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Ce-mi pasă mie de Europa dumitale?! 
(II)

             Unii cercetători influenţaţi probabil de metehnele moderne, 
aşa par tentaţi să creadă – invidioasă,  că nu l-ar fi preţuit pe Eminescu, 
socotindu-l doar un… imitator  al  lui  Alecsandri,  inferior  în privinţa 
limbii şi a versificaţiei! – deşi amintirile Helenei Văcărescu (King and 
Queens I have Known, New York 1904), martor ocular la audienţa 
acordată poetului în 1882, spune limpede că felul de comportament, 
sumbru  şi  anxios  al  poetului  (bolnav  deja  şi  care va  muri  curînd!) 
poartă vina! Eminescu însuşi aşa dar o înspăimîntase pe Carmen Sylva, 
drept  care  biata  femeie,  după  ce  i-a  venit  inima  la  loc  văzând  că 
vizitatorul şi-a luat tălpăşiţa, a încercat să dreagă busuiocul-.vorba vine 
– comparându-l cu eroii lui Byron (Manfred) şi Goethe (Faust).

Chiar  dacă regina ar  fi  înclinat  spre  asemenea idee,  sub pretextul 
,,europenizării” vieţii culturale de la Bucureşti, un capitol din lucrarea 
lui  Richard  Kunisch  –  călătorul  german  de  la  care  Eminescu  a 
împrumutat legenda transformată apoi în poemul Luceafărul – exclude 
orice  fel  de  neînţelegere  derivată  de  vreo  deosebire  a  nivelului  de 
civilizaţie  între  Vest  şi  Est.  El  se  referă  la  ,,impresiile  naţionale 
străvechi”  (germ.  urtumlich  =  antice,  nu  primitive),  recunoscute  ca 
atare de cel care a fost Richard Theodor Karl Kunisch, Freiherr von 
Richtofen – un străin de o speţă puţin obişnuită în ce priveşte cultura şi 



caracterul,  putinţa de a înţelege şi  a  preţui  o altă viaţă naţională (îl 
descrie N. Iorga) – într-o discuţie avută la Bucureşti, cu două... femei! 
Era  prin  1849,  adică  în  plină  orânduire  musulmană,  iar  în  Ţara 
Românească nişte femei  făceau politică!  Să nu-ţi  vină  a crede! Iată 
scena petrecută în faţa întregii protipendade locale:

„Valahii  sunt  dornici  să  audă necontenit  ce  impresie face ţara lor 
asupra străinilor, nici eu un am scăpat de o asemenea întrebare mascată 
notează R. Kunisch

– Ceea ce am găsit aici, m-a surprins – am răspuns.
–  Un compliment  cât  se poate de echivoc – a replicat  o doamnă. 

Biata  noastră  ţară  e  socotită  ca  fiind barbară… Aşa că  probabil  vă 
produce  uimire  faptul  că  ştim să  citim şi  să  scriem,  să  ne  purtăm 
civilizat, şi că nu avem belciuge atârnate pe nas şi pe buze!

–  ... şi că un străin poate veni în ţara noastră, fără teamă că i s-ar 
putea  întâmpla  ceva  rău  –  a  adăugat  zâmbind  prietena  ei,  o  tânără 
doamnă aparţinând uneia din cele  ai vechi familii din Est...!” (p. 10)

  Aflăm aici dovada cea mai bună că valahii de pe la jumătatea sec. al 
XIX–lea aveau ideea cea mai veche despre naţiunea lor (care, în treacăt 
fie spus, alte popoare nu o au nici în ziua de astăzi!) şi erau nu numai 
interesaţi de de imaginea pe care  pe care o are ţara lor (şi nu întregul 
imperiu  otoman,  din  care  vor  face  parte  încă  20  de  ani !)  în ochii 
Europei de Apus, ci şi că înţelegeau chiar mai bine decît străinii, cînd 
era cazul, alte idei politice.

 În  faţa  ei,  părerea  că  nerecunoaşterea  ţării  noastre  în  Vest  este 
cauzată de poziţia (intelectuală?) ocupată de ea în familia popoarelor 
europene, înaintea primului  război mondial,  nu mai  poate fi luată în 
seamă!  Dar  în  fond,  cum  se  explică  faptul  că  un  cercetător 
contemporan  al  imaginii  româneşti  în  lumea  germană,  ca  Heimann 
scrie,  după  mai  bine  de  un  secol,  că  poporul  din  spaţiul 
carpatin-dunărean  nu  a  stat  niciodată  în  centrul  atenţiei  locuitorilor 
Europei  Centrale,  astfel  că,  în  nicio  perioadă  istorică,  interesul 
germanilor faţă de români  nu se poate compara cu acela acordat  de 
pildă,  din  perspectivă  austriacă,  cu  acela  acordat  ungurilor?!   Este 



realistă  oare  părerea că  locul  relativ  periferic,  ocupat  de  români  în 
ierarhia popoarelor alcătuită de germani şi austrieci – care nu le acordă 
aceeaşi  nuanţată  atenţie  precum  vecinilor  imediaţi  care  au  fost  în 
epocile  mai  noi,  inamicii  constanţi  ai  lumii  germane?!?  (Das 
Rumaenienbikd in  deutschen Sprachraum (1775-b1818), Heidelberg, 
1986?)  C.  Rădulescu-Motru  unul  dintre  românii  care  i-au  cunoscut 
bine  pe  germanii  de  pretutindeni,  aşa  cum i-a  cunoscut  bine  şi  pe 
români – constatase o înrudire profundă a spiritului românesc cu cel 
german: în ambele cazuri, esxistă un strat ţărănesc de adâncime, care 
are drept urmare unul şi  acelaşi comportament.  La fel ca germanul, 
românul nu glumeşte cu religia: ca germanul, el se simte legat profund 
de pământ şi de rasă.

Din cele de mai sus apare la fel de limpede ca şi de manualele de 
istorie  româneşti  că  valahii  s-au  aflat  întotdeauna,  până  în  epoca 
modernă, în miezul evenimentelor importante din Europa, şi nu doar 
întâmplător.  Explicaţia  este  faptul  că  –  spre  deosebire  de  popoarele 
aşezate în ţinuturi mai puţin fericite decât  acelea din Valea Dunării – 
ei au dispus de bogăţii naturale unice şi indispensabile vieţii pe întregul 
continent  (sare,  aramă,  o  reţea  densă  de  ape  potabile  şi  pe  undele 
cărora se puteau transporta mărfuri şi oameni, terenuri agricole fertile 
şi  ample  turme  de  animale  care  furnizau  principalele  materii  prime 
pentru  hrană,  îmbrăcăminte,  tratamente  sanitare,  etc).  În  această 
situaţie a fost absolut normal ca valahii – bărbaţi şi femei deopotrivă,  
după cum se vede – au fost de voie – de nevoie mereu la curent cu 
toate cu tot ce înseamnă o noutate, înainte şi după ce au început a se 
scrie şi citi în mass-media vremii. E de la sine înţeles că, trăind într-o 
societate  evoluată  (cum  dovedesc  vestigiile  istoricilor,  fără  niciun 
dubiu)  ei  cunoşteau  perfect  şi  utilitatea  respectării  normelor  de 
comportare civilizată şi chiar pe această bază şade ironia lui Caragiale 
vizând  pe  aceia  care  nu  ştiau  că  standardele  vieţii  din  ,,Europa 
dumitale” trebuie respectate şi în ,,ţărişoara mea”.

