asimilat, în mod organic, adâncimea înțelepciunii 
cuprinse în acestea și caracterul universal al valabilității lor, în 
spațiu și timp.

Ioana Vlad seamănă, în felul de a gândi 
și a simți realitățile vieții cu autoarea cărții, 
care, ca și profesoara de limba română, 
iubită de elevii de la liceul unde preda, deși, 
foarte exigentă în aprecierea cunoștințelor, 
îi cucerise prin chipul în care-i determina să 
vină cu puncte de vedere personale și, prin 
diferite testări, ingenios formulate, să se 
autocunoască, să descopere adevăruri prin 
efortul propriu de gândire și simțire.

După o scurtă căsnicie cu Dorin, 
student la Politehnică, pe care-l cunoscuse 
la o bibliotecă, unde venise să împrumute o 
carte de care avea nevoie pentru un examen, 
acesta i-a cedat singurul exemplar, dorit de 
amândoi. Prezentabil, manierat, Dorin o 
cucerește pe Ioana Vlad și se căsătoresc. 

După câțiva ani, Ioana află că e înșelată 
cu o colegă de serviciu și, deși cu mare 
durere în suflet, divorțează.

Un traseu asemănător parcurge și 
prietena ei, Celia Ioanid, profesoară de 
engleză, care, din pricina caracterului violent 
și a desconsiderării pe care i-o arată, din ce 
în ce mai frecvent soțul său, Mircea, divorțează de acesta. 

Ambele, până în patruzeci de ani, nu concep să renunțe la 
cel mai împlinitor sentiment uman, iubirea. Ioana se îndrăgostește 
total de directorul liceului, profesorul de matematică Dănciulescu 
Ciprian. Căsătorit și deși nefericit în căsnicie, poziția profesională 
îl împiedică să-și dezvăluie adevăratele sentimente, străduindu-
se și reușind să păstreze aparențele față de subalterni, și astfel o 
derutează  pe profesoara de română, care nu știe ce să creadă. În cele 
din urmă, aceasta are o discuție serioasă și lămuritoare, care, parțial, 
îi dă speranțe, concretizate într-un medalion de aur, în formă de 
inimă, însoțit de rugămintea de a-i da răgaz să decidă ce are de făcut.

Ioana Vlad ține un jurnal a ceea ce i se întâmplă zilnic în viață, 
care o provoacă la momente de analiză lucidă asupra a ceea ce are și 
ce-i lipsește, cele aflate aducându-i un oarecare echilibru.

Cred că, de la apropierea foarte mare de modul de a gândi și a 
simți al omului oriental, i se trage autoarei înserarea în roman a unor 
momente de suspans. Mă refer la dispariția misterioasă a agendei 
negre, în care-și consemna stările sufletești, în două împrejurări, 

când observase, în apropiere de 
banca pe care se odihnea și scria 
în agendă, un bărbat îmbrăcat în 
negru, cu barbă de aceeași culoare 
și eșarfă roșie, având sentimentul 
că e urmărită. Dispariția agendei îi 
întărește convingerea.

Moartea directorului Ciprian 
Dănciulescu, în urma unui atac 
de cord, o răvășește complet, mai 
ales că, fără să vrea, face legătură 
cu medalionul în formă de inimă, 
acesta sugerându-i că, deși nu se 
poate bucura de acest privilegiu, 
inima îi aparține.

Ceea ce e demn de subliniat este că, personajele din lumea 
rafinată a intelectualilor, creionate cu delicatețe și intuiție specific 
feminină, au o structură sufletească elevată, situându-se într-un 
perimetru apărat de urmările distrugătoare ale setei demențiale de a 
acumula mormane de bani și averi incomensurabile.

Victor Constantinescu, cel cu deznădejde și speranță așteptat 
de Celia Ioanid îi promite că va renunța la afacerea pe care o are la 
Paris și se va întoarce în România,  pentru a da consistență iubirii 
înfiripate în cele câteva zile de vacanță ale Celiei în Marsilia, când 
Victor o fascinase prin comportarea impecabilă, dovedită în acele 
zile.

E derutant dar de bun augur pentru 
Ioana Vlad ceea ce se întâmplă în finalul 
romanului, când cele două prietene 
se relaxează pe terasa unui restaurant. 
Personajul, care o înfricoșase pe Ioana, omul 
cu eșarfa roșie, apărut pe neașteptate, la 
o masă don apropiere, în timp ce, prietena 
ei se dusese să ceară o limonadă, nu-i mai 
provoacă nimic din reacțiile anterioare. Aș 
zice, dimpotrivă: “Celia întârzia cam mult, 
dispăruse pe undeva prin spatele barului, 
iar Ioana se plictisise să aștepte. Dădu să se 
ridice pentru a-și căuta prietena, dar căzu 
pe scaun surprinsă să îl vadă pe bărbatul cu 
barbă, îmbrăcat în negru, cu eșarfă roșie în 
jurul gâtului. Privirile lor se întâlniră. El o 
salută, printr-o ușoară înclinare a capului. Se 
așeză la masa alăturată. Își scoase mănușile 
negre, luă lista de băuturi și începu s-o 
studieze.

Pentru prima oară, Ioana îl privea fără 
teamă. 

Zâmbea”.
Are perfectă îndreptățire scriitoarea 

sensibilă și prolifică, doamna Eliza Roha 
când conchide magistral asupra unui roman pe care, personal, îl socot 
de excepție: ”Inefabilul, misterios și deasupra poeticității, însoțește 
vădit și continuu scriitura romanului, ca o stare specială provenind 
din interioritate și nu ca urmare a înfloriturilor stilistice. Exprimarea 
literară, elegantă și sobră, recognoscibilă, este amprentată puternic 
de personalitatea scriitoarei. 

Un roman ofertant, cu apropieri și despărțiri karmice, cu o 
înțelegere și acceptare superioară a vieții, care evident, eludează  
urâtul, demonstrând superioritatea spiritului asupra materiei”.

Afirm, la început, că scriitoarea Camelia Pantazi Tudor 
a asimilat în mod organic adâncimea înțelepciunii gândirii lui 
Confucius, o gândire ce a sfidat timpul și a influențat oamenii 
și societatea: “Profesoara avea o mare admirație pentru acesta 
deoarece cunoștea că atunci când apăruseră probleme în statul 
chinez, împărații luminați apelaseră la învățăturile confucianiste. 
Ea știa foarte bine că fundamentul întregii filosofii confucianiste 
îl reprezenta iubirea de oameni, care implica formarea omului 
superior”.

Geo Călugăru
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Sub coordonarea scriitorului Constantin Barbu, într-o ediţie de lux, au 
văzut lumina tiparului primele 25 de volume din „Integrala manuscriselor 
Dimitrie Cantemir”, primul set fiind achiziţionat chiar de către Vladimir 
Putin.

 Acesta  a aprobat scanarea documentelor aflate de sute de ani în 
Arhivele din Moscova.

Vă prezentăm mai jos interviul pe care l-am realizat cu scriitorul 
Constantin Barbu, cel despre care filosoful Constantin Noica spunea că 
este „excepţional de înzestrat pentru lucrări de erudiţie şi istorie literară”. 
Interviul a fost înregistrat chiar înainte de plecarea la Moscova, unde, 
împreună cu sponsorul acestei întreprinderi culturale, Paul Tudor, urmează 
să aducă în ţară fotocopiile următoarei tranşe din ediţia acestei integrale 
Cantemir.

„Ce manuscrise vrei? - Pe toate!”
Ion Spânu: Cum a început această aventură prin Arhiva Moscovei?
Constantin Barbu: La festivitatea de acordare a unui premiu de 

excelenţă ambasadorului Federaţiei Ruse, Alexander Churilin, l-am rugat 
să-mi aprobe intrarea în Arhiva de la Moscova, cu care, în principiu, a fost 
de acord. După un timp, am fost surprins să primesc de la domnia sa o 
scrisoare în care mă întreba „ce manuscrise vrei?”.

 I-am trimis lista după Tocilescu, completată cu ce mai ştiam eu, dar 
i-am spus, prevăzător, că le vreau pe toate. 

S-a dovedit că am procedat bine, întrucât acolo am descoperit 
manuscrise despre care nu se ştia nimic! 

Abia în mai 2009 am primit confirmarea din partea rusă, inclusiv 
preţul pentru fiecare filă scanată. 

Din partea oficialităţilor române nu a fost nimeni dispus să finanţeze 
această operaţiune, astfel încât abia în toamna lui 2009 am putut pleca la 
Moscova, când Paul Tudor, un om de faceri care conduce firma SC Besta 
SA, prin „Fundaţia culturală Tudor”, a avut bunăvoinţa să sponzorizeze 
tot demersul acesta, cu care România se va mândri multe secole de acum 
înainte, căci fondul acestor manuscrise este cel mai mare tezaur al României 
din afara graniţelor!

„Vladimir Putin ne-a dat una dintre aprobări”
Dar cum de a rămas în uitare o asemenea arhivă?
Simplu. Începând din 1878, când Tocilescu a tipărit primul volum 

Cantemir, şi până azi, Academia Română a publicat doar 9 (nouă) volume 
de opere! Lui Tocilescu îi aprobase copierea manuscriselor Ţarul Alexandru 
al II-lea,  iar mie, pentru documentele din Arhiva Ministerului de Externe, 
Vladimir Putin, care era pe atunci prim-ministrul Rusiei!

De aceea, în semn de recunoştinţă, i-am trimis în dar această ladă 
care conţine primele 25 de volume apărute, într-o ediţie de lux cum rar se 
tipăresc în lume. 

Le ştii, nu cred că mă contrazici...
Dar ce manuscrise erau în Arhiva Ministerului de Externe din Rusia?
Acolo am fost surprins să găsesc „Jurnalul persan” în limba rusă şi 

„Manifestul lui Petru cel Mare”. Despre „Jurnalul persan”, Tocilescu credea 
că are doar 7 pagini, iar despre „Manifest...” credea că este „Catehismul 

persan”, care s-ar fi scufundat în mare!
Academia Română spune că s-au mai scanat manuscrise Cantemir.
Da, în anii ’60 s-au făcut fotocopii alb-negru după unele manuscrise, 

dar vă rog să le comparaţi cu ediţia aceasta, unde documentele sunt mai 
frumoase decât originalul! Ca să nu mai spun de numărul lor... De altfel, se 
ştie că Tocilescu furase, pur şi simplu, 3 fascicule, pe care le rezumăm astfel: 
4 pag. din „Epistola dedicatoria” la „Sacro-sancte scientiae indepingibilis 
imago”, 24 de pag. din „Index Rerum Nobilium”, de la aceeaşi lucrare, şi 
fila 42 din „Loca Obscura”.

 Şi pe acestea le-am introdus în ediţia mea, reîntregind astfel „Sacro-
sancte scientiae indepingibilis imago” şi „Loca Obscura”.

Bănuiesc că nu e aşa de uşor să cauţi printr-o arhivă cum este cea 
a Moscovei? Ne povesteşti care a fost cea mai mare surpriză din această 
aventură prin hârtiile lui Cantemir?

Ştiam din sursă ştiinţifică sigură că arhiva păstrată de Serghei 
Cantemir, fiul cel mai mic al lui Dimitrie, compusă din 27 de pachete, 
a fost cumpărată la licitaţie la moartea sa şi se află într-una din arhivele 
Moscovei. Mergând prin arhiva de acte străvechi, conduşi de directorul 
acesteia (căci pe acolo nu te plimbi ca pe Unirii!), m-am trezit în faţa a 76 
de lădiţe pe care scria „CANTEMIR”! Bucuria mea a fost de om smintit. 
Directorul ne-a adus opisul şi de la el am aflat că acesta fusese făcut între 
1898 şi 1956! Ultimul care ordonase terminarea inventarului fusese Stalin, 
în 1935, când s-au şi adus în România osemintele lui Cantemir! Şi dacă 
tot veni vorba, să ne amintim că 
atunci sicriul lui Cantemir a fost 
primit pe covor roşu, cu salve 
de tun, fiind salutat de Guvernul 
ţării, iar Iorga a stat drepţi în faţa 
Voievodului!

Din aceste 76 de lăzi câte 
ai reuşit să scanezi?

Doar una! De fapt, partea 
rusă a scanat documentele în 
condiţii excepţionale. În această 
primă ladă este corespondenţa 
dintre Antioh, Maria şi Constantin 
Cantemir şi formează două dintre 
volumele actualei ediţii! Îţi dai 
seama cât a mai rămas de tipărit?

„În final, ediţia va avea 
peste 100 de volume!”

Ai o estimare a numărului 
total de volume al acestei ediţii 
Cantemir?

Probabil că, în final vor fi vreo 100 de volume, dacă nu vom mai 
avea şi alte surprize prin arhivele lumii. Tragedia este că pentru întocmirea 
acestei ediţii nu plăteşte decât Ludovic al XIV-lea, cum îi spun eu lui Paul 
Tudor! Cu el şi cu ceilalţi prieteni ai lui Cantemir intenţionez să aduc în 
ţară şi celelalte manuscrise ale Domnitorului, care se află în alte 10 ţări, în 
afară de România şi Rusia!

Care speri să fie impactul acestei colosale ediţii Cantemir?
Sper ca în anii viitori să se scrie cărţi şi să se dea doctorate după 

această ediţie, căci Cantemir, prin toată opera lui, ar putea să tragă 
după el toată cultura română!

Ca să nu mai spun că şi politicienii noştri ar putea sta altfel de vorbă 
cu mai-marii lumii dacă le-ar pune pe masă o astfel de ediţie! 

N-ar mai avea tonul acela arogant pe care-l au acum Barroso, Viviane 
Reding, preşedinta Lituaniei sau chiar doamna Merkel!

Un mesaj pentru final, înainte de plecarea la Moscova?
Trebuie să ţinem minte că, în 1711, cel mai vestit ţar rus, Petru cel 

Mare, l-a făcut pe Dimitrie Cantemir prinţ al Imperiului rus, şi tot la fel a 
procedat cu toţi copiii lui, pe care Rusia i-a tratat princiar până la stingerea 
stirpei!

 Asta, în timp ce, în 1714, Constantin Brâncoveanu şi fiii săi erau 
umiliţi şi decapitaţi la Constantinopol de Sultanul Ahmed al III-lea, despre 
care se spune că ar fi trăit în „epoca lalelei”.

 Cantemir era cineva în vremea lui, iar ruşii l-au apreciat cum 
se cuvine.

Nu putem să rămânem mai prejos, noi, cei care-i suntem urmaşi!

Au apărut primele 25 de volume din  
„Integrala manuscriselor Cantemir”

Eveniment cultural european:

Lădiţa cu „Integrala manuscriselor Cantemir”, pe care a primit-o Putin

Constantin Barbu, coordonatorul 
„Integralei manuscriselor Cantemir”
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Si mama mea s-a bucurat de schimbarea nationalitatii. Pentru ea aceasta a 
insemnat o intoarcere la copilarie, fiind recunoscatoare lui Dumnezeu).

Asa ca acum, la randul meu, va intreb, dle Elie Wiesel, cum aveti tupeul 
si lipsa de omenie sa ma intrebati cum am dormit in 1944, cand intre 1940-1944 
nu ati facut nimic pentru familia mea, care a suferit cumplit in urma teroarei 
unguresti.

De ce acuzati pe romanii din Sighet ca nu au facut nimic pentru 
comunitatea evreiasca, cand stiti foarte bine ca romanii din Sighet din 1940 
si pana in 1944 au suferit cumplit sub teroarea administratiei unguresti, erau 
oropsiti si nu aveau puterea politica si militara sa faca ceva.

Dle Elie Wiesel, la randul meu, vreau sa stiu cum v-ati simtit dupa 
august 1940 cand romanii din Sighet au fost prigoniti si omorati de autoritatile 
unguresti. Vreau sa stiu daca dupa august 1940 «ati dormit bine».

Dar sa continui amintirile despre Sighet. In 1941, autoritatile ungare 
au dat afara familia mea de pe pamantul pe care il obtinuse in urma reformei 
agrare din 1925. In septembrie 1941, am ajuns refugiati la Ploiesti, la un unchi 
al mamei. In anul 1943, cand aveam 21 de ani, am fost inrolat in Armata 
Romana. Pana in 1944 am luptat pe frontul rusesc, din 1944 am luptat pentru 
eliberarea Transilvaniei de sub unguri si in 1945 ma aflam cu trupele romanesti 
la granita Ungariei cu Cehoslovacia.

Impreuna cu familia mea m-am intors la Sighet in primavara anului 
1946, la varsta de 26 de ani, dupa o absenta din Sighet de 5 ani. Ne-am intors 
la pamantul nostru si cu greu am incercat sa ne refacem viata. Casa noastra am 
gasit-o distrusa si tot ce lasasem fusese furat de vecinii nostri (!) din Sighet.

Dupa cum stiti si scrieti in cartea ,,All rivers run to the sea”, dupa 
1944, trupele rusesti au pus ca sefi ai politiei, inchisorilor si lagarelor de 
munca obligatorie pe o multime de tineri evrei comunisti. ,,The red army had 
given control of the police to some young Jewish communists returning from 
Bucharest, the labor battalions, and the camps. Whom else could they have any 
confidence in?” (one of them, Aczi Mendelowics, later became Amons Monor, 
chief of formidable Shin Beth Security Service in Israel) -pag.147-148 (Armata 
Rosie a dat politia pe mana unor tineri evrei comunisti intorsi din Bucuresti. 
De asemenea si lagarele de munca si inchisorile au capatat sefi similari. In cine 
altcineva sa fi avut rusii incredere? (unul dintre acestia, Aczi Mendelowics, a 
devenit mai tarziu Amos Monor, seful formidabilului Serviciu Secret israelian, 
Shin Beth). Acesti comunisti evrei au inceput o adevarata teroare impotriva a 
tot ce era omeneste.

Incepand cu primavara anului 1947, in inchisoarea din Sighet, pe care 
cred ca v-o amintiti deoarece era o cladire impozanta, construita la 1897, au 
inceput sa fie inchisi dusmanii poporului si ai noii societati.

Dupa abdicarea fortata a Majestatii Sale Regele Mihai I al Romaniei, 
comunistii au venit la putere in toata Romania. La inchisoarea din Sighet a fost 
adus mai intai Lotul Visovan, compus din 18 elevi si studenti maramureseni 
arestati de comunisti (stiti foarte bine cine au fost acesti comunisti in Sighet). 
Pe urma au urmat fosti ministri, militari, academicieni, profesori universitari, 
ziaristi. Printre ei se numarau Iuliu Maniu, Constantin (Dinu) Bratianu, 
Gheorghe Bratianu, Mihai Manoilescu, Aurel Vlad, Daniel Ciugureanu, Ioan 
Pelivan, Constantin Argetoianu, generalii Mihail Racovita si Ion Rascanu, 
preoti greco-catolici si romano-catolici, precum Ioan Suciu, Anton Durcovici, 
Traian Frentiu, Vasile Aftenie. Toti acestia si multi altii au murit in inchisoarea 
de la Sighet.

Cu ce i-ati ajutat, dle Elie Wiesel, pe acesti romani exterminati de 
teroarea comunista? La vremea respectiva erati la Paris si ati fi putut ridica 
glasul despre holocaustul rosu, care a exterminat peste 1.200.000 de romani in 
lagarele de exterminare raspandite pe intreg teritoriul Romaniei!

Holocaustul rosu a durat in Romania din 1946 pana in 1989. In toata 
aceasta perioada, ce ati facut, dle Elie Wiesel, pentru romani si Romania in care 
v-ati nascut, «cum ati dormit: bine»?

Si cum se face ca in 2002, cand ati revizitat casa natala din Sighet, nu 
v-ati oprit si la muzeul holocaustului rosu din Sighet, care se afla aproape de 
casa dvs.? De ce nu ati avut curajul sa vedeti prin ce teroare si tragedie au 
trecut toti cetatenii Romaniei (romani, unguri, evrei, germani etc.) in perioada 
1944-1989? 

Dle Elie Wiesel, laureat al Premiului Nobel pentru Pace si purtatorul 
a U.S. Congressional Medal of Honor, de ce nu ati gasit potrivit si cuvenit sa 
depuneti o floare la Sighet in memoria celor exterminati in timpul holocaustului 
rosu?

Prin aceasta atitudine a dvs., toti acei martiri ai neamului romanesc au 
murit pentru a doua oara! «Ati dormit bine dupa aceea», dle Elie Wiesel?

Viata mea dupa 1946 a fost un cosmar. Trupele rusesti si tinerii comunisti 
la putere in Sighet terorizau populatia, iar in 1950 au inceput colectivizarea. In 
1951, impreuna cu alti tarani instariti? am fost arestati si judecati ca dusmani ai 
poporului si trimisi la lagarul de exterminare de la Canal, din Dobrogea. Doar 
cu ajutorul lui Dumnezeu am supravietuit! Dupa ce am fost eliberati, mi-am 
continuat viata mizerabila in Romania sub dictatura comunista.

Prin intermediul ziarului Meridianul Romanesc va trimit aceasta 
scrisoare, dle Elie Wiesel. 

Vreau sa stiu: in toti acesti ani, din 1945 pana in prezent, ce ati facut 
pentru cetatenii romani (romani, unguri, evrei, germani etc.) terorizati si 
exterminati de holocaustul rosu? 

Vreau sa cunosc: cand stiati ca noi suferim asa de cumplit, cum 
puteati sa dormiti bine la Paris, Florenta, New York, Washington D.C.?

Cu stima, Gheorghe Dima, concetăţean din Sighet.

Stimate Elie Wiesel, La sfarsitul lunii iulie 2002 ati revizitat orasul dvs. 
natal,  Sighetul Marmatiei, din Romania, si ati retrait atat amintirile frumoase 
din perioada copilariei cat si amintirile dureroase privind tragedia deportarii la 
lagarul de exterminare nazist din Auschwitz (1944).

Cu aceasta ocazie ati spus locuitorilor din Sighetul Marmatiei 
urmatoarele: «Cei mai multi dintre dvs. v-ati nascut dupa aceea. Tot ce s-a 
intamplat atunci nu este responsabilitatea dvs. Poate ca parintii si bunicii dvs. 
mai traiesc. Duceti-va acasa si intrebati-i cum era atunci cand aici la Sighet 
traia o comunitate evreiasca prospera si cum acum nu mai este nici un evreu. 
Intrebati-i cum s-au simtit dupa acea noapte, dupa 1944, daca au dormit bine 
dupa aceea».