Atunci de unde au apărut ideeile de ,,antipatia” europenilor faţă de 
români?  Nu se poate admite  că păreri  sperificiale,  despre ierarhii  şi 



amiciţii  abstracte,  iubireşi  recunoştinţă  au  influenţat  simpatia  şi 
cunoaşterea  dintre  popoare,  ci  cu  totul  alta  trebuie  să  fie  cauza. 
Admitem  că  există  oarecari  dificultăţi  în  comunicarea 
româno-germană şi viceversa, dar nu mai mari decât  ar fi între străini 
şi  vorbitorii  oricărei  limbi  străine.  Dar  acestea  nu au putut  produce 
niciun fel de animozităţii personale sau între popoare! O bună dovadă 
aflăm  de  pildă,  în  jurnalul  luiTitu  Maiorescu,  care  descrie  cele 
petrecute într-o bună zi,  la  soţii  Kremnitz,  locuitori  în Bucureşti,  în 
ultimul  pătrar  al  sec.  al  XIX–lea,  unde I.  L.  Caragiale  se antrenase 
într-o  acţiune  meşteşugită,  cu  care  altădată  stârnea  admiraţia 
auditorului,  comentând,  cu verva-i unică,  evenimentele cotidiene.  În 
timp  ce  maestrul  făcea  tot  ce  ştia  ca  să  fie  convingător  –  spune 
Maiorescu  –  gazdele  se  arătau  ,,cam  obosite  să  adoarmă”. 
Constatând  ,,atmostfera grea, apăsătoare” instalată, omul de lume care 
era criticul a dat semnalul de plecare şi, odată  ajuns acasă, înaintea 
jurnalului său, a notat următoarele:

    „Nu  merge cu germanii sau nu merge cu alde Kremnitz?”
 Această frază a trezit  curiozitatea cercetătorilor, că nu e de fel clar 

ce anume ... „nu mergea cu germanii”  în acea împrejurare. Impresia 
limitează contactul la  soţii  Kremnitz şi  se ştie  că Titu Maiorescu şi 
numeroşi  contemporani  ai  săi  au  cunoscut  mai  mulţi  ,,invadatori” 
nemţi apăruţi odată cu începerea construcţiei de căi ferate în România, 
încredinţată unor firme germane şi austriece, aşa că altceva trebuie să 
fie...  Şerban  Cioculescu  interpretează  fraza  otova,  socotind  că 
scriitoarea germană Mite Kremnitz, curtată în acea vreme de Eminescu 
şi de Maiorescu, dădea semne de oboseală... pentru a respinge tentativa 
lui Caragiale de a-i cuceri simpatia, la rândul său! Dar uită că marele 
nostru scriitor avea destul experienţă în curtarea femeilor (inclusiv care 
erau muze ale lui Eminescu) încât şi-ar fi dat seama din timp ce şanse 
ar fi avut înaintea Mitei, ca să-şi adapteze ,,repertoriul” pe gustul ei sau 
să se lase păgubaş, aşa că nu prea ne vine să credem că aceasta ar fi 
fost pricina. Iar dacă ţinem seamă şi că atunci se aflau pe ,,câmpul de 
luptă” atît cel de al doilea admirator, cât şi soţul legitim al poetesei, 



găsim  destule  motive  să  ne  îndoim  de-a  binelea  de  presupunerea 
contemporanului nostru.

 Iată deci un mod de a strecura (din neglijenţă oare?) o sugestie falsă 
într-o judecată de valoare. În cazul  dat, Titu Maiorescu nu face niciun 
fel de aluzii la asemenea relaţii, iar Mite Kremnitz însăşi – după ce va 
citi însemnările criticului – va explica ,,misterul” mărturisind cinstit că 
nu  gustase  atunci  vorbele  vorbele  în  doi  peri  ale  lui  Caragiale,  din 
pricină că, abia venită în ţară, ea un cunoştea prea bine spiritul limbii 
române! Ce trebuie înţeles prin acestea, în fond? Nimic din ceea ce ar 
fi vreo antipatie faţă de români,  ci doar că între limbile materne ale 
celor implicaţi există câteva diferenţe. În vreme ce ,,vorba românului e 
cu două înţelesuri”  – iar cea a lui Caragiale îndeosebi excela în această 
privinţă !  –  cea  germană  pretinde  o  absolută  precizare,  până 
într-acolo că îi face pe români să creadă că ,,neamţul nu ştie de glumă”. 
Ambele  zicale  populare,  cu  valoare  axiomatică,  sunt  rezultate  din 
cunoaşterea nemijlocită între cele două popoare, şi nu pot fi în niciun 
fel  suspectate de  vreun parti-pris  şovin.  Ca să  priceapă că  omul  de 
lângă el  are  chef  de  glumă,  neamţul  trebuie  avertizat  –  Das in  ein 
Schers! – căci altfel ar lua totul în serios şi… nu ar mai înţelege nimic! 
Răspunsul cel mai frecvent  pe care îl rosteşte – Ach so ? Ha, ha, ha! – 
nu  este  decât  o  concesie  faţă  de  bizara  plăcere  a  românului  pentru 
aluzii  derutante.  Pentru  român  o  clipire  din  ochi  sau  schimbarea 
tonului unei discuţii sunt semne suficiente ca să dea o valoare anume 
cuvintelor,  dar  neamţul  nu  apreciază  atari  artificii  sau  tratamentul 
„original”  al  expresiei  consacrate  într-o  anumită  formă.  El  abia 
aşteaptă să se facă tăcere şi, îndată ce anunge la cuvânt, reia discuţia de 
la locul şi cu tonul (exact)  din momentul întreruperii, uitând spiritele 
şi vorbele şăgalnice definitiv.

Să  fi  crezut  Cioculescu  că  Titu  Maiorescu  (gelos?!)  ar  fi  dat  de 
înţeles că nemţii  ar avea umor?  Cine ştie? Oricum, nici o asemenea 
afirmaţie  nu  stă  în  picioare.  Numeroase  scrieri  şi  alte  alcătuiri 
spirituale germane,  din toate epocile, dovedesc o înclinaţie cel puţin 
,,normală” şi la nivelul oricărui popor, în această privinţă. Noi înşine, 



am avut  ocazia  să  găsim,  în  anii  trăiţi  în  Germania,  o  mulţime  de 
dovezi materiale pentru existenţa acestui gest străvechi de haz, pe care 
Chateaubriand comis de către ţărani  numai şi numai să facă în ciudă 
orăşenilor sclifosiţi (fr. pour epater les bourgeois)! Aşa fiind, tot ce s-
ar putea spune este că germanii au un altfel de umor decât românii să 
zicem,  impus  de  specificul  limbii  lor,  de  asemenea  greu  de  înţeles 
pentru  vorbitorii  altor  limbi.  Un  singur  exemplu  este  suficient  să 
aducem, atât pentru cei versaţi, cât şi pentru noivici în limba germană: 
nemţii utilizează o mulţime de cuvinte compuse (verb+prefix) pentru a 
defini sensul noţiunii sus/jos, înainte/îndărăt, afară/înăuntru etc. Aceste 
prefixe însă,  în timpul vorbirii, sunt separate de verb şi transferate la 
sfîrşitul propoziţiei, procedeu care îl obligă pe ascultător să aştepte ca 
partenerul de discuţii să termine ceea ce  are de spus, pentru a putea 
înţelege exact  ceea ce  doreşte.  Cum ar  putea  atunci  gusta  el  vorba 
românului  care îşi lasă frazele neterminate, înlocuieşte unele cuvinte 
cu altele, la nimereală, care par doar să semene sonor, dar nu au nicio 
tangenţă  de  sens  sau,  încă  şi  mai  abitir,  cum spuneam,  le  schimbă 
sensul modificînd uşor tonul vorbirii, ori clipind din ochi? Iar, la rîndul 
său, cum ar putea românul să se simtă „în apele lui” şi să ,,scape frâiele 
din mână punându-şi toată ingeniozitatea în joc” cînd vede nemţii că... 
abia aşteaptă ca el să isprăvească de vorbit?!? 

 



IRONIM MUNTEAN

Trilogia iniţierilor eşuate

Rod al unei documentări de doi ani 
(concretizată  şi  în  jurnalul  de 
călătorie:  Zece  zile  sub  val/  Ten  
Days Under the Veil, 2011) romanul 
Danielei  Zeca  Omar  cel  orb, 
Polirom,  2012,  extinde  spaţiul  epic 
oriental exotic tunisian (din romanul 
Istoria  romanţată  a  unui  safari)  şi 
cel  arab  (din  Demonii  vântului)  la 
Iranul  ultimilor  patruzeci  de  ani  în 
care  liberalismului  imperial  (a  lui 
Reza  Pahlavi  Aryamer)  i  se  substituie  totalitarismul 
musulman  (religios  al  ayatolahului  Komeini  şi  a  lui 
Ahmadinejad Mohamoud).

Cu  instrumentele  jurnalistului  şi  ale  antropologului 
romanciera Daniela Zeca trasează riguros biografia lui Omar 
Abassi  Tabar  emigrat  din  Iran  în  Europa  Estică  (destule 
detalii  pledează  pentru  România,  ca  loc  al  autoexilului  lui 
Omar),  luminându-i  zaroastrismul  dintr-un unghi  anume şi 
definindu-l  din  perspectiva  a  „trei  invariabile  certe: 
copilăria,  spaima  de  moarte  şi  religia”  în  care  a  crezut 
înainte de autoexil.

Omar cel orb este tot o construcţie epică iniţiatică în care 
se meditează asupra condiţiei umane, asupra vieţii şi morţii, 
asupra  iubirii  şi  prieteniei,  asupra  credinţei,  dar,  mai 
accentuat,  asupra  drepturilor  omului,  în  special  destinul 



femeii  şi  al  copilului  într-o  ţară  enigmatică  şi  plină  de 
contradicţii.

Dedicaţia,  „Prietenelor  mele  din  Iran  şi  femeilor  de 
oriunde care au ceva de împlinit” ne atrage atenţia  asupra 
condiţiei femeii, iar în prefaţa Despre dragoste şi moarte pe 
pământul  lui  Zarathustra (un  cuvânt  înainte  al  autoarei) 
mărturisind  că  Shahla  Johed,  Nosshin  Ahmadi  avocata 
Ghazla, eroine ale romanului, au la bază date reale „cărora 
le-am ficţionalizat atmosfera şi contextul, acordându-le ritm 
şi personaje episodice create, dar mesajul lor a rămas, sper 
acelaşi puternic şi realist: o poveste de dragoste şi de moarte 
pe pământul lui Zaroastru” (s-n- p. 15). Speranţa e împlinită 
cu  asupra  de  măsură printr-o  construcţie  romanescă  densă 
tematic  expresivă  artistic,  topind  în  vocea  protagonistului, 
povestitorul  orb  Omar,  din  perspectiva  căruia  –  prin 
recunoaştere  – cunoaştem Iranul complex cu civilizaţiile  şi 
religiile lui suprapuse, nostalgia, poezie, reflexivitate, iar în a 
naratoarei  – alter-ego şi  ea  a  romancierei,  patos şi  realism 
crud  în  evocarea  feminităţii  înnăbuşite  de  o  societate 
agresivă.

Motto-ul  preluat  din  Kalini  –  e  –  Kashani  –  Dispreţul  
vieţii:

„De vreme ce fără ochi nu poţi urma drumul, de ce
Întorcându-ţi ochii dinspre lume il depăşeşti graniţa?
Decăderea acestei vieţi numai două zile a durat
Şi cum s-au petrecut ele Kalin? Îţi voi spune:
În prima zi inima ta a fost legată de altele
Iar  într-a doua a fost  ruptă de ele.” (p.  6)  prefigurează 

destinul protagonistului.