Deci doriti ca baiatul meu sa ma intrebe ce am facut eu in 1944 cand 
trupele nemtesti si unguresti v-au trimis la lagarul de exterminare nazist de 
la Auschwitz. Doriti sa stiti daca «am dormit bine dupa aceea». Acum, in 
2002, gasesc afirmatiile dvs. foarte jignitoare. Stiti foarte bine ce s-a intamplat 
cu populatia romaneasca din Sighet intre 1940-1944, deoarece citindu-
va memoriile inteleg ca va place istoria. Sa mergem impreuna in timp si sa 
analizam ce am facut eu si ce ati facut dvs. in perioada 1940-2002.

Eu m-am nascut in 1922, in Sighet. Parintii mei fusesera improprietariti 
in 1925 dupa reforma agrara si traiau destul de bine din munca pamantului si 
cresterea animalelor, fiind bine-vazuti in comunitate ca tarani instariti. In 1939, 
am urmarit cu frica miile de refugiati din Polonia care au trecut prin orasul 
nostru. Aveam 17 ani atunci si intelegeam ca ceea ce se intampla in Polonia 
era foarte grav. Parintii mei cautau sa ma linisteasca, spunandu-mi ca Anglia 
si Franta ne vor apara! Dar, la sfarsitul anului 1939, Polonia era impartita intre 
Germania si Rusia, timp in care Franta si Anglia au stat si s-au uitat si nu au 
facut nimic!

In urma Pactului Molotov-Ribbentrop, pe data de 26 iunie 1940, Rusia 
a dat un ultimatum Romaniei sa evacueze Basarabia si Bucovina de Nord. 
Dupa cum stiti foarte bine, comunistii rusi imediat au activat Coloana a V-a 
din Basarabia si Bucovina de Nord, formata din minoritatile ostile guvernarii 
romanesti (rusesti, ucrainene si evreiesti), care au ucis multi romani civili, 
autoritati romanesti si trupe romanesti care se retrageau. In urma acapararii 
de catre comunistii rusi a Basarabiei si Bucovinei de Nord, peste 350.000 de 
romani au devenit refugiati. 200.000 de romani au fost deportati in Siberia si 
peste 150.000 de romani, in special cei care in 1918 au militat pentru Unirea 
cu Romania au fost exterminati. Noi, romanii din Sighet am trimis bani si 
ajutoare refugiatilor romani din aceste provincii romanesti furate de rusi. Poate 
va aduceti aminte ca si prin Sighet au trecut cateva sute de refugiati romani din 
Bucovina de Nord.

Acum, la randul meu, va intreb: dumneavoastra, familia dumneavoastra 
si comunitatea dvs. evreiasca din Sighet, ce ati facut pentru acesti refugiati 
romani? Cum ati dormit intre 26-27 iunie 1940, cand atat de multi romani au 
suferit cumplit?

Din pacate, peste putin timp, la o luna si jumatate dupa tragedia din 
Basarabia si Bucovina de Nord, a venit si randul nostru, al romanilor din Sighet 
sa suferim. Pe data de 30 august 1940, in urma Dictatului de la Viena impus 
de Hitler, Romania a fost fortata sa cedeze Ungariei Transilvania de Nord, 
inclusiv orasul Sighet. Peste 300.000 de romani au devenit refugiati sau au 
fost expulzati, mii de romani au fost batuti si omorati. Prigoana autoritatilor 
unguresti impotriva romanilor a fost cumplita. Dupa cum stiti foarte bine, dle 
Wiesel, o mare parte din populatia romaneasca din Sighet a fost nevoita sa 
se refugieze in Romania. Cei care au ramas au fost terorizati (batuti, inchisi, 
omorati), de catre autoritatile unguresti. In perioada 1940-1944, peste 50.000 
de romani au fost omorati de autoritatile unguresti in Transilvania ocupata. 
Imi amintesc cum in primele zile cand au intrat trupele unguresti in Sighet, 
comunitatea ungureasca si evreiasca din oras era foarte fericita pentru ca «s-a 
terminat cu ocupatia romaneasca».

In cartea ,,All rivers run to the sea” singur declarati: A consequence was 
that Sighet became Maramorossziget again. The population joyfully greeted the 
first motorized units of the Hungarian Army: troops on bicycles. My mother, 
too, was pleased with our change of nationality. For her it was a kind of return 
to her childhood for which thanks were due to God. pag. 28. (O consecinta a 
fost aceea ca Sighetul a devenit din nou Maramorossziget. Populatia a salutat 
cu bucurie primele unitati motorizate ale armatei ungare: trupe pe bicicleta. 

Sighet
Ce au făcut românii când evreii din Sighet 
au fost deportaţi la lagarul de exterminare 
nazist din Auschwitz (1944) ? Scrisoarea 

adresată lui Elie Wiesel de către Gheorghe 
Dima, Concetatean din Sighet
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După lectura jurnalului circumscris Primului prag din perioada 
claustrării sale în condiții monahale am considerat necesar să-i comunic 
autorului impresiile favorabile pe care mi le-a indus, că m-a ajutat 
să-l cunosc mai bine pe autor, că m-a surprins prin hărnicia sa, prin 
multitudinea preocupărilor sale cărturărești și prin rigoarea, prin acribia 
și prin profesionalismul cu care își gestionează multiplele sale proiecte 
scriitoricești. 

Am fost inspirat. La prima noastră re-vedere mi-a înmânat și restul 
jurnalelor sale din anii 2011-2012, perioadă pregătitoare pentru viitoarea 
sa retragere într-un cin mănăstiresc, despre care a relatat în volumul 
primul prag, lecturat anterior. Mi-a facilitat astfel, complinirea imaginii 
secvențiale cu alte frământări încercate de autor în perioada premergătoare 
pasului decisiv, al schimbării radicale a locului și a modului de viață.  

Am regăsit, și în restul jurnalului, același intelectual plin de râvnă, 
de proiecte în gestație și de solicitudine în relație cu confrații săi din Bacău 
și din alte localități moldave. Este perioada când se consacră, cu precădere 
spiritului băcăuan, identificării scriitorilor ridicați din acest areal geografic 
și dicționarului cu personalitățile furnizate de același spațiu geografic 
panteonului național de valori.  Cum să nu mă bucur pentru lectura oferită 
de cele două volume cu notații zilnice – Ieșirea din lume (Editura Fundației 
Culturale Cancicov, Bacău, 2012 și Ultima sută (Editura Pim, Iași, 2013) 
– care mi-au întregit imaginea despre autor, despre hărnicia lui fascinantă și 
despre felul cum își canalizează timpul în direcția unor proiecte cu adevărat 
laborioase. Am regăsit și în aceste volume aceeași zbatere cărturărească, 

aceeași criză de timp și aceeași 
gratitudine față de solicitările 
confraților. 

Ieșirea din lume 
circumscrie  intervalul decembrie 
2011-mai 2012, iar Ultima sută 
răsfrânge trăirile ultimei jumătăți 
de an din 2012, dă seama de 
încercările și zbaterile legate de 
schimbarea la care am sperat 
atunci când mi-am luat crucea și 
am pornit spre necunoscutele căi 
ale Domnului. Așadar, amândouă 
lucrările prefațează momentul 
decisiv al schimbării lumii 
laice cu cea monahală și toată 
pregătirea prealabilă reclamată 
de acest moment copernican din 
viața autorului.

Altfel ce să spun? Ambele 
volume mustesc de reflecții 
ecumenice, de cucernicie, de 
pietate, de viață smerită, în 
spiritul canoanelor evanghelice. 
Într-un loc reproduce o reflecție a 

lui Nicolae Gheran, mărturisită 
Rodicăi Lăzărescu, într-un 
interviu publicat în Vatra 
veche, unde  excelentul editor 
al lui Rebreanu făcea o remarcă 
deloc onorantă pentru firea 
românească: Trăim într-o țară în 
care mai toți încep și mai nimeni 
nu termină un proiect cultural de 
avergură. Așa este, dar autorul 
jurnalului prelungește această 
constatare cu propria sa temere 
că fenomenul l-ar putea include 
și pe el, care, mai mult ca sigur 
mă voi alătura celor care nu 
duce la capăt un proiect, în speță 
cel dedicat personalităților 
băcăuane. Ca să o pot face, 
mi-ar trebui încă 20 de ani și, 
bineînțeles, să renunț la ideea 
de a pleca la mănăstire. Cum 
i-am spus însă și lui Mircea 
Dinutz, care a încercat să mă 
deturneze, ca și alții, de altfel, 
decizia e irevocabilă. Dacă 
totuși mă voi putea strecura printre ascultări și canoane, e posibil să mai 
pun vreo pietricică în zid, care nu are nici pe departe soliditatea ediției 
critice Rebreanu, dar nu-i exclus, chiar nefinisat cum e să reziste în timp 
(p.146). 

Ultima sută reconstituie traseul ultimei sute de metri (metaforic 
vorbind) care a mai rămas de străbătut până la descinderea sa în mănăstirea 
Sf. Ioan Casian din Dobrogea. Circumscrie perioada iunie 2012 – 31 
decembrie 2012, cu un intermezzo între 14 iulie – 22 octombrie, când, fără 
nici o explicație,  și-a întrerupt notațiile de jurnal.

La 24 noiembrie 2012 era deja la mănăstire și prima misiune primită a 
fost să tragă clopotul de 40 de ori vestind începerea vecerniei, pe parcursul 
căreia am citit la strană. (p.49). Ulterior este distribuit la bucătărie, unde se 
descurcă greu și numai cu ajutorul fraților din obște.

Dar n-apucă să se acomodeze bine cu noua viață de sihăstrie că trebuie 
să revină la Bacău, la înmormântarea mămucăi Dinuța  din Hangani, de unde 
revine la mănăstire pe 19 decembrie, așa că Sfintele Sărbători de Crăciun îl 
găsesc făcând de pază la pangar, pentru a fi la îndemâna pelerinilor veniți la 
Sfânta Liturghie (p.86). Vinde lumânări, tămâie și calendare, dar pierde mai 
multe momente din splendorile ceremonialului religios. Încet-încet intră în 
rânduială și se integrează în cerințele vieții monahale.

Oricum, jurnalul este plin de duh și de învățăminte urmând ca 
următoarele notații să relateze exclusiv despre viața petrecută în cărățenia 
și evlavia autoimpusă de specificul vieții monahale. Chiar precizează: 
Încheindu-se mâine anul voi pune tocmai de aceea punct și acestor 
însemnări, urmând ca din 2013 să notez doar trăirile mai importante, 
impresiile de lectură și eventualele notații pe marginea unor lucruri sau 
întâmplări (p.89).

Dar despre această perioadă am dat deja seama într-o altă cronică, 
așa că închei aceste rânduri marginale cu mențiunea că nu este vorba despre 
niște cărți oarecare, ci de o intensă trăire duhovnicească din care fiecare 
cititor are câte ceva de învățat. 

Cornel Galben – alte jurnale
Ionel Necula

Cărţi sosite la redacţie

Fericire la preţ redus, 
Doina Popescu Brăila, 
editura Torent Express, 
144 de pagini.

Ferma animalelor 
anormale (file din trecut), 

Constantin Voiculescu 
Ciurea, editura Teocora, 
Buzău, 2009, 176 pagini.

Amintiri 
incomode 

(„O carte îţi 
dă puterea să 
fii tu însuţi”), 
Constantin 

Ciurea, editura 
Editgraph Buzău, 
2012, 134 pagini.
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Volumul de proză-document, la 
limita oricărei ficţiuni epice-şoc, „Călău 
şi victimă”, Editura Ex Ponto, Constanţa, 
2015, 406 de pagini, semnat de Alexandru 
Mihalcea, sub egida recuperatorie a Colecţiei 
Dosarele secrete ale Dictaturii, este construit 
pe o suită de secvenţe provocate violent de 
contrastul dintre o brutală, inumană şi absurdă 
formă social-politică de oprimare şi umilire 
a fiinţei umane şi o vocaţie moral-eroică a 
împotrivirii, a neacceptării şi a revoltei, într-o 
inegală înfruntare dintre teroarea ridicată la 
rang de instituţie oficială de stat şi eroismul, 
uşor desuet, al... „revoltei în genunchi!” şi al 
jerfei romantice!

O carte-document, semnalată de 
coperta cu imagini şocante de execuţii şi 
cruzimi „medievale”, din care lipseşte doar 
rugul intoleranţei bigote, sau convingătoare 
eşafoduri cu execuţii publice din plastica 
exaltată a unui El Greco şi, prin extensie, 
oripilantele lagăre de 
exterminare naziste. O 
carte de proză, uşor atipică, 
prin structura sa epică 
în afara coordonatelor 
standard, ca o... oglindă 
hidoasă a unei politici 
intolerante, a cărei uvertură 
machiavelică a început cu 
Mussolini şi Hitler şi „a 
fost desăvârşită” în forma 
cea mai aberantă, după... 
„harta” cinic-nedreaptă 
de la Postdam, când 
Europa de Est, aproape 
toată, a fost supusă unui... 
„experiment... social-
politic”, gândit de Marx şi 
Engels, iniţiat de Lenin şi 
compromis total de Stalin, 
prin violenţă şi intoleranţă, 
în... „felia” oferită după Războiul Mondial 
acestuia şi Uniunii Sovietice.

Aşadar, cartea prozatorului Alexandru 
Mihalcea a fost realizată în parametrii unui 
concept revendicativ în plan moral şi în 
limitele unei etici recuperatorii, deşi parcă 
demersul unui astfel de... „recurs în anulare” 
nu mai păstrează decât aura eroică a unui 
spectacol de Operetă, cu personaje protejate 
de măştile fardate ale unui Carnaval grotesc, 
ridicol şi de-o cantonare într-o perspectivă 
parodică, pentru torţionarii puterii şi ai 
terorii absolute. Construit epic pe arhitectura 
unei memorialistici, cam în afara normelor 
de evocare tradiţionale, volumul „Călău şi 
victimă” are valoarea unei cronici de Istorie 
în impas, violentă şi absurdă, cu trimiteri 
dramatice spre destine umane eşuate în 
tragedii ale neşansei, derivate din forme de 
protest, de împotrivire faţă de forţe oculte cu 
potenţial iraţional.

Un echilibru, existent doar în zona 
nedreptăţii şi al victimizării, vine dinspre... 
„umbrela” de protecţie a imposturii şi a 
maleficului susţinute de crima individuală 
direcţionată spre genocidul generalizat. 
Epopeea calvarului, în care „personajul” 
principal este chiar Alexandru Mihalcea, 

deţinut politic marcat de un destin de o 
copleşitoare nedreptate, alături de alţi, 
foarte mulţi.. „eroi” ai împotrivirii faţă de 
mecanismele unei forţe malefice, începe 
abrupt, cu... „scena” unei închisori a 
ororilor ideologiei „roşii”, direcţionată prin 
alăturare cu Infernul Apocalipsei: „...strânşi 
prin cotloanele Jilavei, de-a valma... Pe jos, 
o mâzgă lipicioasă, praf şi slin înmuiate de 
sudoarea curgând din trupurile noastre care 
nu mai suportau nici cămaşa” (p. 7).

„Călău şi victimă”, un... „roman” al 
alienării, deşi nu l-aş încadra cu drepturi 
depline ca specie a genului epic cult de 
mare întindere, pentru că are mai degrabă 
aparenţa unui scenariu cinematografic, cu 
scene de viaţă, în care, definitorii, rămân 
destine individuale într-un amestec nefericit 
de întâmplări cu traume, la graniţa fragilă 
dintre biografic şi fantastic, firesc şi absurd, 
într-o himerică metamorfoză. Există în 

această carte cincisprezece 
secvenţe epice, schiţe sau 
povestioare, episoade ale 
unui scenariu de film, 
cum spuneam mai sus, 
mici „spectacole umane” 
cu întâmplări terifiante, 
cele mai multe, prin 
grozăvia unor realităţi 
înspăimântătoare şi de-o 
nedreptate „criminală” 
pentru unele dintre 
personaje, de fapt 
oameni cu o biografie 
reală, modificată de o 
„genetică”... social-
politică cu o patologie 
de dimensiuni stranii 
din zonele... cenuşii ale 
realului.

Domnul Alexandru 
Mihalcea se află evident în centrul acestui... 
„carnaval” al terorii şi al suferinţei îndurată 
gratuit, după regulile sinistre ale uneia 
dintre... legile Filosofiei marxiste: „necesitate 
şi întâmplare” (singurul postulat al filosofiei 
comuniste care m-a convins şi... m-a amuzat, 
pe când eram student la Filologie, prin 
argumentul explicit: o cărămidă din cornişa 
de la faţada unei clădiri, care se eroda gradual 
de ceva timp, se desprinde tocmai când, fix în 
acel loc, trece un om şi-i cade în cap...!?!?),  
dar aduce, din surse proprii şi dintr-o 
bibliografie... convingătoare!, amănunte 
de început ale terorii: prizonierii de Război 
întorşi în ţară, care plătesc şi pentru ceea 
ce au plătit prin... Siberiile sovietice, dar şi 
pentru că... „s-au întors!?”

O altă variantă a terorii „roşii”, 
gestionată de data aceasta de Gh. Gheorghiu-
Dej şi Iosif Chişinevski, care a anihilat elita 
politică şi intelectuală românească prin 
puşcăriile de la Râmnic, Gherla, Bălţile 
Brăilei şi de la Canal, proiectul „faraonic” şi 
fantasmagoric al unei... sclavii  de secol XX; 
cu personaje din... „lumea bună” a politicii 
româneşti interbelice ca Ion Mihalache, pe 
care „îl bătea cu sălbăticie..., deşi bătrân 
şi bolnav, aruncând apoi apă pe el în plină 

RECENZIE: CĂLĂU ŞI VICTIMĂ
de Alexandru MIHALCEA

Dumitru Anghel

iarnă” (p. 66), nimeni altul decât... „celebrul” 
comandant Alexandru Vişinescu, vedeta cu 
aere de... „victimă”, pe care şi-o asumă cu 
nonşalanţa militarului instruit să execute 
ordinele superiorilor, dar uită de... excesul de 
zel, pe care nu i l-a impus nimeni...

Torţionari ca Al. Vişinescu alcătuiesc 
galeria de personaje sinistre, în carne şi 
oase, cu... „CNP de identificare” şi... „număr 
la pantofi”, din care fac parte Alexandru 
Nicolschi, acuzat de bolşevizarea României; 
Boris Grünberg, fost activist în U.T.C. la 
Chişinău, acţionează sub bagheta dirijorală 
a unui trio de... telenovelă vulgară: „Anca, 
Luca şi cu Dej au băgat spaima-n burghezi”, 
deşi vor plăti, ca-ntr-un carusel de bâlci, 
cu aceeaşi monedă calpă, pentru acuzaţii 
grave de fracţionism, dictate de tătucul de la 
Kremlin.

Cu ecouri de slogan, tipic şi mobilizator, 
în secvenţa „Construim fără Burghezie şi 
împotriva Burgheziei” (p. 100-145), este 
relevantă tehnica de intimidare şi anihilare 
a Securităţii, cu referire la... cazul Hossu 
Emilian şi tot traseul prin „puşcăriile patriei 
socialiste”, unde tatăl scriitorului Valentin 
Hossu-Longin, acuzat de vini închipuite, a 
fost supus unor atrocităţi inumane.

Este cazul pe care mi-l amintesc dintre 
atâtea asemănătoare şi poate şi mai relevante, 
deoarece îl „pune în lumină” într-un serial 
de televiziune Lucia Hossu-Longin, pe tema 
politicii de anihilare a elitei intelectualităţii 
româneşti, într-o perioadă când „Istoria 
justiţiei securiste din România bolşevizată 
colcăie de procese înscenate” (p. 102), dacă 
ar fi să amintesc de cazul incredibil al lui 
Lucreţiu Pătrăşcanu, care... „era unul de-al 
lor” (Ibidem).

Un alt capitol, „Satan s-a oprit la Piteşti” 
(p. 146-187), în care aş releva calităţile de 
portretist ale scriitorului Alexandru Mihalcea, 
face trimitere la... torţionarii motivaţi de 
o conştiinţă în derivă, în cumpănă sau în 
impas, precum Eugen Ţurcanu, individ de-o 
ferocitate diabolică, „fiindcă el era deţinut, ca 
şi noi...” (p. 146); de fapt, un fost legionar, 
convertit la comunism; Nicolae Doicaru, 
ajuns la vârful Securităţii, deşi cu antecedente 
legionare...

Şi, tot în contextul relevării calităţilor 
de prozator ale autorului cărţii „Călău şi 
victimă”, este incredibilă multitudinea de 
fapte, întâmplări, oameni, personaje, victime 
şi torţionari, crime şi nedreptăţi inutile 
stocate în memoria autorului, care se întreabă, 
nedumerit şi revoltat, el însuşi victimă a 
acelor reacţii criminale: „Au recunoscut 
Ficior, Pârvulescu, Enoiu, Vişinescu, Szabo 
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Grosso modo, în funcţie 
raportarea lor la limbaj, cred că 
avem două tipuri de poeţi: unii 
care fac din ţesătura fragilă de 
cuvinte o armură care să-i apere 
de asediul realității Lumii şi 
ceilalţi pentru care, dimpotrivă, 
este urgentă apărarea Lumii de 
ceea ce e gata să izbucnească din 
lăuntrul lor. Imaginea este, în acest 
din urmă caz, un filtru menit să 
cearnă clocotul interior. Poezia 
Adelinei Pop pare să se încadreze 
în această din urmă categorie. 
Atrag atenţia că primul cuvânt – din 
poemul Pe scurt, ce deschide şi, în 
acelaşi timp, brefează simbolistica 

proiectată a cărţii – este Caligrafic. Tocmai această scriere lentă 
(care nu trebuie, în niciun fel, confundată cu sensiblăria lirică sau 
calofilia), de rafinate decantări este caracteristica unei  astfel de 
scriituri: Caligrafic,/ Glasul lumii tace,/ Într-un singur cuvânt./ Nu-l 
rosti./ Vei pierde şi ultima speranță.// 

Modul acesta de a celebra scrierea, pentru a nu spune, pentru 
a păstra posibilitatea viitorului, pentru discrete retrageri de sensuri 
este nota acestor versuri: un lirism care exorcizează cu insistență 
contingentul, vizează un teritoriu de puritate în care până şi cuvântul 
lezează imacularea existenței visate: Toate gândurile, / Înmugurite 
în iazul verde/ S-au prefăcut în păsări/ Cât asfinţitul acela de 
toamnă,/ Unde, nedumeririle târzii,/ Parfumul buimac/ Al verii/ Şi 
sarcina eterică/ A minciunii / Se amestecau – în tonuri profunde,/ 
Până la obscuritate…/  Cele mai frumoase anotimpuri,/ se pierd, 
fără chip, /În tot mai proaspăta/ Mâhnire!// Frumos sună acest 
cuvânt minunat învechit de nefolosire: mâhnire! Îmi pare un fel de 

emblemă a acestei poezii (Vară). 
Sunt patru „anotimpuri“ 

expresive (Pastel, Fiinţe, 
Continuum, Semne), patru etape 
ale a fi-ului, traversate, însă, 
de un continuum întunecat, un 
fel tuşă dismorfică a frumuseţii 
„pastelate“. Texte acoperite 
de ceţuri, de brume, un fel de 
„sfumato” care şterge contururile 
în mod programatic. Totul, 
vegheat de Gloria velină a 
începutului. 