Deci  cele  61 de secvenţe  narative ce compun romanul  – 
prima  –  are  factura  unui  prolog ca  în  orice  epos  şi-l 
portretizează pe Omar care „De când orbise, îşi lăsase plete  
şi  barbă arăta  ca  un  christ  în  vârstă” copleşit  de  tristeţe 
convins că „oamenii sunt doar un înscris între albul de sus şi  
negrul pământului... Întins pe covorul de iarbă crudă arăta  
ca un mort ce îşi mişcă pleoapele. Demonul trândăviei venea 
spre el, plutind ca un fulg în aer (p. 18) Între el şi Pan a lui 
Lucian Blaga (din vol.  Paşii profetului) există similitudini: 
Acoperit de frunze veştede pe-o stâncă zace Pan/ E orb şi e  
bătrân/ Pleoapele-i sunt cremene/ Zadarnic cearc-a mai clipi  
/ Că-ci ochi-i s-au închis ca melcii peste iarnă/ Stropi calzi  
de  rouă-i  cad pe  buze:  unu,/  doi,/  trei,/  Natura îşi  adapă 
zeul”  (Pan,  p.  51,  vol.  Opere I  – L.  Blaga).  Omar,  căruia 
„Soarele îi încălzeşte capul cu gânduri cu tot... El întins pe  
spate, în câmp şi cu braţele desfăcute, părea ca o cruce a lui 
Vayu”  (divinitate  duală  angelică  şi  demonică  a  religiei 
zoroastriene pe care Omar o împărtăşise). De altfel, figuraţia 
textului  cu  Soarele  mithraic,  ispitele  erotice  care-l  tulbură 
aminteşte  de  Avesta (cartea  sacră  a  zoroastrienilor,  religia 
luminii frumoase). După această imagine a lui Omar începe 
succesiunea episoadelor care-l urmăresc de la sosirea în ţara 
Est Europeană după Crăciun, luat din aeroportul în care nu 
era aşteptat de vreun cunoscut, de Godun care-i propune să-l 
găzgduiască în casa lui  „zdravănă deocamdată nu pescuit,  
dar e lângă un lac şi copacii îţi bat la geam” (p. 24).

Luat  în  gazdă  de  Godun,  în  regim  de  pensiune,  Omar 
Abassi  Tabar  Ben  Massoud  era  persan  din  Iran  de  unde 
plecase,  pe  neaşteptate,  din  motive,  iniţial,  doar  bănuite  – 
neînţelegeri  familiale  –  Ghazal  –  soţia  „învaţă  să  devină 



avocat, astfel că era de la sine înţeles că se purta altfel. După 
ce  se  născuse  copilul  lor,  Omar  o  rugase  să  rămână  să-l 
crească  şi  se  încleştară  certuri”  (p.  23).  De acum acţiunea 
curge pe două planuri: al prezentului, ca emigrat în Europa de 
Est şi al trecutului remarcat într-un bilgdungsroman tensionat 
pe durata celor 60 de episoade epice simetric distribuite într-o 
continuă pendulare între cele două spaţii: al exilului (30 de 
episoade) şi în Iran (30 episoade).

Daniela  Zeca  trasează  destine  dramatice  într-o  poveste 
pasionantă construită din perspectiva protagonistului narator 
–  Omar  –  care  îşi  rememorează  viaţa,  dar  şi  din  unghi 
personal adoptă factura romanului poliţist cu ritm febril când 
după  zece  ani  de  singurătate  Ghazal,  soţia  lui  Omar  se 
îndrăgosteşte.

Bildungsromanul  construit  din rememorările  lui  Omar ne 
transferă  în  copilăria lui  petrecută  în  oraşul  Yazd  într-o 
familie burgheză în care tatăl şi bunicul au fost forţaţi  să se 
dezartoshti (adepţi  ai  religiei  lui  Zarathustra)  datorită 
ayatollahului  Komeini  spre  dezamăgirea  copilului  ce 
frecventa  templul.  Cu mânia  ce  preţuia  sărbătorile  tuturor, 
călătoreşte  la  Kerman  „călătoria  comorii,  vizitează  Turnul 
Magilor, de unde au plecat, duşi de stea, magii alchimişti ai 
clarvăzătorului...”  (p.  103).  De  la  Kerman  cu  avionul  la 
Oraşul Rotund, oraşul copilăriei  lui Cyrus,  vizitează Poarta 
Leului unde mezii şi ahmenizii îşi păstrau bogăţiile.

Cu bunicul în grădina Doulat Abad asistă la ritualul iniţierii 
tânărului de la Pomul Raiului,  când se primeşte centura de 
castitate, dar el presimţea cum în trupul lui, ce-avea să nu mai 
fie cuprins de centura kusti, năvăleau adevăruri noi. Nu erau 
ale  minţii,  ci  ale  cărnii,  ale  râvnei  de a  deveni  ce voia  să 



rămână:  un  slubaş  al  focului”  (p.  97),  al  Sănătăţii  şi 
Desăvârşirii.

În copilărie  trăieşte  şi spaima de moarte,  asistând la nici 
nouă  ani  la  ritualul  funerar  al  mamei  sale  Samaneh  mai  
frumoasă  ca  împărăteasa  Farah.  Intoleranţa  religioasă  a 
stăpânilor  împiedică  înmormântarea  bunicului  la  turnuri 
conform  mitului  străvechi,  el  neajungând  la  ritual  fiind 
reţinut la Şcoala de instrucţie.

În  adolescenţă  depinde  de  sentimentul  prieteniei  plecând 
din Yazd după moartea mamei sale şi văzând în Shams, la 
Tabriz un prieten autentic, portretizat, din admiraţie, printr-
un impresionant lanţ de comparaţii. „Se postă sub luminator, 
cu o palmă spre cerul picurat  cu luceafăr şi două-trei stele 
mai timpurii şi cu alta către pavelele albastru cu alb şi porni 
să se învârtească. Mai întâi greşi, ca un pigreni, în veşmântul 
lui negru şi pe dedesupt alb, apoi ca o ciocârlie, ca un ţipar, 
ca un zmeu de hârtie furat de vânt şi în cele din urmă, ca un  
ceva nevăzut, care le pieri de sub ochi.” (p. 125)

Dragostea  pare  să  fi  fost  ulterioară  dorinţei  în  relaţia  cu 
Ghazal,  încât  „tot  ce  simţea  era  nerăbdarea  şi  nesaţul 
flămândului,  pofta  sub  cerul  greoi”.  El  „visa  la  ash-ul  de  
rodie ca  o  jertfă  a  himenului,  până  când simţi  că  o  febră 
uriaşă îl cuprinde şi privi pe furiş mireasa.

Gura ei ardea ca o rodie, sânii îi erau ca nişte rodii, iar mai 
jos către crupe,  două rodii tari rumenite îl aşteptau” (s.n. p. 
67). Momentul posesiei îl neliniştea, căci amândoi erau tineri 
(el  24 ani,  ea  19) şi  nu rămăseseră  singuri  niciodată.  „Era 
năbădăioasă, toţi spuneau că e ea o virgină năbădăioasă, care 
îi va scăpa printre degete... şi gândea că îndrăgostirea aceea 
copleşitoare pe care o tot aştepta o să-l ia prin surprindere”. 



În actul posesiei „s-au încleştat cu deznădejde”, dar rămasă 
gravidă  „Voluptăţile  lor,  preschimbate  în  tăceri  sau  în 
zvârcoliri  tot  mai  rare, îi  făcuseră doi străini.” (p. 69) Fiul 
Armin Carryan şi Ghazel deveniseră legăturile mute ale vieţii 
de bărbat şi singura ancoră dintre sine şi paradis” Omar se 
îngrijea de o mamă şi un copil. Încerca să le ducă bani şi să 
nu le lipsească nimic – era preţul onoarei şi îl plătea” (p. 69). 
Apoi o va iubi seară de seară „cu ura şi cu revolta unui om 
bântuit de angoase cărora nu le putea pune capăt” dar poate 
chiar  fericit  că  era  numai  a  lui.  Se  înfrupta  lacom  din 
abandonările somnoroase, ori de jucăuşele ei încercări de a-i 
rezista” (p. 76). Îl iubea pe Armin şi vedea în acesta „gajul 
cuminţeniei ei”. Dar când începuse lucrul la Biroul Central 
de Avocatură lipsea ziua întreagă de acasă şi Omar inginerul 
de frig prânzea singur.

Detaşat de Abadan inginerul de frig se va iubi cu Noashim 
Ahmadi,  învăţătoarea  din  port  care  a  murit  năpraznic 
condamnată la spânzurătoare, pe nedrept, acuzată de trafic de 
droguri.  Omar  va  renunţa  să  mai  vorbească  de  Abadan: 
„Trebuise să fugă ca să priceapă un lucru de la sine înţeles: 
că nu stăm pe loc, iar iubirile noastre ne rămân astfel doar  
în clipa în care are recunoaştere, pentru ca apoi să ne fie 
promisiune ale unui îndepărtat început”. (s.n. p. 146)

În exil va deveni repede asociat al lui Gadun într-o formă 
ce  avea  benzinărie,  spălătorie  auto,  bistrou  în  care  Omar 
făcea de toate, locuind la etajul casei de lângă lac a lui Godun 
şi el a fost angronom odinioară, văduv cu două fetiţe: Isabelle 
şi Meme, ajutat de Serafina, femeia în casă. Firma prosperă, 
asociaţii se vor îmbogăţi iar Omar trimite bani acasă, chiar 



dacă  nu  comunică  nici  cu  fiul  sau  Armin  Carmyan,  decât 
târziu, când află de condamnarea lui Ghazal.

Pe doctoriţă – veterinară – o cunoaşte chiar de la sosire, se 
va  îndrăgosti  de  ea,  fascinat  de  originalitatea  amazoanei, 
proprietară a unei şcoli de echitaţie, care îl iubeşte la rându-i: 
„Parea învins,  dormise  de  câteva  ori  în  acelaşi  pat.  Însă 
tipul chiar îi plăcuse, deşi, în privinţa lui, avea de răspuns,  
mai  multor  enigme” (p.  92)  Alături  „Veterinara  stătea  cu 
gâtul întors, îi vedea urechea pe pernă, ca o scoică perfectă, 
ca un trandafir în boboc, sub desişul părului. Îl chema printre 
dinţi, suierând alinturi întocmai ca o şerpoaică sau ca o iapă 
în  călduri”.  Omar  simte  acum  că  „rămăsese  în  beznă”, 
închipuindu-şi  „că  e  într-un  mormânt,  îngropat  de  viu”  şi 
întrebând-o:  -  încă  mai  eşti  aici?  Întreabă  cu  o  voce  
sugrumată de spaimă, că eu am orbit. Veterinara  încearcă 
să-l  liniştească,  dar  orbirea  va  continua  citind  constată 
„Vederea îi umbri şi apoi rămase în beznă, o secundă sau  
două, ca împins într-un puţ”. Astfel viaţa îi curge monoton în 
acest spaţiu „cu o mahmureală continuă după amiezile şi a 
iernii  şi  cu  exaltare  din  nimic,  care  îl  cuprindea  pe 
neaşteptate.  Nu ştia până unde e visul lui şi de unde începe 
realitatea (s.n.), dacă ea ar exista cumva şi dacă orbirea nu 
era doar un truc dintr-o poveste veşnică reluată, care nu se 
îndreaptă nicăieri.  Luase epopeea de la început se simţea ca  
un Ulise al câmpiei, are îşi uitase drumul de întors. De aceea  
nu-şi amintea dacă e un hoinar sau e exilat (p. 137).

Plecând în exil nu se gândea deloc la ipoteza bolii şi iată că 
oftalmologul  consultat  degenerescenţa  oculară  ireversibilă 
care avansa şi „pricepe că orbise dintr-o sâmbătă în care, în 
locul  vagoanelor  care  înghiţise  şinele,  zări  doar  o  parte 



cenuşie şi mare, ca un petec de stofă aşezat într-un geam” (p. 
224).

În exil  Omar umanizase peisajul,  sădise pomi,  construise 
labirintul  de iederă,  prin care  evada în fantastic,  ieşea din 
real şi intrând în tabloul copiat de Godun după Veronesse şi 
coborând,  prin  contemplaţie  în  Persia  lui  Cirus,  Darius, 
Xerxes, cucerită de Alexandru cel Mare.

Un  thriller  realizează  Daniela  Zeca  surmprinzând-o pe 
Ghazal avocata ce-o apără pe infirmiera Shahla Jahed acuzată 
de moartea  soţiei  lui  Nasser  Mohamed,  Laleh Khanum,  în 
realitate ucigaşii o atrăseseră într-o cursă vicleană făcând-o 
victimă şi sfârşitul năpraznic spre disperarea apărătoarei, care 
probase nevinovăţia.

Şi  destinul  lui  Ghazel  este  tragic.  Părăsită  de  Omar  ea 
trăieşte pentru apărarea victimelor unei societăţi  intolerante 
în  care  drepturile  omului  sunt  încălcate  grosolan,  mai  ales 
femeia,  este  privată  de  libertate,  o  roabă  desconsiderată. 
Feminitatea  ei  se  trezeşte  în  preajma  jurnalistului  Leclerc 
Sebaş (iranian emigrat în Franţa şi revenit după divorţul în 
ţara  originară)  care  „îi  dăduse  microbul  unei  libertăţi  
vicioase ca pe o gripă. O învăţase alinturi ale femeilor de  
mult  izbăvite,  de  iluzia  iubirii  externe  şi  a  cavalerilor  
salvatori. Sebaş o învăţa să se ierte şi să se cruţe: fericirea  
ascunsă şi tulburată pe care o simţea în tot trupul era pacea 
ei meritată, după zile lungi de încleştare şi de nesomn” (p. 
182).  Dar  e  bătută,  acuzată  de  adulter  şi  până  la  urmă 
condamnată barbar, îngropată parţial de vie, lapidată, sfârşind 
„ca o flacără pe care o vezi departe cu viziunea unui Omar cu 
care dialoghează:

– Omar, ce e cu ochii tăi?... ai orbit.



– Da, dar să nu te îngrijorezi, văd mai bine ca înainte...” (p. 
260).