Adelina Pop scrie pentru 
a face lumea fluidă, a-i estompa 
muchiile, a sugruma strigătul 
până la disperarea şoaptei abia 
auzite: Îngropat în istoria lui,/ 
Sângele tace./ Acoperit de 
cenuşa/ Utopiei,/ Sângele tace./ De mâine,/ Fără tine,/ Cel mistuit,/ 
Într-o singură zi,/ Tăcerea lui/ Şi poarta veşniciei/ Vor intona, 
oficial,/ Pauza dulce a/ Renunţării.// 

Imaginea psihanalitică a învelirii/învăluirii revine ca metaforă 
obsedantă dez-văluind această ascundere, adăpostire în provizoriul 
cuvântului, oximoron existenţial din care poezia cărăuş încearcă o 
smulgere spre O lumină curată, de dimineaţă. Care sunt şansele 
estetice ale unei astfel de poezii – într-un mediu liric marcat de 
minimalism imaginar, mizantropie şi misofilie, violenţă verbală 
şi gestuală, vehemenţă, zgomot, amalgam, stridenţe, poetica 
şocului continuu, ritm alert, tot mai alert, refuzul semnificaţiilor 
şi al întrebărilor „mari”? Greu de anticipat, dar, poate, mai puţin 
important pentru o anume pur-şi-simplu-poezie a eului vulnerabil, 
adică a acelui ceva de regăsit pentru omul precar şi deposedat. Un 
volum al sedimentărilor subtile. Semne ale unui far în ceaţa fără 
ţărmuri!

Alte apariţii editoriale ale autoarei:
Lirică: Versus, Editura Ex Libris, Brăila, 2007; Blitz şi Jurnal, 

ambele, la Edituta PIM, Iaşi, în 2014.
Eseistică: Naţional de vise, PIM, Iaşi, 2015; Anamorfozele lui 

Narcis (în dialog cu Dumitru Anghel), Editura Istros a Muzeului 
Brăilei „Carol I”, 2015.

Zoltan, crimele săvârşite?!” (p. 181).
M-aş opri şi la un... intermezzo venit 

dinspre ecourile Războiului Civil din Spania 
anului 1939, cu Brigăzile Internaţionale (pe 
care şi le consemnau în celebrele autobiografii 
mulţi dintre viitorii comunişti...), „care se 
târăsc, dezamăgite şi obosite, către Franţa şi 
chiar spre Estul Europei...”, apoi cu Bulgaria 
şi Ghiorghi Dimitrov; cu figuri emblematice, 
mai degrabă, pitoreşti, din perspectiva 
recuperatorie a Istoriei: Largo Caballero, un 
nonstalinist, Dolores Ibarruri, - La Pasionaria, 
stalinistă... şi cu consecinţele pe termen lung, 
care s-au numit FRANCO!

Un scurt popas prin Europa, pentru că 
Al. Mihalcea se întoarce spre obsedantul reper 
al politicii demenţiale din ţara sa, cu... „eroii” 
săi negativi cu tot, Patriciu Mihai (Mihai 
Weiss), de la Cluj, Nicolschi şi Pantiuşa, 
agenţi NKVD, ori la un... sinistru „pomelnic” 
al silniciei, al delaţiunii şi al crimei „fără 
obiect şi fără măsură”, gestionat de Securitate, 
Miliţie şi o întreagă nomenclatură politică 
autoritară şi imorală, alături de o listă lungă, 
lungă din „Lexiconul Negru” al Doinei Jela.

Într-un alt capitol, Alexandru Mihalcea 
îşi ia în serios rolul şi aptitudinile de scriitor... 
militant şi conturează portretul standard al 
răzvrătitului şi adaugă alte nume de... eroi ai 
revoltei anticomuniste, din care exclude orice 
urmă de ficţiune din respect pentru spiritul 
de sacrificiu al... „personajelor” sale, pe care 

le înnobilează cu identitatea de martiri, pe 
anumite reliefuri simbolice, contracarând 
astfel sloganele oficiale care-i declamau 
duşmani ai poporului, printre care „Remus 
Radina, ... omul care nu a obosit să-şi afirme 
principiile...”, într-o lume în care raţiunea şi 
justiţia erau ciomagul lui Maromet şi pumnii 
şi cizmele lui Goiciu” (Pag. 256).

Arta portretului este completată de 
descriere, ca mod de expunere epică, în 
scenele terifiante de schingiuire cu totul 
inumane, accentuând refuzul, tenacitatea 
şi tăria de caracter a... „banditului”, supus 
celor mai inumane suferinţe, provocate de o... 
demenţă patologică a gardienilor; descrieri 
cu secvenţe... horror, ca în filmele de acţiune 
TV, precum „profanarea trupului unui fost 
ministru al Agriculturii, Aurelian Pană, un 
om foarte înalt, pe care gardianul Goiciu îl 
ucide în bătaie şi, pentru că nu încăpea în 
sicriu, i-a tăiat picioarele iar cioturile le-a pus 
pe pieptul mortului” (p. 262-263).

Există în tehnica narativ-descriptivă a 
domnului Alexandru Mihalcea o insistentă 
preferinţă pentru antiteză, pentru contrast, cu 
intenţia evidentă de a şarja pe bestialitatea 
demenţială a torţionarilor şi a marca ipostaza 
umană, generoasă a victimelor. Scriitorul 
alege, selectează întâmplări-şoc, evenimente 
extreme, reprobabile, ca „Jurnalul inginerului 
Ursu”, pagini de o realitate cutremurătoare, 
care descriu ceea ce i s-a întâmplat lui Gh. 

Ursu, imposibil, incredibil de acceptat, orori 
de o ficţiune... bolnavă, demne de o literatură 
a absurdului.

Acelaşi calvar şi pentru alţi eroi-
personaje din volumul „Călău şi victimă”: 
Iulius Filip, Ioan Teodosiu, Ion Bogdan, 
Marin Iancu, Vasile Paraschiv, luptătorul 
pentru sindicatele libere, sau Alex. 
Ştefănescu, care află oripilat şi revoltat, după 
ce-şi studiază „dosarul” la C.N.S.A.S., cine 
„l-a turnat” la Securitate. Ilustrul critic şi 
istoric literar Alex. Ştefănescu omagiază cu 
respect şi recunoştinţă pe doamna prof. univ. 
Zoe Dumitrescu-Buşulenga, atunci când este 
exclus din U.T.C. şi ameninţat să fie dat afară 
din facultate, pentru „concepţiile sale profund 
duşmănoase” (p. 394), deoarece... viitoarea 
Maica Benedicta a afirmat tranşant: „...
decizia rămânerii sau nerămânerii în facultate 
(a studentului Ştefănescu Alexandru...) o vor 
lua ei, profesorii, nu studenţii” (p. 404).

Iar eu aş completa „lista onoarei”  şi cu 
numele eroului-personaj Alexandru Mihalcea, 
pentru demnitatea cu care şi-a susţinut 
crezul şi convingerile moral-politice, ca şi 
pentru calităţile de prozator, prin desăvârşita 
stăpânire a epicului şi efortul de esenţializare 
narativă, în tonalitatea tumultuoasă a apelor 
învolburate ale Vltavei  din poemul simfonic 
Patria mea de Bedrick Smetana.

Christian Crăciun

DESENE ÎN BRUMĂ
Adelina Pop, Brume, 

Editura PIM, Iași, 2016.
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Poetul  şi eseistul  Ştefan Doru Dăncuş, fondatorul grupului 
media „SINGUR”, vine în faţa cititorilor cu o carte şoc,  Eliberarea 
(Ed. Singur, Târgovişte, 2012). Cartea îşi propune, nici mai mult 
nici mai puţin, după cercetarea istoriei epocii creştine, cu precădere 
a situaţiei actuale, să ne mântuiască. Autorul se crede un apostol 
care propovăduieşte apocalipsa şi ne sfătuieşte cum să ne salvăm. 
Din această cauză, mulţi comentatori au considerat demersul 
lui Ştefan Doru Dăncuş histrionic şi utopic. Eu îl iau în serios 
şi consider Eliberarea o replică la Aşa grăit-a Zaratustra a lui 
Nietzsche întrucât urmăreşte crearea unui om nou, supraom, de data 
asta religios, opus supraomului nitzschean care urma să-l îlocuiască 
pe Dumnezeul decretat mort.  Dăncuş îl reaşează de Tatăl nostru 
ceresc în centrul lumii iar pe om îl doreşte ascultând cele 10 porunci 
şi preceptul: „Iubeşte-ţi aproapele ca pe tine însuţi”.

Cartea cuprinde cinci părţi pe care le vom comenta succint.
În Partea I Condamnaţi să fim ca El autorul se revoltă 

împotriva constrângerilor legale excesive, fiind de părere că orice 
acţiune faci încalci o lege omenească, urmând să fii sancţionat de o 
instituţie. Din cauza legilor incoerente Cain l-a ucis pe Abel.

Creştinismul nu a început odată cu naşterea lui Iisus ci cu 
moartea sa. Deşi s-a jertfit să ne mântuie, nu l-am ascultat,  suntem 
într-o decădere morală continuă. Iată antidecalogul propus de 
Dăncuş, de care ascultăm astăzi, sub inflenţa diavolului:

1. „Dumnezeu a murit, e timpul să fii tu Dumnezeu.
2. Tuturor trebuie să le fie frică de tine, căci acum tu eşti 

stăpânul lumii.
3. Fiecare zi este lăsată pentru a-ţi împlini poftele.
4. Fiecare individ  este o entitate unică şi independentă: n-ai 

tată, n-ai mamă. Dacă nu rteuşeşti să-ţi împlineşti poftele acum, vei 
reuşi în reîncarnările viitoare.

5. Eşti în concurenţă cu ceilalţi oameni: nu exita să-i ucizi, 
pentru a-i stăpâni.

6. Scopul scuză mijloacele, indiferent de arma cu care-l pui 
în practică.

7. Dacă ai avut curajul să furi mărul din Eden, continuă, căci 
aşa poţi supune lumea.

8. Dacă aproapele tău te înşală, înşală şi tu pe toată lumea, ca 
să nu plăteşti la urmă oalele sparte.

9. Femeia e supusă bărbatului. Ale lui sunt toate femeile 
pământului.

10. Fă avere pe orice cale, nu lăsa pe altul s-o facă înaintea ta. 
Distruge-l şi pune mâna pe tot ce are.”

Sinteza acestui antidecalog simbolizeză cursa îmbogăţirii cu 
orice preţ, călcându-se totul în picioare. Îdealul material în dauna 
celui moral, după părerea mea reclamă devenirea oarbă între 
devenire, în dauna devenirii spirituale, întru fiinţă (în terminologia 
filosofului Constantin Noica).

Preoţii care ar trebu să promoveze cu har credinţa, aleargă şi ei 
după plăceri şi averi lumeşti. Guvernanţii sunt uneltele diavolului, 
motiv pentru care autorul dispreţuieşte democraţia care permite să 
fim manipulaţi. Acesta e un alt punct similar doctrinei lui Nietzsche.

Capitolul se încheie cu îndemnul de a ne iubi semenii şi natura, 
întrucât planeta întreagă este o fiinţă vie. Acesta constituie pasul 
principal spre iluminare, iluminaţii vor fi mântuiţi de apocalipsa 
iminentă.

Stilistic, textul urmează tehnica scriiturii, inserţia definiţiilor 
conferindu-i aspectul de colaj.

 În Partea a II-a  Nopţile lui Prometeu autorul consideră 
că acţiunea lui Prometeu constituie un păcat similar cu muşcarea 
mărului din pomul cunoaşterii, întrucât a fura focul de la zei şi 
a-l oferi oamenilor, urmăreşte ca omul să devină asemenea lui 
Dumnezeu.

Sub aspectul scriiturii, sunt inserate numeroase parabole 

intitulate Nopţi, în care, autorul 
se comportă aidoma unui profet 
retras la munte în reculegere 
(ca Zalmoxe ori Zaratustra), 
nescăpând prilejul de a propovădui 
credinţa adevărată  muncitorilor 
din zonă.  Într-o zi vine o fetiţă 
ce culege flori, sufletul ei curat îl 
vede ca pe un sfânt cu o coronă 
de flori negre pe creştet, semn 
al sacrificiului pentru mântuirea 
semenilor (pilda cristică). 

Partea a III-a Eliberarea, care 
dă şi titlul volumului, constituie 
punctul culminant al expunerii 
eseistice. Eliberearea constă în 
uitarea sinelui şi apropierea de ceilalţi conform îndemnului cristic 
menţionat deja: „Iubeşte-ţi aproapele ca pe tine însuţi!” Autorul, 
ca apostol, urmăreşte chiar absolutul dezideratului:  „Iubeşte-ţi 
aproapele mai mult ca pe tine însuţi!”

Dar lumea contemporană se conduce după sloganul: 
„Speculează-ţi aproapele tău ca să trăieşti mult şi bine pe pământ.”

Datorită faptului că nu am fost demni de jerta lui Iisus, nu 
mai e nimic de făcut, Apocalipsa a devenit iminentă. Vor fi mântuiţi 
puţinii oameni care urmează credinţa creştină adevărată. Autorul se 
crede fratele lui Iisus aşa cum suntem fiecare dintre noi. „Cum să nu 
seamăn cu El dacă sunt fratele Lui? Şi tu la fel dar nu te-ai gândit 
niciodată la asta.”

Tehnica scriituri se vădeşte în acest capitol prin scrisorile şi 
mai ales multiplele PS-uri inserate.

Partea a IV-a Iisus în faţa porţii ne reaminteşte că Eliberarea 
este ultima carte care ne averizează să ne schimbăm, înaintea celei 
de-a doua veniri a Fiului. Sunt inserate scrisori pentru cei ce vor 
urma.  

Cităm din ultima: „Cuvânt către conducătorii de azi. Voi aţi 
falsificat Calea. Voi veţi ucide curând şi Adevărul. Dar Tatăl nostru 
care ne-a născut să-I fim alături, vă va lua Viaţa.”

Partea a V-a Fulgerul cunoaşterii (mărturii ale celor ce au 
lucrat la această carte),un fel de încheiere, atrage atenţia asupra 
dublei  semnificaţii a cărţii: deznădejdea că n-a reuşit să convertească 
decât puţini oameni şi speranţa menţinută prin faptul că a reactivat 
câţiva apostori care vor reuşi să mai salveze unii oameni converiti 
de pe urme apocalipsei. 

Autorul crede că oamenii se pot schimba dacă vor cu tot 
dinadinsul, întrucât el însuşi a reuşit:  „...m-am luptat cu Lucifer şi 
l-am învins”. 

Cartea se încheie cu această Scrisoare către omul simplu. 
:”Prin mine  a venit unul din ultimele termene ale timpului vostruşi 
v-a rămas atât de puţin, atât de puţine ore adevărate!” 

Concluzii
Cartea Eliberarea, reprezintă un eseu cu două componente, 

una confesivă, autorul etalându-şi propriile-i credinţe existenţiale, 
alta propovăduitoare.  Ştefan Doru Dăncuş se închipuie un profet, 
un apostol cu o menire importantă pe pământ, prin el rostindu-se 
absolutul: „Opun această lucrare scrisă de mâinile mele dar dictată 
de Cel înalt, operei de căpătâi a diavolului, constituţiei lui abjecte 
care a umplut lumea cu mizeria libertăţilor ei.” Sigur că privesc 
cu reţinere un asemenea demers, dar  sunt convins că autorul este 
sincer. A converti pe toţi oamenii să trăiească în armonie, ei înşişi şi 
în comuniune cu natura este o utopie frumoasă. Dacă s-ar împlini, 
autorul ar avea dreptate. Eu aş interpreta lucrurile din alt punct de 
vedere, altul de cât cel biblic şi anume, din perspectiva Fiinţei. 
Acum, a trăi in armonie cu semenii şi cu natura ar însemna a trăi 
plenitudinea fiinţei, lucru posobil la nivel individual. Acesta rămâne 
idealul oricărui om autentic şi din această perspectivă utopia e mai 
puţin accentuată. 

Din punct  de vedere stilistic, textul este când profetic, când 
moralizator. Ca scriitură urmează tehnica modernă a colajului. Ca 
ideal este fără îndoială exemplar şi binefăcător. Lectura ei ne pune 
pe gânduri şi ne poate face mai buni, mai drepţi şi mai frumoşi.

Lucian Gruia

Dancuş – Eliberarea /
devenirea întru fiinţă
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Umorul ca infracţiune

Iată un exemplu:
«În Statele Unite, capitaliştii, ca să nu 

se plictisească, se distrau făcând concursuri 
speciale de viteză: 10 maşini iau startul, una 
din ele are frâna defectă dar nimeni nu ştie 
care.

În Anglia, zece oameni joacă ruleta 
rusească, toţi duc revolverele la tâmplă şi trag, 
dar numai un singur pistol are glonţ pe ţeavă şi 
nimeni nu ştie care.

În România, zece inşi spun bancuri 
politice, unul dintre ei e turnător dar nimeni 
nu ştie care.»

Nici măcar în perioada «deschiderii» din 
anii ‘70, Securitatea nu a renunţat la obiceiul 
de a consemna, conştiincios, infracţiunile prin 
umor. Turnătorii rămăseseră la fel de zeloşi. 
Unul informa că un amic obişnuieşte să spună: 
«Pământul este al aceluia care îl munceşte, dar 
recolta nu!»

Altul pâra o colegă de cancelarie, care 
ar fi spus, în septembrie 1975: »Va trebui 
să învăţăm să înotăm pe spate fiindcă, dacă 
vin alte inundaţii, vom fi nevoiţi să facem 
pluta, iar cu mâinile să aplaudăm elicopterul 
prezidenţial». Tot o profesoară face obiectul 
unui alt denunţ: «Permiteţi-mi să raportez, în 
legătură cu glumele tendenţioase, profesoara 
M.A. mai scapă din când în când câte o astfel 
de glumă. În ziua de 22.10.1976 i-a explicat 
profesorului de muzică: Cum cântă un surdo-
mut melodia «M-am născut în România»: îşi 
dă cu pumnii în cap». Într-un alt document de 
arhivă citim: «S. informează că A. i-a recitat 
lui N. (care a râs) versurile:

Aş citi, dar n-am lumină
Aş pleca, dar n-am benzină
Aş mânca, dar n-am mâncare
Aş muri, n-am lumânare.
Bancurile erau vânate cu străşnicie 

de oamenii Securităţii. Informatorii le 
comunicau, solicitând în prealabil iertarea 
organului competent.  Dar erau ascultate 
şi colportate chiar de securişti, între ei.  

Comedianul Mircea Crişan, după ce a rămas 
în străinătate, era ascultat la «Europa Liberă» 
şi bancurile lui erau imprimate de serviciile 
tehnice ale Securităţii. L-am întrebat, odată, pe 
Mircea Crişan dacă nu se teme de braţul lung 
al Securităţii. Mi-a răspuns zâmbind: «Nu fi 
prost, securiştii mă apără să nu mi se întâmple 
nimic rău, ei râd primii, li se pare că e vorba de 
şefii lor. Şi sunt satisfăcuţi.»

Înaintea unor alegeri, Mircea Crişan a 
lansat bancul:

«Gata tovarăşi, acum avem dreptul de a 
vorbi, nu e ca pe vremea burghezo-moşierimii 
când toţi se căcau în capul nostru. Acum avem 
gură».

Spus la Europa Liberă , bancul a început 
să circule a doua zi în România.

Sau bancul cu Elena Ceauşescu care îi 
spune într-o zi marelui cârmaci: «Maiestate». 
Ceauşescu, încurcat, îi zice: «Ei, lasă, Leano, 
nici chiar aşa.»

Savanta îi răspunde: «Am vrut să întreb 
dacă mai e state pe care nu le-am vizitat?»

Informările au curs o droaie.  Arhivele 
Securităţii memorează sute şi mii de bancuri. 
Iată doar câteva:

Întrebat cu cine semănăm noi, 
comuniştii, un ţigan răspunde: «Cu Adam şi 
Eva, pentru că şi ei umblau dezbrăcaţi.

 
«Un internat în Azilul de nebuni e 

întrebat:
- Dumneata de ce eşti internat?
- Am vrut să fug peste hotare.
- Pentru aşa ceva se stă la închisoare, nu 

la balamuc.
- Da, dar eu am vrut să fug în Uniunea 

Sovietică.
«- Tovarăşe, de ce ai propus la şedinţa de 

partid să fim ocupaţi de chinezi?
- Să vă spun sincer? Vă daţi seama 

cum e, ca să ajungă la noi câteva milioane de 
chinezi mărşăluind peste Uniunea Sovietică?

«Un cetăţean a spus că şeful Partidului 

este un mare idiot. Pentru aceasta a fost 
imediat arestat şi condamnat la 25 de ani şi 
trei luni de închisoare. Toată lumea se întreba 
de ce a fost condamnat la 25 de ani şi trei luni. 
S-a aflat că a primit trei luni pentru insulta 
adusă unui cetăţean al R.S.R. şi 25 de ani 
pentru divulgarea secretului de stat

«Nicolae Ceauşescu în vizită la Căminul 
Studenţesc. Studenţii, nemulţumiţi de cantină, 
cer să li se mărească îndemnizaţia. Se 
aprobă creşterea de la 10 lei la 12 lei pe zi. 
Urmează vizita la o puşcărie, unde deţinuţii 
sunt şi ei nemulţumiţi. Se aprobă creşterea 
îndemnizaţiei de la 5 lei la 50 de lei.