Daniela Zeca aparţine grupului restrâns de scriitori români 
de azi cugetând asupra condiţiei umane universale şi pledând 
patetic pentru împlinirea fiinţei prin originalitatea scrisului ei 
în care topeşte spirit  reflexiv,  forţă descriptivă bazată pe o 
percepţie  senzorială  acută  (cromatică,  olfactivă,  auditivă, 
muzicală) şi o artă a portretului (mai ales feminin), complexă 
într-un stil fastuos, expresiv.

 SCRISORI DE LA PAVEL DAN CĂTRE ION CHINEZU 



                                 Mult Stim. D-le Profesor,

Poate,  dacă n-aş avea să Vă rog ceva,  nu V-aş scrie atât  de 
repede, că sunt extrem de ocupat. De când cu guvernul cel nou, 
pe lângă treburile de până acum, a mai trebuit şi să calc legea 
cumulului, celălalt coleg, de latină, fiind numit prefect.

Mă bucură cele spuse relativ la nuvela mea; eu n-am recitit-o, 
numai în treacăt la librărie, căci nu mi-aţi trimis-o încă. Şi asta e 
ceea ce aş vrea să vă rog. V-am scris chiar o carte postală, în 
sensul  acesta,  dar  se  vede  că  s-a  înecat  printre  multele  Dv. 
ocupaţii.

Să fiu sincer, eu nu-s mulţumit deloc de Povestea ţărănească; 
trebuia lucrată mai bine, adâncită, studiată din toate p.d.v. Dar 
cum zic, am auzit şi eu, din multe părţi, păreri mai bune decât a 
mea.

Noua mea lucrare, dacă o pot numi aşa, căci lucrez la trei, patru 
– cred că va ieşi mai bine. Nu prea seamănă cu ce am scris până 
acum. Pe Caranica să nu-l prea credeţi, în această privinţă, căci le 
cam lăţeşte.

Cu  toate  că  în  ianuarie,  apărem  şi  noi,  aici  cu  o  revistă1, 
lucrarea aceasta, precum şi ce cred eu că e mai bun e destinat 
„Gândului românesc”.

De ce, nu ştiu! Mi se cer lucrări tot mai insistent din alte părţi, 
dar când cred că scriu ceva bun, zic: „asta e pentru Dl. Chinezu” 
şi o pun deoparte.

Cu revista  noastră  merge  greu,  fiindcă n-avem oameni;  bani 
sunt! Dacă D-ta, când ai scos „G.r.”, ori înainte chiar, mi-ai fi 

1 Revista „Blajul”.



scris o carte postală, n-aş mai fi pus-o pe asta, pe roate şi nici nu 
m-aş fi risipit, eu şi alţii, în atâtea părţi. Acum ce să fac? Noi de 
aici nu mai putem da înapoi; când ne-om întâlni, îţi voi spune de 
ce. De câte ori umblu de la Ana la Caiafa pentru o revistă în care 
nu prea am încredere, mă gândesc cu necaz la D-ta.  De ce nu 
mi-ai scris la timp? Câteodată înţeleg atât de bine oamenii şi sunt 
atât de amărât.

Am fost  foarte  revoltat  de atacul  urât  al  lui  Popa2 împotriva 
D-tale („Abecedar”, nr.   23–25, p. 10) şi i-am scris lui Murăşan3 

o aprigă scrisoare. Înţelegi D-ta, în vară când a apărut în „G.r.” 
Mitul  utilului4,  a  scris  împotriva  lui  acel  cântec  de  flaşnetă 
„autonomia  esteticului”  şi  acum  când  acelaşi  lucru  apare  în 
volum, îl ridică în slavă. De ce? Întâi  pentru că are nevoie pe 
Roşca, căci vrea să-l facă asistent (sau mai ştiu eu ce) şi îl perie 
şi pe urmă vrea să lovească în  D-ta, care nu l-ai primit la revistă.

Pe Murăşan l-a prostit de tot, îl crede un suprageniu. Trebuie să 
ştii că acest Popa caută cu cine să polemizeze. Nu ştiu dacă ai 
observat, dar oricând a apărut un articol mai de seamă în lit. rom. 
de la o vreme încoace, Popa dă o replică. Dacă în al doilea art., 
autorul schimbă atitudinea, o schimbă şi el. A încercat astfel cu 
Blaga, Roşca, etc., dar nu l-au luat în seamă. Vrea cu orice preţ 
să arate că e ceva şi are o spadă. Când a văzut că aşa nu merge 
s-a  hotărât  –  cred – să scuipe pe pălărie  pe întâiul  om ce l-o 
întâlni.  Doar îl va provoca la duel! Acesta ai fost D-ta. Şterge-ţi 
pălăria şi treci mai departe.

2 Grigore Popa, colaborator la „Abecedar” şi „Pagini literare”.
3 Teodor Murăşanu (1891–1966), poet şi redactor la „Abecedar” şi „Pagini 
literare”.
4 Studiul semnat de D. D. Roşca.



Bine c-a lipsit din ultimul nr. al rev[istei] geografia. Puşcariu e 
băiat bun, dar scrie prost5. Nici tu ştiinţă, nici tu literatură. Un fel 
de dulcegărie de Dl. Sextil Puşcariu, când scrie literatură. Sunt 
ultimii reprezentanţi ai lui Neculce în proza românească.

Deschideţi larg porţile şi daţi drumul, înăuntru, tineretului. Cât 
mai mulţi căci până la urmă se aleg ei.

Cred că n-aveţi de gând să lansaţi niciun filolog mare. Dar dacă 
lansaţi câţiva scriitori de talent, dacă creaţi un nou curent în lit. 
română, aţi făcut enorm pentru Ardeal.

Procesul de grupare al tinerelor talente din Ardeal a intrat într-o 
fază  decisivă,  cred,  şi  dacă  nu-i  îmbrăţişaţi,  pe  toţi,  din  toate 
părţile, se împrăştie, se prăpădesc.

Ori Vă încalecă alte reviste.
Pentru nuvela mea, Vă rog să-mi ţineţi câteva pagini (8–9) în 

nr. pe decembrie. Până atunci o mai lustruiesc, căci e terminată.
Nu uitaţi,  Vă rog, să-mi trimiteţi  – după cum mi-aţi  promis, 

revista (nr. 6 şi nr. 2).
Cu dragoste şi consideraţie,
                                                       Dan

Blaj, 29 octombrie 1934
                                           Dragul meu,

5 Valeriu Puşcariu, geograf, colaborator al „Gândului românesc”.



Îţi  trimit  lucrarea  aşa  cum  am  adus-o  şi  la  Cluj,  s-o  citim 
împreună6. Dacă îmi permiteau împrejurările, treceam pe la tine 
şi cred că profitau şi lucrarea şi revista.

N-am putut însă, crede-mă!
Ţi-o trimit acum cu rugămintea să-i dai drumul în nr. proxim. 