Ion Gheorghe Maurer e revoltat şi cere 
explicaţii.  Atunci Ceauşescu îi zice:

- Taci mă, nu fi prost, că noi studenţi nu 
mai ajungem.»

- Bulă, ce face tatăl tău?
- E activist de partid.
- Şi mama?
- Nici ea nu munceşte.»
  
Aceste anecdote şi multe, multe altele, 

au fost atent culese şi îndosariate de harnicii 
slujbaşi ai poliţiei politice. Nu pentru hazul 
lor, ci pentru potenţialul incriminator. Cei 
care le «raportau» aveau întotdeauna grijă 
să se «distanţeze» de asemenea atitudini 
«neprincipiale» şi să îşi arate limpede 
dezaprobarea. Tonul scorţos şi impersonal al 
notelor informative nu face decât să sporească 
efectul comic:

«Tot S. informează că acelaşi A. a 
povestit despre: Înmânarea tovarăşei Elena 
Ceauşescu a Premiului pentru cea mai bună 
agricultoare. Pentru că a arat o ţară întreagă cu 
un singur bou».

 
Reclame din perioada ailaltă:
  

Vreţi să cuceriţi femeia? 
Folosiţi săpunul Cheia.

  
Moarte sigură cu cobra,  

Dar mai sigură cu Mobra.
 

Cu motoreta Carpaţi,  
staţi în cur şi reparaţi.

 
Nu mai fumaţi ţigări Kent, 

că vă lasă impotent.
 

Vreţi să deveniţi bărbaţi? 
Fumaţi doar ţigări Carpaţi.

 
Sifilisul de Constanţa, 
face tenul ca faianţa.

 
Până şi-mpăratul Nero, 
se spăla la cur cu Dero.

 
Pasta de dinţi Cristal, 
face dinţii ca de cal.

  
Dacă bei ţuică de prună, 
orice babă-ţi pare bună.

  
Mâncaţi coji de mere verzi, 

si-o s-ajungeţi somalezi.
 

Sutien de Cluj-Napoca, 
face ţâţele ca roca.

Carmen Chivu şi Mihai Albu, 

 Răsfoirea dosarelor de la CNSAS poate provoca, uneori, și hohote 
de râs. Cercetătorii arhivelor Securității ajung să se întâlnească, fără să 
vrea, și cu aspectele comice ale acestei tragedii care a însemnat controlul 
și amestecul Securității în viața publică și privată a cetățenilor României.

Carmen Chivu şi Mihai Albu, cercetători acreditaţi pe lângă CNSAS, 
au publicat recent o nouă lucrare dedicată Securităţii comuniste. Umorul, ca 
infracțiune. 

O cu totul altă categorie de umor, extrem de bine documentată în arhivele 
Securităţii, este cea a bancurilor politice. În anii ‘50, o anecdotă, un calambur, 
o vorbă cu două sensuri, putea să ghilotineze un cap, să curme o carieră.

Profesorul de economie Belu Zilber, un comunist ilegalist, avea mintea-
brici şi gura cam slobodă. N-a dat atenţie cine-l asculta atunci când a spus că: 
«Clasa muncitoare nu mai are răbdare până ce tovarăşul Gheorghe-Dej îşi 
va da bacalaureatul la seral.» Pentru această glumă nesăbuită, Belu Zilber a 
petrecut 17 ani în închisoare. 

Desigur, nu orice anecdotă «duşmănoasă» interceptată de urechile 
vigilente ale securităţii se solda neapărat cu o condamnare. Dar era, obligatoriu, 
notarea cu meticulozitate la dosar. Românii erau conştienţi de asta. Cu atât 
mai mult bancurile politice deveniseră un risc asumat şi un gest de frondă. 
Nu au întârziat să apară glume şi pe această temă. Consemnate, evident, în 
arhivele Securităţii.
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(continuare în nr. viitor)

Cu mulţi ani în urmă am demarat un Proiect 
care îmi ardea conştiinţa de mai mult timp şi care 
era concretizarea unui vis mai vechi. Visul meu 
era să-i aduc acasă pe scriitorii care alungaţi de 
vitregia istoriei şi de ingratitudinea românilor 
au fost obligaţi să ia calea exilului. Să mănânce 
pâinea amară a străinătăţii şi să scrie în afara 
universului cultural românesc. Mă gândeam că 
prin aceasta le fac scriitorilor plecaţi din ţară 
dreptate, că îi ajut în existenţa şi în creaţia lor, 
că îmi fac datoria faţă de literatura română, şi că 
demersul meu avea să îmbogăţească literatura 
română.

Şi cu adevărat Domnul m-a ajutat 
să cunosc scriitori români de mare valoare 
care trăiau pe alte meridiane. Aşa am lecturat 
cele trei romane ale doamnei Alina Diaconu, 
scriitor româno-argentinian, (şi-a scris cărţile în 
spaniolă, adică în limba ţării de adopţie) despre 
care nu auzisem nimic, şi care este una dintre cele 
mai mari prozatoare ale Americii Latine. Aşa 
i-am cunoscut pe poeţii George Filip şi Adrian 
Erbiceanu, pe prozatorii Alexandru Cetăţeanu 
şi pe Herman Victorov din Canada. Sau pe 
poetul Dimitri Grama, care trăieşte în Gibraltar. 
Cronicile despre cărţile lor au apărut în revistele 
literare şi de cultură, tipărite şi on-line din ţară. 
Vai, dar am văzut cu tristeţe că scriitorii din ţară 
nu prea s-au bucurat. Mai mult au tăcut... Nu 
este bine. În mod normal ar trebui să ne bucurăm 
cu toţii şi să-i primim cu braţele deschise. Anul 
trecut întâmplarea a făcut să întâlnesc pe o 
revistă literară on-line un scriitor care mi-a atras 
de la început atenţia... Este vorba despre domnul 
Berthold Aberman, evreu român, care a trăit 
mai toată viaţa în România şi care la bătrâneţe 
s-a retras în Israel. După ce ne-am cunoscut pe 
internet, ca să spun aşa, domnul Aberman mi-a 
trimis doua din romanele sale, pe care le-am 
lecturat cu mare atenţie. Şi cu sete.

Prin anii 1980 eram cu Nichita Stănescu 
la poetul George Tomozei acasă. Acesta tocmai 
povestise o întâmplare care m-a impresionat 
foarte mult... Gheorghe Tomozei împreună cu 
câţiva scriitori şi actori români au făcut un turneu 
în Israel. De fiecare dată sălile erau pline cu evrei 
care se născuseră şi trăiseră în România, şi care 
după spectacol îi aşteptau pe artiştii români să-i 
invite la un restaurant. Acolo îi rugau pe scriitorii 
şi pe actorii români să le vorbească, să le 
povestească despre ce mai este prin România. Să 
le vorbească despre oraşul, târgul în care s-au 
născut şi au trăit ei. Dar în oraşul Paşcani, pe 
strada cutare, mai este casa aceea mare, cu 
verandă? Era casa în care trăise domnul care 
întrebase. Dar pe strada... din Fălticeni, mai este 
stejarul acela?, întreba un altul care copilărise 
pe strada aceea. Le era dor de nu mai puteau de 
oraşul, de locul în care se născuseră, de stradă 
pe care copilăriseră ei. Şi în timp ce întrebau şi 
ascultau ce li se povestea le curgeau lacrimi pe 
obraz. La domnul Herman Victorov, în cartea 
sa „Din viaţa unui om oarecare” am mai văzut 
această dragoste imensă a evreului care plecat 
din ţară trăieşte tot timpul cu dragostea faţă de 
pământul în care s-a născut. Şi pe care îl poartă 
în suflet. De altfel dl. Herman Victorov după ce 

CRONICĂ LITERARĂ: „DEZILUZII” ŞI 
„VIAŢA CA O ILUZIE” – 

DOUĂ ROMANE DE BERTHOLD ABERMAN

a plecat din ţară, a vrut să se stabilească în Israel, 
în ţara strămoşilor lui (să vină acasă, la rădăcina 
neamului, a fiinţei lui, cum ar spune Heideger), 
dar nu s-a mai putut „aclimatiza” locului, astfel 
că s-a stabilit în Canada, care avea să rămână a 
doua patrie a lui după România. De mai multe ori 
în romanul să extraordinar, „Din viaţa unui om 
oarecare”, îşi mărturiseşte dragostea lui imensă 
faţă de România şi de poporul român.

Evreii aceştia care mureau de dorul 
locurilor pe care le părăsiseră sunt 
cu mult mai patrioţi decât noi, 
românii, a conchis Tomozei într-un 
târziu. Mărturisesc că şi mie mi-au 
dat lacrimile, că am fost profund 
impresionat de patriotismul şi 
de dragostea evreilor plecaţi din 
România care sufleteşte nu se 
putuseră desprinde de pământul 
în care s-au născut şi au trăit. Din 
această categorie de oameni îmi 
imaginez că face parte domnul 
Berthold Aberman, evreu român 
stabilit în ultima parte a vieţii în 
Israel, un scriitor talentat, cu un 
instinct literar aparte, şi cu o operă 
literară bogată. Amintim cele 
mai importante cărţi scrise de 
dânsul: „Trăiri”, Editura Libra, 2003, „Ultima 
clipă”, Editura Abyteli, 2004, „Preşedintele 
văduvelor”, Editura Asociaţiei Scriitorilor 
militari, Bucureşti, 2005, „Nimic nu mai e 
cum era”, Editura Napoca Star, Cluj, 2006, 
„Viaţă, viaţă, cum treci”, Editura Asociaţiei 
Scriitorilor Militari, Bucureşti, 2007, „Scrisori 
nevinovate”, Editura Scriitorilor militari, 
Cluj Napoca, 2007, „Descoperirea”, Editura 
Scriitorilor Militari, 2007, „Valy”, Editura 
Asociaţiei Scriitorilor militari, Cluj Napoca, 
2008, „Tributul naivităţii”, Editura Asociaţiilor 
Scriitorilor militari, Cluj Napoca, 2008, „Uită-
mă”, Editura 24 de ore, Iaşi, 2010, „Întrebări 
nerostite”, Editura Napoca Star, Cluj Napoca, 
2011, „Dragoste Târzie”, Editura Napoca Star, 
Cluj Napoca, 2012, „Deziluzii”, Editura Napoca 
Star, Cluj Napoca, 2013 şi „Viaţa o deziluzie”, 
Editura Napoca Star, Cluj Napoca, 2013. Ne 
vom opri asupra ultimelor două cărţi, apărute 
în acelaşi an, la aceiaşi editură, anul trecut, pe 
care le-am lecturat, şi despre care credem că 
sunt reprezentative pentru creaţia romanescă a 
autorului.

Este vorbe despre două 
romane, complementare aş spune, în aceleaşi 
timp motivele epice şi filozofice ale celor două 
cărţi se completează într-o continuitate şi viziune 
perspectivală, astfel că la sfârşitul lecturii ai 
impresia că ai citit cele două părţi ale unui roman.

După lectura primei jumătăţi a cărţii 
„Deziluzii””, care te introduce în ceea ce 
am numi universul sufletului uman, îţi dai 
seama că te găseşti în faţa unui scriitor din 
categoria filozofilor, venind din stirpea lui 
Dostoievski. Romanul d-lui Berthod Aberman, 
Deziluzii”, căci un roman este, e o carte singulară 
în literatura română. Spunem literatura română 
pentru că dl Aberman şi-a scris cărţile în graiul 

românesc pe care l-a asimilat de cum a deschis 
ochii, ca şi celălalt mare scriitor evreu-român 
din perioada interbelică Max Blecher, cu care se 
aseamănă... Scriitor pe nedrept uitat.

Domnul Aberman este ceea ce am 
denumi un scriitor al „sufletului”, un poet al 
sufletului, un acuarelist al sufletului, un însetat 
de cunoaşterea de sine, de profunzimile 
fenomenului uman, de răspunsul la marile 
întrebări ale conştiinţei în existenţa aceasta. Pe tot 
parcursul romanului încercarea lui de a pătrunde 
în zonele insondabile ale psihologiei umane 
seamănă cu zborul fluturelui care înconjoară 
lampa de milioane de ori, fascinat şi hipnotizat 
de lumină... Iată ipostaza sufletului aplecat ca 
o fiinţă care stă în genunchi asupra lui însuşi, 
însetat de profunzimea sinelui său: „Sufletul. 
Încerc să-l mint, să-i spun că se înşeală. Nu-i 
o soluţie, e prea târziu... Oare, nu şi tu te vei 
preface-n scrum? Vei avea timp de a fi din nou 
prezentul sau vei reprezenta doar trecutul? Am 

visat împreună, eram unul 
umbra celuilalt, eram dar, 
numai noi doi, şi nu doi, ci unul 
singur! Nu vedeam, nu auzeam, 
îţi aminteşti?” (pag 10)

Sufletul ca şi pământul 
trece prin perioade mai grele şi 
mai bune, un fel de anotimpuri 
ale vieţii: „E iarnă, sufletul mi-e 
îngheţat. Aştept cu nerăbdare 
sosirea primăverii, şi voi saluta 
din nou viaţa” (pag 11).

Sufletul se percepe pe 
sine, îşi simte durerile, vârsta, 
are conştiinţa existenţei sale 
în timp, şi a misiunii sale care 
este căutarea şi descoperirea 
adevărului: „E târziu, mi-e 

sufletul greu, focul nu mai e atât de dogoritor, 
dar arde încă. Nici lacrima nu-l stinge, nici apă 
nu-l alungă. Dorul, suspinul, nimic nu-i mai 
alină durerea. Şi de aş şti măcar unde se ascunde 
adevărul! Unde-i timpul?”

Sufletul nu este numai Mister în care te 
afunzi în căutarea adevărului, ci şi un partener, 
un prieten cu care autorul romanului a dialogat 
continuu toată viaţa: „De ce te-a abandonat 
sufletul? E drept sau nu dar, şi el ne abandonează 
uneori, periodic sau definitiv. Va fi vreodată 
materializat? Se spune că ar avea chiar greutate. 
Întoarce-te! Vino din nou pe aleile dragostei 
noastre şi nu mai umbla rătăcind prin alte locuri. 
Te strig, te chem necontenit şi tu te faci sau, nu mă 
auzi! Nu simţi că am rămas alături şi împreună 
cu tine mereu? Nu înţelegi că dragostea noastră 
nu se va termina niciodată?”

Sufletul este o Fiinţă, el are necesităţi 
şi aspiraţii ca orice fiinţă, şi trăieşte în tandem 
cu inima, un alt personaj foarte important al 
romanului: „Sufletul are nevoie de puţină 
odihnă, chiar când inima vă continua să-şi 
ceară drepturile şi recunoştinţa funcţionării cu 
loialitate. Ea toarce continuu, şi de-ar continua 
aşa în linişte...”

Sufletul şi inima comunică între ele, se 
ajută, se hrănesc unul prin altul, se iubesc şi 
parcurg împreună greul drum al vieţii: „Iubire? 
O simte, o înţelege doar cel care o trăieşte! 
Fiecare fibră, fiecare gând şi totuşi... Drumul 
lung şi greu, piedici multe, timpul nemilos în 
fugă lui, ca apoi... uitarea să înlocuiască totul. 
Eram convins că cel mai uşor lucru în viaţă 
este să iubeşti pe cineva. Cel mai greu este să 
găseşti pe acel cineva ca să te iubească la fel. Te 
găsisem...”

Ştefan Dumitrescu
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Poezia În Grădina Ghetsemani de Vasile Voiculescu, apare în volumul Pârgă (1921) şi are ca punct 
de plecare a inspiraţiei versetele din Noul Testament ale Evangheliei sinoptice după Sfântul apostol şi 
evanghelist Luca.

Cunoaşterea adevăratei persoane a lui Iisus Hristos şi înţelegerea exactă a cuvintelor rostite de 
acesta în Rugăciunea de pe Munte: „Tată, dacă voieşti, depărtează paharul acesta de la mine! Totuşi, 
facă-se nu voia Mea, ci a Ta.”2 a însemnătăţii rugăciunii Lui sunt baza unei corecte abordări a oglindirii 
artistice a momentului surprins de Vasile Voiculescu, cel mai de seamă poet religios al nostru de la Dosoftei 
la Ioan Alexandru.

Criticii literari şi autorii de manuale şcolare, cursuri studenţeşti sau materiale pregătitoare pentru 
examenul de bacalaureat şi admitere la facultate, analiştii poemei produc interpretări după impresia făcută 
lor de versurile celor patru strofe antologice, după funcţionarea logicii generale şi după cunoştinţele de 
teoria literaturii, stilistică şi critică literară, ignorând surprinderea lui Iisus Hristos în studiile teologico-
doctrinare, ceea ce echivalează cu a vorbi despre imaginea cuiva, reprezentată artistic, fără să se cunoască 
adevărata persoana, adevărul despre referentul iniţial, transfigurat estetic pentru a fi mai plastic şi deci mai 
expresiv prezentată figura lui.

Astfel, cu privire la primele trei versuri ale strofei de început:
„Iisus lupta cu soarta şi nu primea paharul...
Căzut pe brânci în iarbă, se-mpotrivea întruna.
Curgeau sudori de sânge pe chipu-i alb ca varul”
întâlnim afirmaţiile eronate (sublinierile ne aparţin, D.U.):
„În prima strofă poetul compune imaginea iconică a lui Iisus în Grădina Ghetsemani, accentuându-

se, spre deosebire de reprezentările picturale, zbuciumul omenesc, lupta cu un destin care-l înspăimântă 
[...]. Prin contrast vizual se pune în opoziţie (sic!) omenescul şi divinul, sugerate, pe de o parte, de sângele 
care reprezintă viaţa terestră şi pe de altă parte, albul, simbolul  purităţii cereşti”3; „sudorile de sânge, 
reprezentând suferinţa umană” [...] „«nu primea, se-mpotrivea, căzut, pun în evidenţă latura omenească 
a suferinţei»”4; „Iisus-omul e cuprins de teamă, de nelinişte, de îndoială [...], de spaimă de moarte”5.

Deosebirea făcută de autorii studiilor din care am prezentat citatele cu privire la calitatea estetică 
dintre reprezentările picturale şi cea literară din poemă este hazardată şi nu ajută cu nimic la surprinderea 
frumuseţii imaginii poetice punând-o în raport de superioritate faţă de celelalte reprezentări artistice, întrucât 
realitatea este alta. Reprezentările picturale ale chipurilor şi evenimentelor biblice sunt de o plasticitate fără 
seamăn, atât cele executate în maniera prerafaelită a icoanelor creştine străvechi (după cum reiese din 
versurile închinate credinţei şi acestei reprezentări din trecutul îndepărtat al poporului nostru creştin: [...] 
când gravura grosolană/ Ajută numai al minţii zbor de foc cutezător.../ Pe când mâna-ncă copilă pe-ochiul 
sfânt şi arzător/ Nu putea să-l înţeleagă, să-l imite în icoană/ Însă sufletul cel virgin te gândea în nopţi 
senine/ Te vedea râzând prin lacrimi, cu zâmbirea ta de înger,/ Lângă tine-ngenunchiată, muma ta stătea-n 
uimire,/ Ridicând frumoasă, sântă, către cer a sale mâne”, având la baza săvârşirii „[...] credinţa simplă 
– însă sinceră, adâncă”6– cât şi cele rafaelite şi postrafaelite realizate cu intuiţie psihologică şi rafinament 
cromatic („Rafael [...]/ Şi-a creat pe pânza goală pe Madona dumnezeie,/ Cu diademă de stele, cu surâsul 
blând, virgin/ Faţa pală-n raze blonde, chip de înger [...]”7.

Despre afirmaţiile „zbucium omenesc; lupta cu destinul (care-l înspăimântă; în opoziţie omenescul 
şi divinul; latura omenească a suferinţei; suferinţa umană, Iisus-omul este cuprins de teamă, de nelinişte, 
de îndoială; de spaima de moarte” nu putem spune decât că sunt note care nu corespund statutului 
persoanei lui Iisus Hristos, note care dovedesc cunoştinţe superficiale, incomplete şi incorecte, neconforme 
cu imaginea lui canonică prezentată în teologia dogmatică ortodoxă şi, lucru grav pentru o interpretare care 
se vrea valoroasă, nici nu rezultă din cuprinsul poemei.

Revenind la rugăciunea lui Iisus Hristos în Grădina Ghetsemani să desluşim cuvintele «Tată, dacă 
voieşti, depărtează paharul acesta de la mine! Totuşi, facă-se nu voia Mea, ci a Ta.» raportând imaginea 
artistică la semnificaţia lor. Astfel, secvenţa poetică:

„Iisus lupta cu soarta şi nu primea paharul”
este o metaforă produsă de înşiruirea cuvintelor într-o structură sintactică bine gândită: „lupta” 

în context, verb intranzitiv, la figurat, înseamnă (a) înfrunta „suferinţa” (tot la figurat) ceea ce transmite 
complexitatea actului „pătimirii” Sale, cu biruinţă asupra păcatului, aceasta fiind obţinută prin „efortul 
de a suporta pătimirile fără să lunece spre cruţarea Sa egoistă [...] El a suferit păcatul nostru şi l-a învins 
ca şi când ar fi fost al lui”8.

Tragismul acestei situaţii, frământări neomeneşti, îl redă metaforic poema. Este vorba de 
transfigurarea artistică a „suferinţei lui Iisus Hristos pentru păcatul nostru”9, plastică imagine care ne ajută 
să diferenţiem suferinţa obişnuită a omului simplu faţă de cea a Mântuitorului, întrucât omul simplu chiar 
când ajunge să sufere de păcat „suferă mai mult pentru păcatul său şi mai puţin de cel al celor apropiaţi 
sau de al celorlalţi oameni”10. trebuie să înţelegem că Iisus suferă din cauza păcatului tuturor pe care şi-l 
asumă cu conştiinţa consecinţelor: pătimirea şi moartea, nu că este om, ci ca un simplu om! Comparaţia 
exclude orice posibilitate a identificării – astfel imaginea artistică lărgită a poeziei devine perceptibilă prin 
analogie aşa cum pentru a fi perceput de oameni, Dumnezeu li s-a prezentat întrupat.