Pune virgule, şterge…
Partea asta e mai puţin dramatică decât partea I şi III (pe care 

n-am scris-o).
În orice caz scrie-mi dacă îi poţi da drumul şi în caz că nu, te 

rog trimite-mi-o, căci e singurul manuscris în această formă.
Lucrez mereu şi de toate. Asta e nenorocirea mea. Nu ştiu cum 

mai staţi, cum v-aţi organizat. Tu nu-mi spui nimic, fiindcă mă 
crezi de la „Pagini [literare]”. Cei de acolo, fiindcă mă cred de al 
tău. Creadă fiecare ce vrea, eu nu pot să cred nimic, fiindcă am 
de lucru prea mult.

E vorba de o adunare la Cluj, în toamnă, pentru constituirea sau 
aşa ceva a A.S. Ardeleni7. Ce s-a ales din toate astea?

Era apoi vorba de regruparea voastră! Am văzut că Puşcariu vă 
dă un „atestat  pur eminent”.  Din el  am înţeles  că staţi  rău cu 
paralele.

Dacă nu va fi aşa şi „subvenţiile” făgăduite de atâta vreme stau 
la tine în saci, decât să se bată banii şi să-ţi aprindă casa, mai 
bine dă din ei la oameni necăjiţi şi nu mă uita nici pe mine.

Cu drag,
                                                                                     P. Dan

Blaj, 5 ianuarie 1935
                                     Dragă Ioane,

6 Nuvela Poveste ţărănească.
7 Asociaţia Scriitorilor Ardeleni, înfiinţată în 1936.



Îţi  trimit  bucata  de  care  fu  vorba.  Cu unele  pagini  mai  rău 
scrise, dar n-am ce face, vina e a ta, care mă sileşti de parcă te-ar 
prinde  pe  drum  cântatul  cocoşilor.  De  cumva  –  şi  Doamne 
bine-ar fi – ai aflat altă nuvelă, trimite-mi-o înapoi şi într-o lună 
ai avea din ea o lucrare care ar face vâlvă8. În sfârşit, îţi dau ce se 
poate lucra  într-o săptămână. Citeşte, căci cred că are o calitate 
totuşi: nu plictiseşte.

Uite ce te rog. Ştiu că pe marginea lucrărilor mele faci note, ca 
d.e. pe marginea  Priveghiului; te rog trimite revistele cu aceste 
note, ţin f. mult la ele. La o eventuală prelucrare le-aş utiliza.

Mă gândesc să citesc bucata asta la Sibiu. Ce zici? Faceţi tot 
posibilul  să  apară  „Gândul”…  până  atunci;  nici  n-am  alt 
manuscris în forma asta.

Cu drag,
 
                                                                           P. Dan
Blaj, 17 octombrie 1935
                                                Dragă Ioane,

Îi fi crezând că am murit ori că te-am uitat. Nu e nici una nici 
alta, dar hărţuit de necazuri şi îngropat într-un morman de griji… 
că Doamne, când mă gândesc, răsuflu de parcă aş avea o piatră 
de moară pe piept… n-am scris nimănui,  nici  mamei,  nici  ţie, 
nici altora care mi-s dragi.

Nici  nu ştiu de unde să o iau şi  ce  să-ţi  scriu? Dacă ne-am 
întâlni undeva, într-o cârciumă singuratecă, ţi-aş spune multe şi 
m-ai ierta pentru toată  tăcerea asta.  Dar aşa… îţi  descriu doar 
suprafaţa. Am trăit vara la socri şi în Turda, unde m-am întâlnit 

8 Probabil e vorba de nuvela Copil schimbat.



cu Popa9 şi  cu seraficul  Murăşanu10.  Ce  să-ţi  spun în  privinţa 
asta? Am vorbit şi iar am vorbit, căutând să netezesc asperităţile, 
doar va fi posibilă o împăcare între Turda şi Cluj. Am crezut cel 
din urmă în visul acesta. Rezultatul a fost că toate bunele mele 
intenţii au fost luate pe dos şi am stat cu Murăşanu mereu sub 
presiune înaltă…

Plecat  la  Blaj,  când  am văzut  art.  lui  Popa,  întâi  cel  de  la 
„Fundaţii” şi apoi cel din „Pagini”, cu reeditarea măgăriilor de 
anul trecut, plus ce a mai adăugat de atunci încoace, i-am trântit 
lui Mureşanu o demisie11, care semăna cu un „hai sictir cu revistă 
cu tot” (Vorbesc urât, iartă-mă, dar m-am săturat până în gât de 
potlogăriile lui Popa12 şi idioţenia deghizată a lui Murăşanu).

Tot aşa a făcut şi Biriş.
În viaţa mea n-am simţit o uşurare sufletească mai mare decât 

făcând acest lucru. Mă ţinea omul ăla legat, în virtutea faptului că 
mi-a fost profesor, şi de câte ori îl întâlneam parcă mă ungea cu o 
materie lipicioasă, un clei puturos, de care n-aveam putere să mă 
spăl.

Acum o să înmormântăm şi „Blajul” şi apoi mă voi simţi ca 
divorţat. Aici ne batem capul cu o seamă de tineri „pro maiorem 
gloriam Blasii” şi în loc de mulţumită avem ponosul, în loc de 
ajutoare sâcâiele, în loc de accesul la Bibl. Centrală, după care 
tânjim cu toţii de ani de zile, vorba mieroasă a prea iubitului şi 
prea stimatului Lupeanu.

M-am săturat şi de asta. De anul nou cred că voi avea cinstea să 
ţin un discurs funebru.

9 Grigore Popa.
10 Teodor Murăşanu, redactorul „Paginilor literare”.
11 Până la această dată, P. D. făcea parte parte din colegiul de redacţie. 
12 Vezi replica dată de Chinezu în bibliografia revistei „Gând românesc”.



În vară am scris o bucată mai lungă şi de nu da peste mine 
ambiţia  de  a  o  trimite  la  „Gândirea”13,  ţi-o  trimiteam ţie.  De 
atunci n-am făcut mare lucru; mai mult  am citit  şi acum scriu 
lucruri mici, fără însemnătate.

Acum am început ceva pentru voi. Acum, pe când ne sfătuiam 
cu Biriş să lucrăm pentru „Gând…”, ne scrie şi Giurgiuca că vrea 
să scoată  „Abecedarul”.  Mărturisesc că nu-i  înţeleg rostul.  Nu 
ştiu dacă, judecând drept, în Ardeal încap două reviste româneşti. 
Cele care le avem mor ca toamna gâzele.  În sfârşit, maistorului 
Giurgiuca o să-i scriu eu.