Substativul soarta este folosit de către poet nu cu sensul „a ceva dat exclusiv omului, sinonim 
cu destin, noroc (a se vedea Luceafărul de Mihai Eminescu: «Trăind în cercul vostru strâmt/ Norocul 

vă petrece»), ci ca „hotărâre irevocabilă divină”, 
căci Iisus Hristos nu este un simplu om, nu se află 
exclusiv sub imperiul condiţiei umane, ci persoană 
cu două firi  inseparabile  şi  concurgătoare.

Fiind vorba de o creaţie artistică, prin 
definiţie, o transfigurare artistică a realităţii, a celor 
transmise evanghelic credincioşilor şi, totodată, 
de un aspect teologic care nu permite denaturarea, 
având istoricitatea sa demonstrată, sarcina celor 
care se apleacă asupra înţelesului poemei pentru a 
găsi mesajul ei artistică în manifestare deplină cu 
cel religios, cultural etc. este dificilă. Pe de o parte, 
Iisus Hristos, în poemă, este un personaj literar şi 
trebuie înţeles ca reprezentare artistică, aşa cum, în 
pictură, multiple şi diverse tablouri de o plasticitate 
desăvârşită sunt construite pe teme religioase, 
iar, pe de altă parte, Iisus Hristos este pentru 
contemporanii ortodocşi, astăzi deci, un ipostas, o 
entitate a Trinităţii, singura reprezentată mental şi 
ca întrupare.

Avem ocazia unică să clarificăm pentru 
tineretul şcolar din perspectiva dogmaticii creştine 
ortodoxe, odată cu înţelegerea corectă a mesajului 
artistic – căci avem a face cu o creaţie estetică în 
care este cuprinsă imaginea lui Iisus Hristos – şi 
lămurirea ipostatică în dumnezeiască întrupare 
a Lui. Şi pentru a nu cădea în greşeala separării 
firilor care-l prezintă, numindu-l „Iisus-omul” 
sau „partea omenească” a lui Iisus Hristos şi 
partea lui „dumnezeiască” ca în analizele literare 
amintite, trebuie să înţelegem că „[...] acţiunea 
Sa ca Dumnezeu asupra umanităţii Sale, ridică 
această umanitate, nu fără contribuţia ei, la un 
nivel la care nu s-a mai aflat umanitatea nici unui 
alt om. Această acţiune începe cu Întruparea şi 
sfârşeşte cu Învierea lui Hristos. Această acţiune 
face umanitatea sa mediu al faptelor minunate ale 
lui Hristos ca Dumnezeu şi părtaşă la ele. Datorită 
acestei acţiuni, Hristos este nu numai Dumnezeu, ci 
şi omul desăvârşit sau deplin realizat prin puterea 
lui Dumnezeu, cum nu a fost şi cum nu va fi altul12.

Această poezie de o forţă expresivă 
impresionantă, de o plasticitate perfectă în redarea 
momentului Rugăciunii de pe munte aduce un 
câştig de netăgăduit întregirii morale şi spirituale 
a adolescenţilor care trebuie să fie ajutaţi pentru 
realizarea unei lecturi corecte. Astfel, trebuie 
precizat că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, 
Unu-născut de o fiinţă cu Tatăl, născut înainte de 
veci şi, totodată, întrupat de la Sfântul Duh şi din 
Maria Fecioara şi făcut om, asemenea nouă afară 
de păcat (!). Deci este vorba de două firi în chip 
neamestecat, neschimbat, neîmpărţit, nedespărţit, 
deosebirea firilor nefiind desfiinţată nicidecum din 
cauza unirii, ci „concurgând într-o persoană şi într-
un ipostas” (id.). Mai desluşit, prin întrupare s-a 
realizat unirea ipostatică sau unirea într-un ipostas 
a firii dumnezeieşti şi a celei omeneşti, adică o 
persoană, îmbinare a două firi, Persoana lui Iisus 
Hristos.13 

Numai aşa putem înţelege semnificaţia 
profundă a Rugăciunii de pe Munte.

Imaginea artistică oglindind poziţia plină de 
supuşenie, de nesemeţie, de ascultare:

„Căzut pe brânci în iarbă”
se completează cu cea a suferinţei 

supraomeneşti:
„Curgeau sudori de sânge pe chipu-i alb ca 

varul”
– metaforă a zbuciumului trăit de Iisus 

Hristos, conţinând pe cea a feţei închipuite 
în fantezia poetului ca fiind potrivită pentru 
transmiterea „chemării”, „spaimei”, în registru 
uman, plastică în perceperea tragismului 
momentului.

Versul:
„Şi-amarnica-i strigare stârnea în slăvi 

furtuna”
conţine învăluită în metaforă rostirea: „Tată, 

dacă voieşti, depărtează paharul acesta de la mine! 
Totuşi, facă-se nu voia Mea, ci a Ta” – la figurat 
„amarnica”, chinuitoarea, crunta, curajoasa, 
fiind atribut pentru „strigare”, vorbe care conţin o 
nemulţumire (cf. strigăt), iar „stârnea”, răscolea, 

ÎN GRĂDINA GHETSEMANI
de Vasile Voiculescu

„Iisus lupta cu soarta şi nu primea paharul...
Căzut pe brânci în iarbă, se-mpotrivea întruna.
Curgeau sudori de sânge pe chipu-i alb ca varul
Şi-amarnica-i strigare stârnea în slăvi furtuna.

O mână nendurată, ţinând grozava cupă,
Se cobora-mbiindu-l şi i-o ducea la gură...
Şi-o sete uriaşă sta sufletul să-i rupă...
Dar nu voia s-atingă infama băutură.

În apa ei vierzuie jucau sterlici de miere
Şi sub veninul groaznic simţea că e dulceaţă...
Dar fălcile-ncleştându-şi, cu ultima putere
Bătându-se cu moartea, uitase de viaţă!

Deasupra fără tihnă, se frământau măslinii,
Păreau că vor să fugă din loc, să nu-l mai vadă....
Treceau bătăi de aripi prin vraiştea grădinii
Şi uliii de seară dau roate după pradă.”1

(VVP, II, p. 279)

Dorin Uritescu
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furtuna, metaforic: provoca intervenţia, cu o notă 
de înţelegere, dar fermă şi implacabilă hotărâre 
a Tatălui Ceresc, redat artistic prin metonimia în 
slăvi”, adică folosirea unităţii lexicale care redă 
locul pentru a indica pe cel care-l sălăşluieşte, pe 
Dumnezeu.

Primele două versuri din strofa a II-a sunt o 
imagine artistică metaforică bazată pe o sinecdocă, 
substituirea întregului prin parte, prin analogie 
închipuită (vezi „după chipul şi asemănarea 
Lui”): „o mână nendurată”, epitetul este atribuit 
substantivului cu valoare simbolică (Dumnezeu) 
pentru a exprima acea însuşire care îl înfăţişează aşa 
cum se reflectă imaginea lui Dumnezeu în simţirea 
şi închipuirea oamenilor: implacabil, neînduplecat, 
neîndurător în aplicarea voinţei divine, neînţelese 
de oameni căci este deasupra raţiunii omeneşti. 
„Ţinând grozava cupă”, redă, utilizându-se 
simbolul cupă, cu sensul metonimic: vasul pentru 
ceea se conţine14, pentru a cuprinde păcatele 
omenirii, iar epitetul „grozavă” pentru a ilustra cu 
mare forţă expresivă raportarea acestora la puritatea 
absolută a lui Iisus Hristos ca persoană unică în 
unire de fire, cu efect analogic celui omenesc de 
cumplit, cutremurător, înfiorător. Pentru a reda 
hotărârea implacabilă, dar nu dură, nu brutală, a 
Duhului Sfânt, poetul foloseşte verbul a îmbia la 
gerunziu cu sensul îndemnându(-l) cu stăruinţă să 
primească, să accepte asumarea relelor Lumii ca să 
o îndrepte pe calea cea bună.

Pentru înţelegerea poemei trebuie să 
subliniem faptul că aceasta este o operă literară, 
artistică, deci de ficţiune, care pleacă de la aspectele 
consemnate de martorii evenimentelor petrecute 
în Grădina Ghetsemani, transfigurate estetic. 
Poetul însă nu se abate de la esenţa teologică a 
viziunii biblice – este de datoria analistului să 
descopere aspectele acestea sub forma lor figurată 
artistic. Astfel, trebuie să se plece de la prezentarea 
dogmatică: Iisus Hristos este într-o privinţă Fiul 
lui Dumnezeu, de aceeaşi fiinţă cu Tatăl, Născut 
înainte de veci, iar în altă privinţă Cel ce s-a 
întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara 
şi s-a făcut om. Adică este de o fiinţă cu Tatăl 
veşnic, după dumnezeire şi de o fiinţă cu oamenii, 
cu muritorii, după omenitate, cunoscut în două 
firi în chip neamestecat, neschimbat, neîmpărţit, 
nedespărţit, păstrând însuşirile ambelor firi 
coexistente în persoană, în prezentarea întrupată15.

Iisus Hristos s-a făcut prin întrupare o fire 
omenească, asumată şi încadrată, încorporată 
ipostasei (ipostasă, în teologia creştină, fiecare 
entitate a Trinităţii) sale veşnice şi prin această 
coexistenţă a devenit şi ipostasă a firii omeneşti.

„El nu mai intră în relaţie cu anumiţi 
oameni, cu persoanele omeneşti ca o experienţă 
excepţională în baza unei revelaţii, ci în dialog cu 
toate persoanele omeneşti, dar creează numeroase 
ocazii de a putea fi sesizată ca o Persoană 
dumnezeiască.”16. Atenţie! El a îndumnezeit firea 
pe care a unit-o cu sine în aceeaşi persoană, unică, 
împreună cu toate trăsăturile ei naturale în afară de 
păcat. Cele două firi ale lui Iisus Hristos nu pot fi 
despărţite decât prin cugetare. Deci, prin cugetare, 
am făcut distincţiile anterioare pentru a putea 
înţelege mesajul artistic al poemei.

Cunoscând aceste distincţii, imaginile 
artistice devin de o plasticitate larg cuprinzătoare, 
transmiţând cu o mare forţă expresivă situaţia 
tragică, supraomenească, a jertfei lui Iisus 
Hristos. De subliniat că a pus bazele învierii unind 
natura dumnezeiască veşnică, fără moarte, cu 
cea omenească, limitată, comuniunea deplină cu 
Dumnezeu fiind şi rezultat al ceea ce reprezenta 
întruparea, adică al omului (Fiul omului) deoarece 
Hristos acceptă ca omul moartea din încredere 
totală în Dumnezeu, că El îl va învia:

„În apa ei vierzuie jucau sterlici de miere 
Şi sub veninul groaznic simţea că e dulceaţă...
[...]
Bătându-se cu moartea, uitase de viaţă!”
Părerea unui teolog binecunoscut pe care o 

susţin este că „Dacă Hristos a acceptat moartea 
în Sine, a acceptat-o numai din iconomie (adică, 

planul lui Dumnezeu cu privire la Destinul creaţiei sale şi al omului în special; pregătirea mântuirii în 
Vechiul Testament şi ridicarea acesteia în Noul Testament; planul lui Dumnezeu de mântuire a omului 
realizat de Iisus Hristos – definirea teologică a termenului, s.n. D.U.) pentru ca să dea ocazia puterii Sale 
dumnezeieşti să se manifeste în aşa fel încât să reunească sufletul şi trupul chiar despărţite prin moarte.”17

Aici trebuie să amintim un fapt unanim cunoscut: eroii locali, regionali, naţionali şi internaţionali 
nu au avut niciunul teamă de moarte (Spartacus, Horea ş.a.), aceştia ştiau că în cazul în care vor fi învinşi 
vor fi sacrificaţi, ucişi cu mijloace dure în public pentru ţinerea de minte a norodului să nu mai urmeze pe 
răzvrătiţi în viitor. Atitudinea lor în faţa supliciului a fost demnă, nu s-au zbuciumat, nu şi-au cerut iertare, 
nu au clamat îndurarea! SĂ FIE IISUS-HRISTOS, EROU UNIVERSAL, în termenii criticii literare, MAI 
PREJOS DECÂT ACEŞTIA?! Deci viziunea criticii literare cu Iisus interpretat ca un înfricoşat de moarte 
trupească este o caracterizare degradantă, inadmisibilă, rezultată din superficialitatea cunoaşterii rolului 
şi funcţiei divine a Lui pe Pământ. „Bătându-se cu moartea” este un vers cu sens metaforic care exprimă 
plastic lupta divinităţii, a Celui imaculat, fără păcat, şi a omului afară de păcat, cu ideea asumării tuturor 
murdăriilor umanităţii – este o înfruntare înalt spirituală! Nu de viaţa lui proprie, ca întrupare a Duhului 
Sfânt din veci în veci, este vorba în formularea poetică „uitase de viaţă!”, ci de exprimarea metaforică a 
semnificaţiei dumnezeieşti şi a omului îndumnezeit pe care o implica hotărârea asumării păcatelor lumii 
pentru eliberarea omenirii de vinovăţia faptelor necurate, pentru câştigarea unei vieţi noi, luminoase în 
credinţa lui Dumnezeu-Tatăl, care prin trimiterea Fiului (lui Dumnezeu) sub formă întrupată (Fiul-Omului) 
să poată fi perceput de oamenii săraci cu duhul!, adică a acelora care nu au harul dumnezeirii încorporat 
ansamblului de idei şi sentimente din persoana lor, dar care prin acces la această jertfire au câştigat viaţa 
de apoi.

Ultima strofă este un tablou al stihiilor cuprinse de moartea lui Iisus Hrisos cu referinţă la Stăpânul 
creator al Universului şi guvernator al lor ca parte a Sfintei Treimi, cu misiune de iubire prin jertfă pentru 
oameni: „Deasupra fără tihnă, se frământau măslinii,// Păreau că vor să fugă din loc, să nu-l mai vadă...// 
Treceau bătăi de aripi prin vraiştea grădinii// Şi uliii de seară dau roate după pradă.”

Vasile Voiculescu este poetul român prin excelenţă religios şi, pentru a-i înţelege creaţia, trebuie să 
zăboveşti asupra ideologiei dogmaticii creştin-ortodoxe, pe care el o transfigurează artistic, altfel producem 
fantezii critice. În sprijinul înţelegerii ultimelor patru versuri ale poemei În Grădina Ghetsemani citez 
următorul pasaj:

„Se poate vedea în aceste fenomene extraordinare legătura între Cuvântul creator şi cuvintele 
Lui, sau ecourile lor create, întruchipate în lucruri. Ele îşi urmează cursul lor câtă vreme Cuvântul 
creator şi susţinător Îşi menţine aceste «cuvinte» sau «raţiuni» ale Sale referitoare la ele, ca temeiuri ale 
desfăşurării naturale a ecourilor lor plasticizate. Dar când Cuvântul susţinător, devenit om, Care stă într-o 
legătură specială cu chipurile plasticizate ale raţiunilor lor divine – şi ale Lui, se află în suferinţă, ele se 
resimt şi se înspăimântă. Cuvântul lui Dumnezeu vorbeşte atunci oamenilor şi altfel, făcând cunoscută şi 
în acest mod dependenţa ţesăturii raţionale a lucrurilor de El, ca Raţiunea personală supremă, devenită şi 
raţiune personală umană a lor.”18

Elevii şi studenţii care studiază în şcoală opera literară pe care am analizat-o în aceste rânduri, 
invocând lectura adevărată şi perceperea corectă a mesajului transmis prin imaginile de rară valoare 
artistică, care îl învăluie, trebuie să-şi pună neîntârziat întrebarea: cu ce contribuie aceasta la întregirea lor 
morală şi spirituală? La această întrebare nu există un răspuns-tip. Lăsăm pe fiecare cititor în parte să-şi 
frământe cugetul şi sufletul pentru a le afla.

Dar pe lângă faptul că prezentarea poemei În grădina Ghetsemani de Vasile Voiculescu aduce noi 
contribuţii în formarea şi consolidarea dragostrei adolescenţilor pentru frumos, în general, şi pentru cel 
literar, în special, aceasta pune, prin conţinutul ei binevenite întrebări: SUNT EU PREGĂTIT, SUNT EU 
PREOCUPAT DE MÂNTUIREA MEA? ÎMI ASUM EU MÂNTUIREA, JERTFA CRUCII PENTRU A 
PUTEA VEDEA ŞI INTRA ÎN ÎMPĂRĂŢIA LUI DUMNEZEU? – Acestea formează mesajul poemei 
construit pe tema morală a ABNEGAŢIEI de valoare universală.
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CONSEMNĂRI LA UN 
„CARNET DE NOTE” 
– RECENTA CARTE A 

LUI IVAN LUNGU

Prezent şi activ, receptor 
afectiv, redă impresiile, le 
înfăţişează  cu ochiul atent 
al reporterului, participant 
cald, redând culoarea locală 
şi aprecieri asupra valorii 
artistice a acestor manifestări. 
Consemnez reportajul cu ocazia 
reuniunii timişorenilor din 2011, 
cu reîntâlniri emoţionante. 
În capitolul  II, „Impresii de 
cititor”, Ivan  Lungu  schimbă 
registrul consemnărilor. Apar 
impresiile întunecate de la 
tragediile Holocaustului 
precum: „Farmacistul de la 
Auschwitz”, „Soluţia finală”, 
„Auschwitz - Ţara morţii” 
(sguduitoare mărturii ale 
distinsului scriitor Harry Ross), „Memoria salvată” (lucrarea prof. 
dr. Smaranda Vultur) şi recenzia cărţii „Rapsodie în alb şi negru” a 
talentatei scriitoare Gina Sebastian Alcalay. 

Capitolul  III,  „Portrete” cuprinde relatări desprer regretatul 
scriitor şi traducător Alain Paruit (Alain Herskovits), strălucita 
artistă şi director al TES (Maia Morgenstern) şi referiri elogioase 
la scrierile lui Berthold Aberman. Capitolul  IV, „In Memoriam”, 
aşa precum indică şi titlul, cuprinde calde şi dureroase referiri la 
cei dispăruţi în ultimii ani, personalităţi importante în literatura de 
limbă română şi în general cu aport  extrem de valoros în cultură: 
Carol Isac, Haralamb Zincă, Alain Herskovits, Liviu Moscovici, 
Shmuel Rainish, George Dinică, Felix Caroly, Andrei Călăraşu, Sigi 
Sontag, Sonya Palty. Capitolul  V,  „Diverse”, consemnează unele 
dispute culturale, întâlniri cu ambasadorul României, o replică lui 
Gunter Grass pentru apariţia unui poem cu tentă antisemită ş. a.

Ivan  Lungu scrie în „Cuvânt înainte” câteva precizări 
interesante, în care explică şi justifică apariţia acestei cărţi, cuvinte 
care mă ajută să pot oferi cittitorilor îndemnul că vor găsi în paginile 
„Carnetului de note” scrisul cursiv şi sugestiv al talentatului 
scriitor-reporter. Nu pot trece cu vederea dedicaţia emoţionantă 
ce o scrie Ivan  Lungu  pe prima filă a acestei cărţi: „Soţiei mele, 
Puica, mulţumirile şi întreaga mea preţuire pentru suportul moral 
şi ajutorul concret în realizarea acestui volum”. 

„Notele” din acest carnet îmbogăţesc literatura de limbă 
română apărută în Israel şi România, realizând un real documentar, 
viu şi plăcut de citit.

------------------------
* Referire la titlurile cărţilor publicate anterior: „Maimuţele 

de dincolo de amintiri” (Editura „24:ORE”, Iaşi, 2012) şi 
„Ascultând Gershwin pe covor” (Editura „Aureo”, Oradea, 2013) 
(Nota red.)  

Trecând  „Dincolo de amintiri” fără a trăda „cele trei 
maimuţe”* din biblioteca sa şi părăsind „covorul pe care ascultase 
Gershwin”*, Ivan Lungu deschide, cu inima plină, sertarul 
consemnărilor sale din anii 2004 - 2013. Observator atent şi activ, 
participant frecvent la multe întâlniri culturale (literatură, expoziţii 
de pictură, fotografii, sculptură, tapiserie) cu personalităţi din 
diplomaţie şi alte domenii din Israel, este departe de a fi în rolul unui 
reporter avid de senzaţional sau în căutare de realizări beletristice. 
Observaţii, constatări şi relatări obiective, deşi aparent reci, seci, 
sunt pătrunse de o participare afectivă, lucidă şi înnobilată de ochiul 
atent şi discernământul obiectiv al iubitorului de frumos şi armonie.

În cele 180 de pagini ale cărţii „Carnet de note” (Editura Aureo 
- Oradea, 2015), autorul a crezut de cuviinţă să comaseze cele 
aproximativ 60 de note reportericeşti şi relatări memeorialistice 
în cinci capitole, triate şi adunate, nu pe criterii calendaristice sau 
localizări, ci legate de tematica abordată.

Ivan  Lungu  este un scriitor-reporter în această carte. Activ, 
nelipsit la activităţile culturale şi întâlniri aniversare ale celor 
din aliaua română, face calde aprecieri, comentarii emoţionante 
la reîntâlnirile cu inerente aduceri aminte, unele dureroase.  
Ivan  Lungu  recidivează în ale sale scrieri cu aceaşi aplecare 
sinceră şi caldă către întâmplări readuse şi redate cititorului. 
Puterea memorialistică intervine întretăiat, nu dominant, lăsând 
desfăşurătorul real să-şi pună amprenta veridicităţii şi oportunităţii 
întâlnirilor şi a expunerilor din viaţa culturală israeliană.

În „Cuvânt înainte” autorul scrie: „Este o colecţie de articole 
cu atingere culturală, sau unele chiar cu referire propriu-zisă, 
publicate de subsemnatul în presa de limbă română din Israel 
şi  Contemporanul, în decursul ultimilor zece ani”. Într-adevăr, o 
„colecţie” bine expusă, judicios adunată şi repartizată în cele cinci 
capitole. În primul capitol „Relatări şi consemnări” găsim scurte 
reportaje despre cercurile culturale şi expoziţii din Haifa, Kraiot, 
Carmiel, Naharia, Nesher, participând activ şi la prezentarea 
expoziţiilor de sculptură, tapiserie, artă fotografică.

Ernest Huşanu

21. Stiati ca ... chiar în acestă secundă, 50% 
dintre soferi depăsesc limita de viteză?

22. Stiati ca ... un cameleon orb, este perfect 
capabil să-şi schimbe culoarea în concordanţă cu 
mediul înconjurător?

23. Stiati ca ... crocodilii înghit pietre, ca să 
capete greutate şi să se scufunde mai adânc?

24. Stiati ca ... benzile desenate cu Donald 
Duck au fost interzise în Finlanda pentru că 
personajul nu purta pantaloni?

25. Stiati ca ... plămânul drept primeşte mai 
mult aer decât cel stâng?

26. Stiati ca ... mangustele sunt imune la 

Răspunsuri veninul şerpilor?
27. Stiati ca ... sunetul paşilor lui E.T. a fost 

făcut de cineva care işi freca mâinile în jeleu?
28. Stiati ca ... este imposibil să strănuţi cu 

ochii deschişi?
29. Stiati ca ... majoritatea maşinilor 

americane claxonează în nota la?
30. Stiati ca ... populaţia mondială de găini 

este aproape egală cu cea a oamenilor.
31. Stiati ca ... delfinii dorm cu un ochi 

deschis?
32. Stiati ca ... de fiecare dată când Beethoven 

se aşeza să compună muzică, işi turna apă cu 
gheaţă peste cap?

33. Stiati ca ... limba Balenei Albastre 
cântăreşte mai mult decât un elefant?

34.  Stiati ca ... un bărbat obişnuit mănâncă 
în jur de 50 de tone de alimente de-a lungul vieţii 

pentru a-si menţine o greutate de 80 de kg?
35. Stiati ca ... în 75% din familiile americane, 

femeile administrează banii şi plătesc taxele?
36. Stiati ca ... definiţia marketing-ului este 

reactualizată o dată la 5 ani?
37. Stiati ca cel mai mare ochi este cel al 

caracatiţei? Diametrul ajunge la 40-50 cm.
38. Stiati ca ... Baobabul, care creşte în 

savanele africane, poate trăi şi până la 5000 de 
ani?

39. Stiati ca ... Indira Ghandi a fost fiica a 
unui prim ministru, mama a unui prim ministru şi 
ea insăşi prim ministru?

40  Stiati ca ... în Parlamentul britanic, care 
numara 650 de membri, sunt  doar 400 de locuri? 
Cine intarzie trebuie sa stea in picioare.

41. Stiati ca ... jocul de cărţi a fost inventat de 
chinezi in 1120?

(urmare din numărul anterior)
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În faţa dascălilor dornici de 
a înţelege fenomenul contemporan 
al învăţământului românesc, în 
publicaţia reprezentativă – „Tribuna 
învăţământului” – s-au publicat 
constant materiale adecvate, teme 
fierbinţi, dezbateri, opinii, analize, 
propuneri reformatoare, activităţi 
şcolare şi extraşcolare deosebite etc. 
În funcţie de interesul instituţional şi 
particular, dascălii au fost informaţi 
şi au receptat dinamica europenizării 
învăţământului românesc. Între 
participanţii la punerea în discuţie a 
problematicilor ardente se regăseşte 

constant inspectorul şcolar prof. Teodor Pracsiu – o voce distinctă 
între pedagogii contemporani. Cunoscut drept un prestigios 
publicist, critic literar şi cronicar teatral, Teodor Pracsiu a venit în 
întâmpinarea profesorilor, îndeosebi a celor specializaţi în limba şi 
literatura română, publicând un prim volum autonom – Triumful 
lucidităţii (Bârlad, Ed. Sfera, 2013), ca, în anul abia încheiat, să 
propună cititorilor o a doua carte de publicistică, tematic - similară, 
dar în colaborare cu Daniela Oatu – Ochiul de veghe (Bârlad, Ed. 
Sfera, 2015). 

În Argument, autorii luminează direcţiile prin 
care se poate pătrunde în labirintul şcolar, din care 
e imposibil de ieşit, atâta timp cât porţile au rămas 
deschise şi intrarea – liberă. În fapt, fiecare comandor 
aflat în postura de timonier la cârma navei şcolii 
româneşti a desenat pe suprafaţa mării propria cărare, 
fără urme şi fără farul orientativ spre care să se îndrepte. 
Nu e de mirare, aşadar, că tonul constatărilor celor doi 
autori e necruţător, dar drept, aspru, dar mobilizator. 
Cel puţin aşa speră, abscons, autorii. Un fragment din 
prefaţa cărţii edifică dintru început cititorul asupra 
intervenţiilor diriguitoare, oportune ori nu, asumate 
de la cel mai înalt for guvernamental – Ministerul 
Şcolii (indiferent ce titulatură a îmbrăcat de-a lungul 
ultimului sfert de secol din viaţa noastră): „Ceea ce a 
întunecat şi blocat bunele intenţii a fost bulversarea 
valorilor, inversarea scării axiologice, asaltul mediocrităţilor, 
ascensiunea imposturii, validarea periculoasă a carierismului 
oportunist. Amestecul inextricabil de bine şi de rău, confuziile şi 
dinamitarea criteriilor de analiză şi de judecată, reforme autentice 
şi pseudo-reforme, degringolada legislativă, polarizarea socială 
accelerată a societăţii prin îmbogăţirea oneroasă a unora şi 
sărăcirea celor mulţi – iată efecte ale unei lumi în derivă ce-şi caută 
cu disperare echilibrul” (p. 5). 

Articolele din prima parte a volumului, grupate sub titlul Spaţiul 
educaţiei, constituie ilustrări concrete ale observaţiilor de mai sus. 
Se porneşte de la rădăcină, după principiul că inciziile trebuie să fie 
făcute atât pentru a obstrucţiona răul cât şi pentru a dirija energiile 
avivante într-o direcţie pozitivă. Materialele sunt concepute unitar 
în această primă secţiune, cele mai multe sub expresia revoltei 
practicantului didactic, a „aplicatorului” reformelor, care constată 
discrepanţe consumatoare de energii între „teorie şi practică”.

Problemele dese şi dificile din instrucţia şi educaţia 
învăţământului românesc, realmente, sunt „priorităţi naţionale”, 
dacă avem în vedere sincronizarea cu cerinţele europene, adaptarea 
la nevoile unei dinamici social-economice care nu mai dau răgazul 
respiraţiei tradiţionale. Ecoul acestora se observă în Un dialog 
vivace şi câteva învăţăminte (despre manualele digitale pentru 
clasa I), Triumful lucidităţii (calitatea personalului didactic), 
Să privim înainte! (carenţele sistemului), Acum şi aici (şomajul 

postuniversitar), Destinul satului (sărăcia părinţilor), Simularea 
văzută din interior (ineficienţa testelor pilotate), În căutarea 
lecturii pierdute… (inapetenţa elevilor pentru lectură), Preludii 
la un bacalaureat anunţat (ineficienţa probei orale), „Turnul 
Babel” şi cercul pedagogic (punctajul ne-edificator al subiectelor 
de bacalaureat), Gramatica în liceu? (pericolul agramatismului în 
rândul tinerilor), Clasamente şi servituţi (corectarea obiectivă şi 
riguroasă a tezelor la bacalaureat), Înainte de a fi prea târziu (exodul 
„creierelor”) ş.a., ş.a. Scrisul alert împleteşte cumpănit stilistica 
amabilităţii cu raţionamentul lipsit de echivocuri. Pun pe gânduri 
aplicaţiile la obiect, tranşarea fără subtilităţi a chestiunilor majore şi 
vădite cu care se confruntă învăţământul românesc de azi.

A doua parte a cărţii – Interferenţe – alcătuieşte, în fapt, 
partea complinitoare a binomului auctorial. Aspectul ferm, zigurat 
din prima secţiune a cărţii e temperat de linia atenuată a scrierilor 
părţii următoare. Par a fi de natură dialogică intruziunile în lumea 
didactică, nişte răspunsuri dintr-un monolog interior al dascălului 
de la catedră, care trebuie să fie, simultan, om, profesor, actor, 
prieten, poet… Scepticismul multor fragmente din cap. Spaţiul 
educaţiei, este precumpănit cu ploaia optimismului catifelat, care 
maschează de multe ori blazarea, inoportunitatea sau ineficienţa 
activităţii didactice. Aici, perspectiva se schimbă, fiindcă postura 
auctorială e a tânărului dascăl care vine cu încredere în sistem 

(Omul fără iluzii, O imensă tristeţe…), promovează 
dialogul didactic cu toate instanţele educative (Arta 
dialogului), crede în forţa lecturii (Spiritul juvenil), 
constată buimăceala economică din care niciodată 
dascălii nu ies în câştig (Buget al tristeţii), observă 
rutina regresivă şi formalismul comisiilor metodice 
(Ochiul de veghe, Vocaţia de supravieţuitor), critică 
neajunsurile programei şi ale manualului de limba 
şi literatura română (Critica literară românească 
în manualele şcolare) etc. Sunt atitudini exprimate 
sincer de, cred, Daniela Oatu (prestigioasă profesoară 
şi delicată poetă), la care n-ar trebui să fie indiferenţi 
mai-marii de mai-de-sus. 

Consideraţiile critice din ultima parte a 
volumului – Ecouri critice –, focalizează atenţia spre 
o latură prezentă afund şi impozant în personalitatea 
omului de cultură Teodor Pracsiu. În domeniul criticii 

literare, îndeosebi cel al fenomenului teatral, cărţile lui Teodor 
Pracsiu – Clepsidrele Thaliei (1985), Măştile lui Cronos (1995), 
Transparenţe critice (1997), Oglinzi paralele (2000), Refracţii 
critice (2013) – relevă trăsături greu de atins în zona criticii literare 
româneşti: verb „infatigabil”, sintagme imbatabile, adâncimi de text 
văzute lesnicios, paralelisme inedite, consacrări de expresii vagante, 
incizii fine şi exacte. Aici, interpretările critice asupra câtorva dintre 
cărţile lecturate aparţinând scriitorilor Theodor Codreanu, Ion Gh. 
Pricop, Ioan Baban precum şi notaţiile reportericeşti despre felurite 
manifestări „scot lumii la vedere” zona culturală a Vasluiului (fapt 
benefic, atâta vreme cât despre Vaslui – numai de rău în presa 
naţională). Cu o bogată activitate publicistică, epigramist patentat, 
cu poantă acidă, teatrolog şi critic literar, uneori conciliant, alteori 
şfichiuitor, autorul însuşi ar fi meritat un medalion alături de 
confraţii de condei. 

Urmărind presa didactico-pedagogică e de observat că ritmic 
au fost editate cărţi de specialitate cu dezbateri, frânturi, analize 
etc. Singură această carte – Ochiul de veghe, ai cărei autori, Teodor 
Pracsiu şi Daniela Oatu, au o netăgăduită experienţă în practica 
instructiv-educativă, dacă ar sta pe masa „Ministerului Şcolii”, 
ar fi o oglindă vie a ceea ce s-a întâmplat (rău / bun) şi un punct 
de plecare pentru o necesară şi adecvată reformă în învăţământul 
românesc.

Teodor Pracsiu – 70
Momentos, învăţământul

Lina Codreanu
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Intensitate

răsplătim un necuprins 
fără regrete
în nopţi purificate cu 
adâncul din noi
sclipiri de stele în ochii 
tăi
îndepărtează durerea 
înstrăinării
mâinile mi se rotesc în 
sensul timpului 
căutând cu disperare veşnicia la colţul gurii 
tale
şi întregesc vigoarea  jurământului 
cu o şoaptă stinsă
unghiile mi se înfig  în carnea ta până la 
sânge
de teamă
să nu  pierd intensitatea  nemuririi 
îmbrăţişarea umbrelor noastre
un iad de patimi
în piepturi despicate 
urcăm şi alunecăm 
în lumina de la capătul visului
ne ancorăm gândurile de pământ
de anotimpuri înşirate între noi 
din care reconstituim copilăria pe o fâşie 
de răsărit
pledoarie tandră pentru   imaculat  a  două 
suflete regăsite
firave picături de cer
atinse doar de clipe.

Amânarea de a iubi

Tresare  vremea în vânt nelegiuit 
şi niciun semn 
nu-mi tulbură atâta neputinţă,
şi am privit 
cum toamna cade galben în păcat,
şi traversează demn
spre alte dimineţi ;
urcă şi mută  inima de piatră 
într-un blestem fără cuvânt al zilelor 
care ies din soare.
Tăcerea îmi macină adâncul
şi rămân străin chemării tale,
respirând în fiecare clipă cu teama de 
eşec...

În vara cu drumuri bătătorite de ţărână,
nu am avut atâta  demnitate să privesc
răbdarea soliei ce nalţă către ceruri
o mână
a renunţării la singurătate ;
aşa aş fi deprins  învăţătura să iubesc
prima natură a vieţii,
să nu mai trăiesc în lumea cu anotimpuri 
de împrumut,
adânc să mă căiesc
în zilele jilave,  crescute din pământuri …

Şi am privit
cu atâta neputinţă în delăsări,
nelegiuit,
lăsându-mi nopţile să umble prin nimicuri ;
surâsul tău  
l-am îngropat în albul neclintit al iernii să 
nu mai fie suferinţă,
iar amânarea de a iubi
a întunecat aşteptarea între două inimi şi 
m-a îndepărtat de tine ;

m-am înfăţişat apoi dinaintea unui mâine 
ca un veşnic călător
pe drumuri ce duc spre nicăieri 
cu o iubire care  strigă în mine
şi vinovăţiile ascunse mi  s-au lipit de suflet 
...

SONETUL FERICIRII

Anotimp cu soare-i 
orice iubire,
Sufletu-ţi dansează 
cu pasărea-n zbor,
Pământul sare şi el 
într-un picior,
Planetele toate îşi ies 
din fire.

Fericirea cântă, gâlgâie-n izvor,
Clipa se lățește-n nemărginire,
Astrele nu contenesc să se mire,
Horă largă-i bucuria tuturor.

Trăieşte-ţi dragostea cu-nverşunare,
Fii onorat de sacralitatea ei,
Împodobeşte-o cu mărgăritare,

N-o lăsa să îngheţe în tipare,
Învaţă să lupţi de la vechii ahei,
Dacă-i nevoie, intră-n cuşca cu lei!

SONETUL SATULUI NATAL

Pe vechi țărmuri inundate cu povești,
Cu doruri și visuri pavimentate,
Se răsfață puzderii de sate,
Dar numai unu se numește Bețești.

Pace-ți oferă și seninătate,
Veșnicie numai aici dobândești
Și salbe cu amintiri copilărești;
Nu-l dau nici pe o mie de palate.

Căsuțe-acoperite cu șindrilă,
Livezi întinse în vecinătate,
În orice cerdac se toarce o idilă,

Istoriei completându-i o filă.
Pe culme, ii și bundițe-nflorate,
Colo se joacă polca pe furate.

SONET CU PARFUM

Iubito cu gleznele de chihlimbar,
Torsul, armonie beethoveniană
Cu mireasmă dulce de havaiană,
Exult, că nu te-am aşteptat în zadar!

De unde-ai luat părul de castană,
Gâtul de egretă, zâmbetu-ţi hoinar,
Ochii, două boabe de mărgăritar,
Cugetul pios fără de prihană?

Din ce nouă galaxie mi-ai venit
Învăluită-n parfum de trandafiri,
Prin sângele cald să-mi curgi 
necontenit?

Cum de-ai aflat că eu îţi sunt cel 
menit?
Tu, născătoare a unei mari iubiri,
Ce farmece-ai combinat să mă inspiri?

MIHAI MERTICARU Diana Barbu çtefan radu muçat
îngerii mei domestici

pictează cu parfum de zile afumate peste 
tot ce plânge cu numele meu 
 spune-i lui de toți care nu-mi lasă care nu 
mă lasă 
 ești un șurub ce sărută ziua de noapte  
 uneori uiți să mă ții și pe mine în picioare 
 și atunci mă rog mă auzi? 
 mă rog 
 mă târăsc la tine cu rezervele din 
buzunar 
 îmi iau creionul și mă desenez în 
prelungiri până la tine 
 ieri uram urmele de noroi din hol 
 azi le fac eu însămi 
 doar să calci TU pe ele 
 de ce Doamne nu auzi și îngerii mei 
domestici 
 se hrănesc tot din palma ta 
  

stări de plastic

am fugit dintre versuri 
 pe-aici nu găsești decât imaginea mea 
în lut 
 peste ea am zgâriat mii de cuvinte  
 mi-am luat inima în brațe și am dus-o 
departe de ele 
 să nu știe nimeni ce nori trec azi peste 
ea 
 versuri de cărămidă 
 iar eu zidar într-o minciună colosală 
 mă îngrop singură 
 scriu cu mâinile legate la spate 
 scriu oarbă 
 le-am dat unor cuvinte miros înțepător 
 revin la ele și mi-e dor de-acasă 
 eu sunt străinul ce se-ascunde în cochilie 
 știi că eu scriu numai cu mănuși? 
 mi-e frică  
 poate s-ar rupe puțin din mine 
 și s-ar amesteca între cuvinte 
  

capul meu e un ou dogmatic 

  nu cresc eu porumbelul păcii 
 eu îi ard penele cu bricheta când nu se 
uită 
 sunt un om bolnav   
 și-mi e frică să nu fugi și tu 
 capul meu e un ou dogmatic 
 a început să nască întrebări cu piele udă 
 când nu mai e loc aici  
 le trimit să-mbatraneasca-n podul casei 
 acolo am crescut toți 
 bătrâni fără răspuns încă atârnă de tavan 
 știi că ai să ajungi acolo și tu scrii de frică 
  
 și dacă frica nu e decât un bec stins prea 
devreme? 
 dacă mă întorc iarăși în beznă? 
  
 atunci am să întind întunericul pe pâine 
 oricum diminețile au prea multă lumină 
 nu orice față a mea crește după soare 
  
 îmi cad zarurile de ură din buzunare 
 eu sunt viciul 
 nu cresc eu porumbelul păcii 
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soarta de soţie neîmplinită, de mamă responsabilă şi de doamnă a înaltei 
societăţi franceze. Punând pe primul plan convenienţele sociale, ea respinge 
mult timp dragostea tânărului şi o pierde pentru totdeauna, odată cu moartea 
acestuia. Rămâne credincioasă amintirii unei iubiri platonice până la vârsta 
de 30 de ani când îl cunoaşte pe diplomatul Charles Vandenesse. 

Marchiza Julie d’Aiglemont, la 30 de ani, arăta ca „o femeie fără 
nimic care să o lege de viaţă... o femeie care de mult nu-şi mai punea 
nici o nădejde nici în viitor, nici în sine însăşi, o femeie părăsită care ia 
vidul drept neant”. Ea „nu-şi închipuia că o femeie s-ar putea lăsa sedusă 
pentru a doua oară; cunoscuse însă iubirea şi o păstra, încă sângerândă, în 
adâncul inimii sale”. Pentru a nu fi judecată de societate, alege să rămână 
blocată între zidurile instituţiei căsătoriei, dar totuşi înţelege că sacrificiul 
pe altarul cutumelor societăţii trebuie să aibă o limită. La 30 de ani, în 
opinia lui Balzac, femeia atinge „culmea poetică a vieţii”. E vârsta la care 
„femeile cunosc întregul preţ al iubirii şi se bucură de ea cu teama că o vor 
pierde; atunci sufletul lor este încă frumos de tinereţea care le părăseşte, iar 
pasiunea lor sporeşte mereu, pe măsură ce viitorul le înspăimântă”.  Julie ia 
decizia de a se lăsa în voia iubirii pentru Charles Vandenesse şi va duce o 
viaţă dublă, cu avantajele şi dezavantajele acesteia. 

Nu sună cunoscut? Câte femei, odată tinere, pline de iluzii despre 
căsătorie şi viaţa în doi, aşteptând un prinţ pe un cal alb, sau un erou de prin 
romane ori, mai nou, un miliardar, nu au fost dezamăgite, înşelate în toate 
aşteptările, frământându-se în căutarea unei decizii corecte: divorţez sau 
nu?; ce vor spune părinţii, vecinii, prietenii?; dar, cum rămâne cu copilul?; 
cum mă va afecta asta financiar? Câte nu au rămas prizoniere durerilor 
lor, fiecare zi fiind o palmă peste inimă şi un rid pe chip, blazându-se în 
resemnare, acceptând stafidirea inimii sau având, în cel mai fericit caz, o 
nouă sanşă? A lăsa inima să bată mai tare pentru altcineva nu conduce însă 
decât la o altă frământare şi la o altă alegere - acceptarea lanţului, care 
va deveni mai slab, înmuiat de iubirea din suflet, sau ruperea definitivă şi 
începerea unei alte vieţi. 

Julie a avut iluzii, le-a pierdut, a disperat, s-a resemnat, a cedat 
apoi iubirii fără a renunţa la statutul de marchiză d’Aiglemont. Finalul 
cade ca o pedeapsă asupra femeii care se complăcuse a trăi o viaţă dublă. 
Rămâne doar cu o fiică, Moïna, din cei cinci copii, şi este pusă în situaţia 
de a ascunde adevărul faţă de ea. Moare, fără a reuşi să îşi atenţioneze fata 
asupra urmărilor iubirii pentru fiul lui Charles Vandenesse.

Probabil că romanul Femeia la treizeci de ani pare unora depăşit ca 
tematică, iar unele femei ironizează soarta personajului principal. Să nu 
uităm însă că nu toate fetele sunt acum emancipate, uşuratice sau pragmatice. 
Nu toate femeile se dedică în epoca modernă doar carierii lor, înlocuind 
viaţa de familie cu orele peste program sau cu permanentele conversaţii 
telefonice şi e-mail-uri transmise în interes profesional. Au fost, mai sunt 
şi persoane foarte sensibile, crescute după anumite principii morale, cu 
idei clare despre moralitate şi respectarea unor reguli ale societăţii, care 
au trăit sau ar putea trăi o experienţă asemănătoare. Mai sunt şi femei în 
concepţia cărora cariera nu ţine loc de iubire, de comunicare şi de nevoia 
de a fi împreună cu persoana dragă, de a împărtăşi necazurile şi bucuriile.

Vastitatea universului feminin nu este pe măsura capacității oricui 
de a-l pătrunde şi a-l cunoaşte cu adevărat, în cele mai adânci ascunzişuri. 
Probabil că nici a femeii însăşi.

Trecut-au anii..., vorba lui 
Eminescu, şi iată că m-am gândit că nu 
ar fi rău să recitesc anumite cărţi pentru 
că timpul, care nu iartă pe nimeni şi 
nimic, mi-a înlăturat din memorie 
detaliile unor subiecte tratate de unii 
scriitorii remarcabili ai literaturii 
universale. O întoarcere în timp nu este 
posibilă din punct de vedere fizic sau, în 
orice caz, nu cunoaştem până în prezent 
modalitatea de a o face. În schimb, stă 
la îndemâna celor cu mintea deschisă să 
caute o soluţie pe cale spirituală. Eu am 
găsit-o pe cea a întoarcerii pe drumul 
cărţilor citite odinioară.

Cu multă bucurie mi s-a oferit şi 
am primit romanul Femeia la treizeci 

de ani scris de Honoré de Balzac, un volum reeditat de editura Polirom în 
2012. Deşi parcursesem romanul înainte de a împlini eu însămi 30 de ani, 
după încă 20 l-am redescoperit. Prima dată l-am considerat cam plictisitor, 
dar anii au trecut şi ochii mei au citit altceva. Timpul, din nou timpul, el 
care schimbă totul pe drumul lui, a schimbat desigur şi impresia mea pe 
parcursul noii lecturări. Cu siguranţă, am fost influenţată şi de excelenta 
traducere din limba franceză a lui Haralambie Grămescu, scriitorul care a 
tradus numeroase cărţi ale unor autori valoroşi, renumit în special pentru 
traducerea integrală a volumului O mie şi una de nopţi, după reproducerea 
ediţiei Le livre des Mille nuits et une nuit, o traducere fidelă a textului arab, 
coroborată cu traduceri din limba rusă şi din limba germană a altor două 
versiuni.

Citind iarăşi Femeia la 30 de ani am constatat că subiectul tratat 
a depăşit timpul, trecând peste secole, a rămas surprinzător de actual - 
un subiect care poate aparţine oricărei ţări, oricărei perioade marcate de 
convenienţe sociale şi de mentalităţi împovărătoare. Ceea ce i s-a întâmplat 
Juliei la începutul secolului al XIX-lea, în Franţa, cu certitudine i s-a 
întâmplat şi altei tinere, în alte vremuri, şi se poate întâmpla şi astăzi. Nu 
contează spaţiul şi timpul, doar modul de gândire, educaţia, autoeducaţia, 
regulile societăţii. O societate evoluază, sub diferite aspecte, însă poate lăsa 
în urmă mentalităţile. 

 Balzac, bărbat fiind, a reuşit să pătrundă cu iscusinţă şi fineţe 
psihologică în mintea şi sufletul feminin, astfel încât orice femeie care a 
trecut prin situaţii asemănătoare Juliei se poate regăsi în paginile romanului. 
Autenticitatea este accentuată de aprecierile, adeseori cu valoare aforistică, 
impregnate în naraţiune (“A cugeta, atunci când ar trebui să simţi, este tipic 
sufletelor fără aripi”; “Figura unei femei tinere are liniştea, strălucirea, 
limpezimea suferinţei unui lac. Fizionomia femeilor nu începe decât la 
treizeci de ani” ş.a). 

            O fată se căsătoreşte împotriva voinţei tatălui ei cu un ofiţer din 
armata lui Napoleon, Victor d’Aiglemont, la o vârstă fragedă, înflăcărată 
de iluzii şi vise. Merge pe drumul nefericirii alături de un bărbat egoist, 
superficial, insensibil, iar iluziile i se spulberă. Maturizarea se produce 
dintr-odată. Deşi întâlneşte un tânăr englez, lordul Arthur Grenville, a cărei 
statornicie şi delicateţe o înconjoară câţiva ani, Julie continuă să-şi accepte 

 Femeia la treizeci de ani  de Honoré de Balzac
Impresii de lectură

Camelia Pantazi 
Tudor

► In 1944, Emmeline Snively, directoarea unei agenţii de mod-
deling, i-a spus modelei aspirante Norma Jean Baker, „Mai bine 
ai învăţa să fii secretară sau ţi-ai găsi un soţ”. Sunt sigură că ştiţi 
că Norma Jean a devenit Marilyn Monroe. Acum. cine are habar 
cine e Emmeline Snively.
► Winston Churchill a rămas repetent când era in clasa a 6-a. De 
fiecare dată când a candidat a fost înfrânt,   până când a împlinit 
62 de ani şi a devenit Prim ministru. El a scris mai târziu: “Never 
give in, never give in, never, never, never, never - in nothing, 
great or small, large or petty - never give in except to convictions 
of honor and good sense. Never, Never, Never, Never give up.”
►Sigmund Freud a fost huiduit pe scenă când şi-a prezentat pen-
tru prima oară ideile comunităţii ştiinţifice din Europa. S-a întors 
la biroul lui şi a continuat să scrie.
► Charles Darwin a renunţat la cariera în medicină şi i-a fost 
spus, de către tatăl său: „Nu-ţi pasă de nimic înafară   de prins câi-

ni şi şobolani.” În biografia lui, Darwin a scris: „Am fost consi-
derat de tatăl meu şi de toţi profesorii ca un băiat foarte obişnuit, 
de fapt chiar mai jos decât standardul mediu de inteligenţă.” Cu 
siguranţă, a evoluat.
► Profesorii lui Thomas Edison  spuneau despre el că “e prea 
prost ca să înveţe ceva”. A fost concediat de la primele două jo-
buri ale sale, fiind considerat neproductiv. Ca inventator, a făcut 
1000 de invenţii lipsite de succes, înainte de a reuşi să inventeze 
becul. Întrebat de un reporter cum s-a simţit să eşueze de 1000 de 
ori, Edison a spus: “Nu am eşuat de 1000 de ori. Becul a fost o 
invenţie cu 1000 de paşi.”
► Walt Disney a fost concediat de editorul unui ziar pe motiv 
că nu are imaginaţie şi idei bune. A dat faliment de mai multe ori 
până să construiască Disney Land-ul. Dealtfel, Propunerea parcu-
lui a fost refuzată pe motiv că nu ar atrage pe nimeni.
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Participanţi din diferite părţi ale lumii au 
răspuns invitaţiei Festivalului Internaţional de 
Poezie de la Benidorm & Costa Blanca – Spania. 
Muzică, spectacole şi voie bună, frumos armonizate 
cu poezie, tradiţie şi turism, astfel aş rezuma timpul 
petrecut în cadrul Festivalului. 

În prima zi a evenimentului cultural, Antonio 
Perez Perez, primarul oraşului, a deschis Festivalul 
cu un cuvânt de bun venit, accentuând rolul şi 
importanţa culturii pentru oraşul şi ţara gazdă. 
Oficial în listele de înscriere figurau participanţi 
din 15 ţări ale lumii, la Benidorm, cum era de 
aşteptat la un eveniment de o asemenea anvergură, 
numărul participanţilor a fost mult mai mare. Semn 
ca poezia nu ţine cont de limbă, cultură, religie sau 
graniţă. Cel mai frumos mijloc de comunicare al 
participanţilor a fost poezia, care a suplinit pentru 
mulţi limba oficială a Festivalului.

Iubitorii de frumos s-au regăsit în versurile 
autorilor prezenţi, chiar dacă majoritatea s- au 
întâlnit prima oară. Într-un cadru festiv, muzica 
îngemănată cu poezia, a dat savoare celor trei 
zile petrecute la Benidorm. Printre delegaţii 
ţărilor participante, România a fost prezentă prin 
doamna Rodica Elena Lupu, scriitoare, poetă, om 
de televiziune şi cultură, care a emoţionat publicul 
spectator prin recitările deosebite ale poeziilor sale.

O mulţumire şi recunoştinţă din sufletul 
meu se îndreaptă spre autorul cilian, vorbitor de 
limbă română, prof. Mario Castro Navarrete, poet, 
traducător şi profesor de limba spaniolă la Universitatea „Alexandru 
Ioan Cuza” din Iaşi. Mare a fost surprinderea, pe un pământ străin, 
să redescoper creaţiile lui Eminescu traduse de dânsul, care au 
trezit un mare interes în rândurile celor prezenţi, mai cu seamă că 
majoritatea erau vorbitori de limbă spaniolă.

Muzică, tradiţie, spectacol şi poezie
Ligia-Gabriela JANIK

FESTIVALUL INTERNAŢIONAL DE POEZIE DE LA BENIDORM – COSTA BLANCA - SPANIA

La o recitare în aer liber, a fost invitat şi 
tânărul poet român stabilit temporar în Spania, 
Cezar Viziniuck Cătălin, să prezinte una din poeziile 
sale din noul volum „Ioana - Joana”. Această 
carte bilingvă, româno-spaniolă, tradusă de Mario 
Castro Navarrete, a apărut cu puţin timp înaintea 
Festivalului la editura Anamarol.

La finalul celor trei zile, autorităţile au 
mulţumit celor prezenţi pentru aportul adus culturii 
oraşului, invitându-i şi la următoarele ediţii. În 
cinstea lor, primarul Antonio Perez Perez împreună 
cu organizatorii Festivalului Julio Cesar Pavanetti 
Gutierrez şi Annabel Villar au dat o recepţie în 
cadrul căreia fiecare participant a fost menţionat cu 
diplomă.

Lansări de carte, piese de teatru, turism cultural 
, recitări, dansuri tradiţionale, concerte în diverse 
săli de cultură, împletite cu poezia au contribuit la 
împlinirea spirituală a autorilor si simpatizanţilor de 
poezie.

Festivalul Internaţional de la Benidorm & 
Costa Blanca a însemnat mult mai mult decât 
poezie.Verva locuitorilor, ospitalitatea, veselia, 
culorile diversificate,muzica tradiţională, au 
transmis optimism şi voie bună, fiecare persoană 
simţindu-se important şi apreciat.

Ţin să mulţumesc directorilor şi organizatorilor 
Julio Cesar Pavanetti Gutierrez şi doamnei Annabel 
Villar pentru buna organizare şi desfăşurare a 
Festivalului. Benidorm va rămâne mult timp în 

inima şi memoria celor care au binevoit să răspundă învitaţiei la 
Festivalurmând să ne întâlnim şi la ediţiile viitoare.

Benidorm, Spania, 14 martie 2016

         1881!!!!!!!! nu cred ca ne vindecam vreodata
 
                               *CÂRMACII*
 

Vai, nenorocită ţară, rele zile-ai mai ajuns!
A lor gheare-nfipte-n pieptu-ţi fără milă  l-au străpuns
Şi-n bucăţi împart, infamii, carnea ta, avutul  tău!
Tot ce s-a găsit pe lume mai stricat, mai crud, mai rău,
 
Ăşti nemernici fără suflet, fără nici un căpătâi,
Ţin a tale zile-n mână, ş-a ta cinste sub călcâi.
Şi călări pe tine, ţară, se cred zei  aceste bestii,
Cum se cred ades copiii împăraţi călări  pe trestii.
 
Ei sunt mari şi tari, şi nu au nici ruşine,  nici sfială
Că-ntr-o zi, poate, urmaşii le vor cere socoteală
De-a lor fapte. Ce le pasă? Lopătari, la cârma ţării
Sunt stăpâni pe vas, pe vânturi, şi pe valurile mării!
 
Şi când cugeţi c-aceşti trântori, astă haită de samsari
Prin tertipuri şi prin intrigi au ajuns puternici, mari,
Şi când vezi pe-a vieţii scară unde-au fost  şi unde sunt,
Când îi vezi cu ce mândrie, cu ce ochi semeţi şi crunt
 

Privesc azi din înălţime spre norodul tăvălit
În mizeriile-n care ei, călăii, l-au trântit,
Când te uiţi cum se răsfaţă, cum îşi  fac de cap mişeii,
Vai, începi să crezi că-n ceruri adormit-au de mult zeii!
 
Ş-apoi, după ce-au dat palme, şi-au scuipat în faţa ţării,
După ce-a-mbrâncit poporul în prăpastia pierzării,
După ce n-a rămas lucru nebatjocorit de ei,
Au curajul aceşti oameni de nimic, aceşti mişei
 
Au curaju-n faţa lumii ca să strige-n gura mare:
Ne vrea ţara! Îi vrea ţara? Auziţi neruşinare!
Vai, de-ar fi pe voia ţării, ştiţi voi  unde v-aţi trezi!
Într-o ocnă, da! Acolo oasele v-ar putrezi!
 
Cum să mai vedem în ţară cinste, muncă, propăşire,
Când spoiala azi e totul, când vezi că prin linguşire
Şi făţărnicii, netoţii, au ajuns  aşa departe!
Cum să-ţi mai trudeşti viaţa ca să-nveţi puţină carte
Când te uiţi că-n astă ţară,  dată pradă celor răi,
Înţelepţii sunt victime, ticăloşii sunt  călăi!
 
 Alexandru Vlahuță, Târgoviște, 1881, iunie

ALEXANDRU VLAHUTA 1881
O poezie scrisa in 1881 descrie cu o precizie naucitoare guvernantii Romaniei de după 1989  
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Răscruci destinale,
 într-un roman  al lui Liviu Comșia

Iulian Chivu

     Multe cărți bune de poezie și de proză trec pe lângă criticii noștri 
literari care roiesc în jurul câtorva nume, fără îndoială remarcabile, însă 
excesivului îi urmează pe de altă parte insuficiența ce nu se reabilitează 
cu evocarea unor cauze, e adevărat obiective, ci cu mai mult interes 
pentru ceea ce tot critica a produs prin recul; o linie a doua a numelor, 
haotică și greu decantabilă, nu neapărat o a doua linie valorică. Autorii 
‒ prea mulți, cărțile ‒ și mai multe, revistele ‒ prea permisive presupun, 
în consecință, dezechilibrarea valorizării și, mai apoi, decredibilizarea 
valorii ca atare. Cu astfel de credințe, dacă nu și convingeri, obișnuiesc 
să-i citesc atent pe cei tineri, pe cei ocoliți, pe cei mai puţin cunoscuți și 
scriu doar atunci când simt că trebuie să scriu și când aș vrea ca scrisul 
meu să reechilibreze lucrurile. Un astfel gând încerc citind, nu prea 
târziu, un roman al lui Liviu Comșia (Filiala USR Brașov), tipărit în 
Teleorman: 365 de zile sau întâlnirile și revelațiile Mariei Magdalena 
(Tipoalex, 2014). Cu un personaj din lumea obscură a orfelinatelor, o 

adolescentă, Maria Magdalena, cu un nume deloc întâmplător, sortită a îngroșa lumea prostituției, 
precum în literatura balzaciană a curtezanelor, romanul lui Liviu Comșia, deși ne deschide, în lumini 
și umbre,  o lume concupiscentă, imundă, abandonată de prozatorul modern ca anacronică, trece cu 
abilitate din planul plăcerilor primare prin toată paradigma existenței și ajunge până la descoperirea 
trebuințele religioase ‒ planul convergențelor inevitabile. Romanul se citește cu ușurință și cu interes 
la tinerețe, dar și la vârsta când tot la tinerețe te întorci cu gândul, fie și pentru reproșuri. Firul epic 
este unitar, lipsit de divagații derutante, și își culege cititorul cu abilitate din confuzii aducând tot mai 
în centru figura unei tinere care a copilărit în orfelinatul de la „Prichindelul”, dar care vine împotriva, 
în urma și abia mai apoi în întâmpinarea conotațiilor numelui său, Maria Magdalena; un nume cu 
rezonanțe evanghelice. „Sunteți Maria Magdalena Visarion? (Așa mă botezase în maternitate asistenta 
șefă, după numele ei de fată, dându-mi identitate)” – p.62.  Destin și hazard, viață și moarte, împliniri 
și dezamăgiri, sacru și profan, dar nu întocmai ca la iluminiștii francezi (Denis Diderot), nici ca în 
literatura galantă a lui Bernardin de Saint-Pierre, nici ca la preromanticul Chateaubriand, ci parcă mai 
aproape de realiștii Balzac și Dumas-fiul, însă la fel de aproape și de destinalii Dostoievski, Camil 
Petrescu sau Gala Galaction. Abandonată în maternitate de mama care „a dispărut în vârtejul colorat 
al lumii”, Maria Magdalena are momente în viața de adolescentă când caută în amintire, ca sprijin, 
ca terapie a spaimelor, figura mamei, însă găsește aceeași „nebuloasă care se răsucea în jurul meu 
amețitoare. Din mijlocul acesteia se desprindea chipul ei care se legăna deasupra unei forme minuscule 
ce avea înfățișarea mea” (p.19). Copilăria e tristă, încărcată de lugubru, de violențe  traumatizante, 
dominată de ticăloșiile directorului de orfelinat, Virgil Neag, care siluia fetele. Maria Magdalena este 
luată în plasament de Mama Ileana, o femeie săracă, dar cu mult suflet. Ea, ca angajată a centrului 
de plasament, salvează optsprezece copile de ororile orfelinatului, nu însă și de ororile vieții. De la 
ea primește o pildă de prevedere adolescentină, sfaturi minimale de igienă intimă și la primul ei pas 
în pubertate e botezată premonitiv: „Bine ai venit între proastele pământului!” (p.71). Ceea ce era 
inevitabil pentru o tânără din orfelinat se produce și Maria Magdalena se împacă cu acest statut social. 
„Nimeni nu m-a obligat să devin curvă, am început cu violență. Nu trebuie să mă menajați. Am vrut 
s-o pedepsesc pe mama care m-a abanonat într-o maternitate” (p.31), îi spune ea Sofroniei, care o 
„angajează” ca damă de companie pentru fiul ei, Radu, bolnav de leucemie în stadiu morbid. Acum, 
deja Maria Magdalena este absolventă de Litere, dar nu are șansa să se titularizeze datorită proastelor 
referințe. Lipsită de bucuriile copilăriei și ale adolescenței, condamnată la corvoada de a furniza 
plăceri primare bețivilor, defulaților perverși și unor potențați ticăloși, Maria accede către judecăți 
superioare și se vede nevoită să poarte crucea unui destin nemeritat: „Răstignirea îmi bântuia mintea 
de ceva vreme. Semnificația aleasă de biserică mi se părea unilaterală și incompletă”, crede ea pentru 
început (p.13). Singura bucurie, aceea de a gândi liber, îi aduce și ea tristeți nebănuite, chiar și pe 
aceea a suicidului: „Era un gând vechi, încă din primii ani ai adolescenței, determinat de capacietatea 
mea blestemată de-a trece dincolo de aparențe” (p.72). Cu Radu, companionul ei de care se apropie 
ca de un obiect fragil, cu teamă la început, are bucuria să-și continue reflecțiile, să descopere alte 
orizonturi de adevăr. Radu, fiul nelegitim al unui fost securist, acum prosper om de afaceri, care își 
proclamă ascendența în voievodul transilvan Ștefan Mailat, presimte că între el și tată nu e o legătură 
biologică naturală, ci o taină bine păzită și, cu toată grija pe care i-o poartă, prezența lui, chiar și 
a mamei, îl inhibă pe bolnav. Suferindul simte cu ușurință de ce a fost adusă în preajma lui Maria 
Magdalena și gesturile ei de curtezană îl țin la distanță: „Nu-i nevoie, a spus el cu voce joasă și fermă. 
Nu vreau nimic din ce ai fost plătită să faci, e clar?” (p.84). Confesiunile sumare, de curtoazie, găsesc 
pentru cei doi interferențe de gândire, de cauzalitate, de proiecție. Totul converge, în cele din urmă, 
în Dumnezeu spre care vine fiecare dintr-o cu totul altă direcție. Radu, cititor pasionat de literatură 
SF, ar fi vrut să scrie un roman cosmogenetic dintr-o perspectivă cu totul străină de cea biblică, poate 
ceva mai aproape de opțiunea lui Asimov: atacurile dintre supercivilizații au dus, în disperare de 
cauză, la soluții controlabile în afara Terrei. Pornind de la această idee, Radu găsește o altă explicație 
pentru cărțile Torei (Pentateuh), pentru misiunea lui Moise; o erezie coerentă numai pentru cititorii 
de SF (vezi p.53 și urm.). Dumnezeu nu poate fi totuși anulat ca omniprezență, omnisciență și mai 
ales ca omnipotență: „Dumnezeu, Forța Inițială, nu ne permite să intervenim în istoria unei civilizații, 
mai ales dacă ne este inferioară”(p.55). În prezența lui Radu, a spiritului său îndrăzneț, Maria 

Magdalena se lasă cucerită de ceea ce altfel i-ar fi 
rămas necunoscut, nebănuit. Îl însoțește în Țara 
Oltului, în ultima lui vizită în satul copilăriei, 
la bunica, Mama Tore, o femeie care reprezintă 
tipul tradițional de percepție a lumii, pe criteriile 
scripturistice, chiar și atunci când recurge la un 
act de magie apotropaică tradițională: „‒Cum ai 
zis că te cheamă? (întreabă Mama Tore) ‒Maria 
Magdalena, am răspuns(...) ‒Ca pe...(...) ‒Da, 
ca pe...”(p.119). Bătrâna crede în destin tot așa 
cum au crezut și înaintașii ei și îl acceptă ca pe 
un dat: „Cu el (cu Radu, n.n.), neamul nostru, al 
lu› Lup-Purcar și cel al Mailaților, se stinge. Așa 
o vrut Domnul să ne pedepsească pentru păcatele 
noastre...”(p.125). Radu însă are o perspectivă 
eliadescă a destinului și îl înfruntă coborând spre 
incipiențe, într-un illo tempore regenerator. Maria 
Magdalena are deja argumente și suspiciuni să 
creadă în predestinare:  „Radu a fost pedepsit 
să descopere moartea și, deci să nu-l vadă pe 
Dumnezeu cel din Inaltul cerului” (p.88).
O licărire de speranță pare să-i surâdă 
suferindului, dar numai atât cât să cunoască 
iubirea; Maria Magdalena este îndrăgostită de 
el și i-o mărturisește cu sinceritate, cu un gând 
eretic spre Isus Hristos și Maria Magdalena, 
prima femeie vindecată de Mântuitorul scoțând 
din ea șapte demoni, cea care, de altfel, va fi 
aproape de El în evenimentele cruciale ale 
vieții Lui pământești (la răstignire, la mormânt, 
la învierea Lui), ceea ce a întreținut unele 
speculații. În ciuda blasfemiilor care au însoțit 
imaginea Mariei Magdalena, Evangheliile nu o 
menționează ca prostituată, ci, din contra, poate 
fi menționată ca apostol pentru prezența ei în 
preajma lui Isus, prin apostolat, iar un document 
apocrif în limba coptă îi atribuie „Evanghelia 
după Maria Magdalena”, lucrare gnostică din 
secolul al II-lea d.C. Convergențele romanului 
365 de zile sau întâlnirile și revelațiile Mariei 
Magdalena, al lui Liviu Comșia, se conturează 
spre final, în redescoperirea lui Dumnezeu cel 
etern. Radu, lângă zidul Bisericii, în ultimele lui 
clipe de viață, se roagă. Se roagă din convingere 
și cu căință: „Își ridicase ochii și privea țintă 
turla care despica seninul adânc al cerului cu 
crucea. S-a așezat pe trepte: ‒De ce, Doamne? 
A șoptit și întrebarea s-a înfipt în lumina de aur. 
De ce? Dacă iubirea e totul, pe ea se clădește 
viața, de ce să plătesc eu prin moarte?”(p.166). 
Scena are măreția celei din Evanghelia după 
Matei (27:46): „Şi pe la ceasul al nouălea, Isus 
a strigat cu glas tare: Eli, Eli, Lama Sabactani? 
Altfel decât multe romane aride, fără substanța 
și culoarea comunicării, cu care ne-au obișnuit 
mulți postmoderniști și la care trimiteam de 
la început, cartea lui Liviu Comșia urmează 
concomitențe și incitante  contrarietăți de idei, 
intersectează ascendențe și descendențe ale 
spiritului, apoi punctează sensul deschis, chiar 
evaziv al finalului (finis coronat opus): „Doamna 
vă transmite că sunteți liberă, mi-a spus Anuța 
fără să mă privească”, p.171. Trecuseră 365 de 
zile de când Maria Magdalena intrase pe poarta 
de fier forjat a Vilei Mailat. Așadar, chiar mai 
mult decât în Viața după Matei (2011) și decât 
în Justina (2012), alte două romane ale aceluaişi 
autor, cu 365 de zile sau întâlnirile și revelațiile 
Mariei Magdalena, Liviu Comşia se apropie 
atent nu numai de o lume reală, incontestabilă,  
ci şi de o mai veche nedumerire transcendentală, 
intrinsecă efemerităţii fiinţei şi imanentă 
factualului de care, sociologic, aceasta nu se 
poate detaşa nici prin aspiraţii.
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Aliona MUNTEANU

GÂNDIREA 
FILOZOFICĂ 

EUROPEANĂ DESPRE 
SPAŢIUL SLAV

N. Danilevski despre Rusia şi Occident;
O. Spengler despre „Apusul Europei”;
V. Shubart despre idealul slav în „Europa şi sufletul Asiei”;
N. Berdiaev despre criza culturii moderne;
I.Ilin despre fundamentele culturii creştine;
E. Cioran şi Yanko Yanev despre relaţia Orient-Occident.

Lucrarea de faţă scoate în evidenţă o parte dintre concepţiile 
filozofilor europeni şi emigranţi despre relaţia dintre spaţiul slav şi 
Occident. Lucrările autorilor: N. Danilevski, O. Spengler, V. Shubart, N. 
Berdiaev, I. Ilin, E. Cioran, Y. Yanev, N. Crainic ne vorbesc despre rolul 
Rusiei, caracterul mesianic al acesteia, diferenţele dintre occidentali şi 
slavi, problemele omului modern şi dispariţia treptată a spiritualităţii, 
dezvoltarea artificială şi forţată a Rusiei, nevoia primordială a educarii 
poporului rus în spiritul caracterului naţional spiritual. N. Danilevski 
critică intelighenţia rusă care este atrasă de Occident, nesimţind 
identitatea lumii slave, preocupaţi fiind de credinţele intelighenţiei 
europene; O. Spengler  reliefează faptul că mult disputata criză a culturii 
occidentale constă în schimbarea valorilor odată cu apariţia în Occident 
a nihilismului; V.Shubart scrie despre menirea Rusiei de a recupera 
sufletul omului - anume Rusia deţine acele forţe pe care Europa le-a 
irosit sau le-a autodistrus; Yanko Yanev considera spaţiul slav – spaţiu 
ales de Dumnezeu care se deosebeşte în mod radical de Occident; N. 
Crainic accentuează că Rusia, sub influenţa curentului de occidentalizare 
a urmat un fenomen de preudo-morfoză; N. Berdiaev vrea să ne aducă 
la cunoştinţă că Rusia este un teren nevalorificat pe care trebuie să se 
construiască o cultură şi o civilizaţie occidentală, iar I.Ilin ne enumeră 
căile adevărate care duc la renaşterea Rusiei.

Scrisă în 1869, lucrarea lui N. Danilevski, “Rusia şi Europa”, a 
dat naştere unor discuţii aprinse în legătură cu aceasta. Autorul emite 
bine cunoscuta teorie a tipurilor cultural-istorice, împărţind popoarele 
în două categorii: popoare neistorice, care reprezintă laturi moarte 
pentru dezvoltarea societăţii, şi popoarele istorice, care sunt în măsură 
să formeze tipuri cultural-istorice originale. Conform scriitorului, din 
ultima categorie fac parte 13 civilizaţii din întreaga istorie (egipteană, 
asiro-babiloniană, evreiască, grecească, romană ş.a) care au fost create 
printr-o îmbinare specifică a patru elemente fundamentare (religios, 
cultural, politic şi social-economic). O parte dintre aceste civilizaţii şi-
au încheiat existenţa, iar altele se găsesc într-una dintre etapele sale de 
dezvoltare. Rusia, în concepţia lui Danilevski, ar avea rolul de a forma 
tipul cultural-istoric al popoarelor slave. Orice tip cultural-istoric are 
patru etape de dezvoltare (excepţie face cazul în care nu dispare printr-o 
moarte violentă): etapa inconştientă sau nivelul materialului etnografic, 
etapa constituirii statale, etapa înfloririi civilizaţiei şi etapa degradării 
acestuia, semnificând în acelaşi timp stadiile apariţiei, dezvoltării şi 
decăderii elitei (clasei guvernamentale). Cultura slavă se află încă în 
perioada de formare. Danilevski scrie că nu este absolut obligatoriu ca 
toate statele şi popoarele să parcurgă în drumul său de dezvoltare aceleaşi 
etape, precum iobăgia, feudalismul, capitalismul ş.a.

În cartea sa, Danilevski nu scrie despre criza culturii europene, 
acest aspect nu pare să-l preocupe. El mai degrabă suferă din cauza 
faptului că intelighenţia rusă este atrasă de Occident, nesimţind identitatea 
lumii slave preocupaţi fiind de credinţele intelighenţiei europene, care ar 
reprezenta, după părerea lor, forţa salvatoare a întregii culturi europene. 
V. Zenikovski scrie că „Danilevski luptă împotriva acestei conştiinţe 
bolnave; în aceasta constă patosul primordial al cărţii sale şi prin acest 
lucru el a fost şi va rămâne drag tuturor celor care trăiesc cu aceeaşi 
intuiţie şi convingere în identitatea culturii ruse”. (1) În ceea ce constă 
relaţiile dintre Rusia şi Occident, Danilevski scrie că: „Europa nu numai 
că ne este nouă străină, dar ne este şi ostilă, interesele ei nu numai că 
nu pot fi şi interesele noastre, însă în majoritatea cazurilor sunt direct 

opuse lor… Dacă este imposibil 
şi dăunător să ne îndepărtăm de 
treburile europene, atunci destul de 
probabil, va fi util şi chiar necesar 
să privim întotdeauna şi continuu 
aceste chestiuni din punctul nostru 
de vedere specific rusesc.” (2) Acesta 
este motivul pentru care Dostoievski 
a numit lucrarea autorului „Cartea de 
căpătâi a fiecărui rus” («настольной 
книгой каждого русского»). Prin 
urmare, Europa de Vest este ostilă 
Rusiei şi slavenismului, de aceea este 
necesară construirea unei solidarităţi 
ale popoarelor slave împotriva 
tendinţelor Occidentului de a distruge, 
supune sau de ai asimila pe slavi.

După părerea lui I. Ilin, nu există în Occident o carte asemănătoare 
cu cea al lui V. Shubart despre Rusia în ceea ce priveşte simpatia sinceră 
pentru poporul rus. Lucrarea „Europa şi sufletul Asiei” este considerată 
a fi obiectivă întrucât nu a fost scrisă de un rus, ci de un străin care a 
văzut lucrurile detaşat, neimplicat. V. Shubart scrie despre caracterul 
mesianic al omului, trăsătură în care s-au regăsit ruşii citind cartea lui, 
prezicându-le astfel un viitor promiţător, ceea ce le conferă ruşilor o 
anumită emoţie şi bucurie că se scrie despre ei cu simpatie şi dragoste şi 
nu cu ură şi dispreţ.(3) V. Shubart scrie că „Occidentul a dăruit omenirii 
cele mai sofisticate tehnologii, forme de guvernământ şi de comunicaţie, 
însă a lăsat-o fără de suflet. Menirea Rusiei este de a recupera sufletul 
omului. Anume Rusia deţine acele forţe pe care Europa le-a irosit sau 
le-a autodistrus… Rusia este unicul stat capabil să salveze Europa… 
Rusul deţine (…) acele premise spirituale care nu pot fi găsite astăzi la 
nici unul dintre popoarele europene…(4) Shubart este de părere că „ruşii 
deţin cea mai profundă în esenţă şi atotcuprinzătoare idee naţională – 
ideea mântuirii umanităţii. (5) Într-un mod similar, Yanko Yanev considera 
spaţiul slav – spaţiu ales de Dumnezeu care se deosebeşte în mod radical 
de Occident. Ca şi V. Shubart şi I.Ilin, Yanko Yanev simte o mare dragoste 
şi respect pentru spaţiul rus, amintind de slavofilişti, tradiţionaliştii 
culturii ruseşti. El consideră că Rusia reprezintă ceva cu totul deosebit 
de Europa, o deosebire superioară a Rusiei faţă de Occident. La toţi cei 
amintiţi se remarcă iubirea faţă de slavism, faţă de rasa slavă, pasiunea 
pentru geniul slav. Astfel, Rusia cuprinde în sine toate posibilităţile unei 
dezvoltări de cultură epocală, cultură care în cele din urmă va putea prin 
ea însăşi să cucerească Europa întreagă. Kirievski care este unul dintre 
întemeietorii slavofilismului precizează câteva dintre cele mai importante 
deosebiri dintre Rusia şi Occident: „În Occident domină ştiinţa, în Rusia 
domină credinţa. În Occident domină critica, în Rusia domină tradiţia. În 
Occident domină Biserica romano-catolică şi protestantismul, în Rusia 
domină Biserica ortodoxă… Catolicismul caută să înţeleagă cu raţiunea 
conţinutul revelaţiei, adevărul ei absolut. Spre deosebire de catolicism, 
ortodoxismul caută să înţeleagă absolutul adevărului revelat nu prin 
raţiune, ci prin directă pătrundere mistică.”(6) Pin aceasta s-ar rezuma una 
dintre marile diferenţe dintre cele două lumi. „Pentru Kirievski, cultura 
occidentală reprezintă ceva iremediabil corupt.” (7) Deci, raţionalismul 
Bisericii occidentale se bazează pe scolastică. Iar „din scolastică, după 
Kirievski, se trage marele rău care zace la baza culturii europene”.(8) 
Omul occidental, catolic este condus de raţionalismul scolastic, spre 
deosebire de „omul ortodox care cugetă în mod pasiv, prin mistică, 
prin credinţa adevărului absolut”. (9) Se poate observa că în timp ce 
occidentalii privesc Răsăritul faţă de Occident sub raportul civilizaţiei 
materialiste, slavofilii privesc acest raport în special din punct de vedere 
religios. Pentru adepţii slavofilismului, Occidentul va apărea întotdeauna 
sub forma creştinismului alterat şi deteriorat.

În ceea ce constă perioadele de evoluţie a unei culturi, O. Spengler 
se apropie de concepţiile lui N. Danilevski. O. Spengler scrie că „Fiecare 
cultură urmează etapele de creştere asemenea omului. Fiecare are 
copilăria sa, tinereţea sa, maturitatea şi bătrâneţea sa.” Însă referitor la 
acea criză despre care s-a vorbit şi s-a scris foarte mult, criza culturii 
occidentale, Spengler este de părere că aceasta constă în schimbarea 
valorilor odată cu apariţia în Occident a nihilismului, a negativităţii 
care s-a răspândit şi în rândurile maselor, contestând vechile valori, 
criticându-le şi respingându-le. Promotori ai acestor noi valori au fost: 
Jean- Jacques Rousseau, Schopenhauer, Hebbel, Wagner, Nietzsche, 
Ibsen, Strindberg, E. Cioran etc. În felul acesta, raţionalismul rece a luat 
locul spiritualităţii, teoretizarea a luat locul trăirilor, iar individualismul 
a luat locul colectivităţii. A avut loc o subordonare a valorilor spirituale 
faţă de cele materiale, o inversare a raportului firesc dintre mijloace şi 
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scopuri. Universul uman devine exteriorizat şi nu interiorizat, axat pe 
autocunoaştere directă. Există o tindere vădită a omului spre domeniul 
tehnic, îndepărtându-se tot mai mult de aspiraţiile interioare şi trăirile 
autentice. Personalitatea omului încet, încet se pierde, intrând  în comun 
şi urmând gloata precum un robot. Atitudinile, comportamentele şi 
acţiunile devin standarde pentru toţi. Omul nu îşi mai pune întrebări 
despre sensul vieţii, nu mai are tendinţe de meditaţie. Viaţa se ocupă 
astfel de aparenţe şi nu de profunzimi, întrucât a rămas fără suflet. Mintea 
a pus stăpânire pe suflet. Acest lucru îl spune şi N. Berdiaev. Cunoaşterea 
ştiinţifică şi modernizarea lucrează în felul acesta împotriva omului prin 
efectele sale negative asupra naturalului. Francois Rabelais îl avertizează 
pe omul modern că „ştiinţa fără conştiinţă este ruina sufletului”.

Făcând o analogie a culturii cu anotimpurile ciclice: primăvara, 
reprezentând naşterea, vara – tinereţea, toamna – maturitatea şi iarna 
– bătrâneţea/moartea, O. Spengler a identificat opt culturi care se 
deosebesc prin stilul său propriu faţă de celelalte culturi. Acestea sunt: 
cultura egipteană, greco-romană, chineză, babiloniană, indiană, arabă şi 
cea vestică, care au parcurs un ciclu de viaţă identic. Cultura este definită 
la Spengler ca un organism, iar istoria universală nu este altceva decât 
biografia ei generală. 

Nichifor Crainic scrie, făcând referire la filozofia lui O. Spengler, 
că toate ţările vestice dezvoltate au urmat o transformare normală. 
„O morfoză naturală, o morfoză adevărată se petrece în ţările în care 
cultura şi civilizaţia se dezvoltă organic şi simultan, cum ar fi Franţa. 
Dar un fenomen de preudo-morfoză, de dezvoltare artificială, nu-l putem 
observa decât în aceste ţări înapoiate sub anumite raporturi, care totuşi, 
la un moment dat, vor să se pună brusc la punct, la nivel european”. (10) 
Prin urmare, Rusia, sub influenţa curentului de occidentalizare a urmat 
un fenomen de preudo-morfoză (să ne amintim de creştinarea forţată din 
anul 988). 

Conform filozofiei lui Ceadaev, Rusia este un teren nevalorificat 
pe care trebuie să se construiască o cultură şi o civilizaţie occidentală. 
Iar aceasta cultură şi civilizaţie occidentală „trebuie căutată în formele 
de viaţă universală ale occidentalismului”. (11) Ceadaev e de părere că 
ortodoxismul bizantin a paralizat forţele Rusiei creatoare. „Suntem, 
menţionează el, un parazit şi nimic altceva, pe arborele culturii universale. 
Suntem copiii nelegitimi ai culturii de astăzi. Îmbrăţişând ortodoxismul 
bizantin, Rusia s-a despărţit de Occident şi şi-a tăiat deci vinele prin care 
putea să circule un sânge aducător de cultură. Creştem, dar niciodată noi, 
ruşii, nu ajungem la maturitate. Înaintăm, dar pieziş şi fără nici un scop”. 

(12) 
P. Ceadaev poziţionează Rusia undeva la mijloc, între Orient şi 

Occident, astfel Rusia are propria sa dezvoltare, independentă de cele 
două extreme: „Noi n-am mers niciodată în pas cu celelalte popoare; noi 
nu aparţinem nici unuia dintre marile familii ale speciei umane; noi nu 
suntem nici ai Occidentului, nici ai Orientului şi nu avem tradiţiile nici 
ale unuia, nici ale altuia”. (13)

I. Ilin, filozof al sec XX, nu îşi poate imagina o gândire autentică 
care să nu pornească din inimă. El este de părere că „… trebuie să 
spunem întregii lumi că Rusia este vie – că înmormântarea ei ar fi un 
fapt neînţelept, că noi nu suntem praf şi mizerie umană, ci oameni vii, 
cu inimă rusească, cu gândire rusească şi talent rusesc…” De aceea 
este primordială educarea poporului rus în spiritul caracterului naţional 
spiritual. Căile adevărate care duc la renaşterea Rusiei, după părerea lui 
I. Ilin, sunt următoarele: credinţa, continuitatea istorică, simţul monarhic 
de dreptate, naţionalismul spiritual, statul rus, o elită nouă conducătoare, 
un nou caracter spiritual rus şi o cultură spirituală. Poporul rus are nevoie 
de pocăinţă şi de purificare, iar cei ce s-au curăţat trebuie să-i ajute pe 
ceilalţi să-şi restabilească conştiinţa vie creştină, credinţa în puterea 
divină, atitudinea corectă faţă de rău, sentimentul onoarei şi capacitatea 
de a crede. Fără acestea, Rusia nu va renaşte, iar măreţia ei nu se va crea.”

Emil Cioran, filozoful român al secolului XX, a atins şi el tema 
disputată a relaţiei dintre Orient şi Occident şi cea a crizei spirituale. 
El aduce critici la adresa popoarelor slave care au încurcat renaşterea 
Daciei, considerându-şi ţara nedemnă de a avea o dezvoltare spirituală 
proprie. E. Cioran propune să se urmeze întru totul cultura europeană 
şi paşii Occidentului, convins fiind că Europa Vestică este singura care 
urmează un ritm sigur de evoluţie. Însă forma liberală de guvernământ 
a Occidentului nu îi era pe plac, sugerând în locul acesteia autoritatea 
şi violenţa, capabile, după părerea gânditorului, de a salva lumea. 
Deoarece cultura română este mică şi nesemnificativă, aflată la marginea 
Balcanilor, nu va fi niciodată capabilă de a renaşte.

Deşi fiecare dintre filozofii menţionaţi mai sus au trăit în perioade 
diferite, au avut propriile idei şi au aparţinut unor grupări specifice, citind 
scrierile şi concepţiile acestor filozofi înţelegem şi observăm preocuparea 
lor comună pentru o transformare, pentru un aport de bunăstare adus 

omenirii şi în acelaşi timp o efervescentă căutare şi dorinţă de cunoaştere, 
de aflare a adevărului şi comparare a propriilor valori culturale cu 
valorile celorlalte popoare. Munca lor intensă ne este de ajutor astăzi 
să descoperim istoria, atmosfera şi preocupările înaintaşilor noştri şi 
să ne creăm o idee despre atributele relaţiilor dintre spaţiul slav si cel 
occidental.

----------------------------------------------------------
(1) „С этой болезнью сознания и борется Данилевский, здесь 

лежит главный пафос его книги, и этим он всегда был и останется 
дорог тем, кто живет той же интуицией, тем же убеждением в 
своеобразии русской культуры” - В.В. Зеньковский

(2) Н. Данилевский:„…Европа не только нечто нам чуждое, но 
даже враждебное, что её интересы не только не могут быть нашими 
интересами, но в большинстве случаев прямо им противоположны… 
Если невозможно и вредно устранить себя от европейских дел, то 
весьма возможно, полезно и даже необходимо смотреть на эти дела 
всегда и постоянно с нашей особой русской точки зрения…”

(3) И.А. Ильин о Шубарте в 1940 году в эмиграции: «Мы, 
русские, читаем эту книгу не без волнения: во-первых, – мы узнаем 
во многих чертах мессианского человека действительно наши 
русские национальные черты; во-вторых, – мы впервые видим, чтобы 
западный европеец открыл свои глаза и верно увидел нас, не для того, 
чтобы презрительно или ненавистно отзываться о нашем народе, а 
для того, чтобы сказать о нас (если и без полного понимания), то все 
же с любовью к нам и с верою в нас; в-третьих, – будущее, которое 
он нам сулит – и позвольте сказать прямо – в которое мало кто из нас 
не верит, хотя бы смутно, хотя бы предчувствием или мечтой, – это 
будущее в высочайшей степени радостно, светло и ответственно”.

(4) В. Шубарт, «Европа и душа Востока»: «Запад подарил 
человечеству самые совершенные виды техники, государственности 
и связи, но лишил его души. Задача России в том, чтобы вернуть 
душу человеку. Именно Россия обладает теми силами, которые 
Европа утратила или разрушила в себе... Россия – единственная 
страна, которая способна спасти Европу... Русский обладает (...) 
теми душевными предпосылками, которых сегодня нет ни у кого из 
европейских народов...»

(5) В. Шубарт, «Европа и душа Востока»: «...русские имеют 
самую глубокую по сути и всеобъемлющую национальную идею – 
идею спасения человечества».

(6) Nichifor Crainic, “Dostoievski şi creştinismul rus”, cap. 
Slavofiliştii, pag. 74

(7) Ibidem
(8) Ibidem
(9) Ibidem pag. 75
(10) Nichifor Crainic, “Dostoievski şi creştinismul rus”, cap. 

Occidentaliştii, pag. 63.
(11) Ibidem, pag. 66.
(12) P. Ceadaev, “Scrisori filozofice”
(13) Ibidem
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