Pe aici, pe la Blaj, măriile lor se îngraşă, beau şi pun vlădică. 
Dorm toată ziua şi se plâng că lucră mult. Popicu nu mai bea la 
Consum, ci la Novac. Ludovica a plecat de la Liceu şi deci Stati 
nu-l mai bate pe Popic.

Modorcea  e  „viţe”  primar,  pe  Văcar  îl  dor  labele,  Măria  sa 
Tătar şi-a scrântit într-o seară un picior şi eu stau şi casc gura…

Acum a venit şi Biriş… bine c-a venit şi el…
                                                                    Cu drag,
                                                                                Pavel

13 În „Gândirea” nr. 9, din 1935, apare Priveghiul.



Blaj, 28 octombrie 1935
                                                    Dragă Ioane,

Am primit scrisoarea-ţi o zi după ce îţi trimisesem şi eu una. 
Cred  că  s-au  încrucişat  pe  drum.  În  privinţa  vinei  de  care 
vorbeşti, cred că  e mai împărţită de cum crezi.

Mă bucur de turnura pe care o ia „Gândul”, devenind o revistă 
literară, mai mult decât de cultură. Îmi place să cred că va apuca-
o definitiv pe drumul ăsta şi nu va mai da în lături. În Cluj asta îi 
e albia şi în Ardeal rostul.

Noi o să ne dăm toate silinţele să-şi poată îndeplini credinţele.
În privinţa lucrării,  deşi nu sunt într-o vreme de mari  putinţi 

scriitoriceşti,  lucrez  zorit  la  o  bucată  pe  care  sper  să  ţi-o  pot 
trimite luni, marţi.

                                                           Cu drag,
                                                                                     Pavel



ANCA SÂRGHIE

   ZIUA LIMBII ROMÂNE LA MONTREAL
 

 Pe cât de neaşteptată, pe atât de tentantă a fost pentru  
mine ca profesor de specialitate şansa de a participa la Ziua  
Limbii Române. Unde? Tocmai la Montréal în Canada, unde  
eram unul dintre invitaţii  de onoare. Înțelegeam că va fi un 
eveniment solar, când în ornice clipele se majusculează, căci  
românii de pe oricare meridian urmau să trăiască o aceeași  
emoție, cu gândul la limba pe care le-au lăsat-o ca zestre bunii  
și străbunii.   

I.           ALTEȚA SA REGALĂ, LIMBA ROMÂNĂ



Inițiativa  legislativă  recentă  de a  sărbători  limba română 
are multiple semnificații. În luna februarie se sărbătorește Ziua 
tuturor limbilor materne. Se știe că și alte comunități naționale 
folosesc un asemenea prilej  pentru a împrospăta  respectul  și 
dragostea față de limba lor națională, acest tezaur moștenit de 
la străbuni  și  semn identitar,  glia de spirit  care  ține uniți  pe 
membrii unui popor. Atunci când îmi începeam seminariile de 
stilistică  la  Universitatea  „Lucian  Blaga”  din  Sibiu,  acum 3 
decenii,  ca  asistentă  a  reputatului  profesor  Gh.  Tohăneanu, 
întrebam  studenții  ce  sens  cred  ei  că  a  dat  M.Eminescu 
comparației  din versul „Văd poeți  ce-au scris o limbă ca un 
fagure de miere”(Epigonii). Constatam că sugestia limbii  „ca 
fagure de miere” este mult  mai complexă decât s-ar crede la 
prima impresie. Dicționarul explicativ al limbii române are 11 
definiții date cuvântului „fagure”, care ca sens propriu este o 



construcție a albinelor lucrătoare, din ale căror celule cerifere 
se  construiesc  8.000-10.000 celule  de  ceară  hexagonale.  Ele 
sunt create cu un simț special al armoniei spre a adăposti puieți 
și ouă sau larve putrezite ori ca depozit de miere.  Ce simț al 
distribuției,  ce  disciplină,  ce  rigoare,  ce…  marketing  în 
activitatea  unui  stup!  El  are  o  regină  pe  care  toate  albinele 
lucrătoare  o  îngrijesc.  Și  limba  română  este  o  asemenea 
structură armonioasă, vie  și dinamică. Cine a făurit-o? Poeții, 
vor răspunde unii. Adevărat, parțial adevărat. Chiar dacă rolul 
poeților  este  precumpănitor,  ei  nu sunt  singurii  șlefuitori  de 
limbă.  Păstrătorii  și  creatorii  de  limbă  activează  în  toate 
straturile de viață ale poporului, de la „domn pân’ la opincă”, 
așa  cum ar  glăsui  bardul… Toate  cele  1000 de variante  ale 
Mioriței sunt  dovada  modului  cum  poporul  întreg  își 
modelează limba. „Învățăturile” s-au transmis în mod simbolic 
de la Neagoe la fiul  său Teodosie,  de la o generație la alta. 
Astăzi,  în  plan sincronic,  limba română este  analizată  ca un 
semn al unui cod genetic comun, un cod complex și instrument 
de comunicare ce presupune un mesaj  transmis  prin  semnal, 
care se codează, cu ajutorul codificatorilor de sensuri,  și apoi 
se decodifică, având nevoie de semne lingvistice. 

 Sub  raport  diacronic  limba  română  a  avut  perioade  de 
creștere,  de înflorire,  atunci când în secolul al  XIX-lea,  spre 
exemplu,  Vasile  Alecsandri  a  dat  formă  clasică  pastelului, 
Costache  Negruzzi  a  desăvârșit  nuvela  istorică,  iar  Alecu 
Russo a dat viață poemului în proză. Mihai Eminescu a șlefuit 
ca nimeni altul  elegia erotică  și  filosofică, poeziile cu formă 
fixă. Ion Creangă este creatorul romanului prunciei la sat și al 
basmului cult,  Ioan Slavici  al nuvelei  psihologice realiste. În 
secolul  XX  Mihail  Sadoveanu  va  da  strălucire  romanului 



istoric,  iar  Liviu  Rebreanu,  Camil  Petrescu  și  Hortensia 
Papadat Bengescu au modernizat proza română. Dar dintre toți 
făuritorii  de  limbă,  poeții  sunt  cei  mai  laborioși,  mai 
conștienți,  mai  intuitivi  creatori  care  o slujesc pe Alteța Sa, 
Regina  noastră,  Limba  tuturor  românilor.  De  la  George 
Bacovia, Ion Barbu, Lucian Blaga și Tudor Arghezi și până la 
Nichita  Stănescu,  Ana  Blandiana  și  Marin  Sorescu,  trecând 
prin  plămada  baladescă  a  elegiilor  lui  Radu  Stanca,  limba 
română  s-a primenit mereu, într-un exercițiu binecuvântat. De 
ce  un  asemenea  epitet?  Pentru  că  fără  limbă  nu  am  avea 
identitate. Poeții au înțeles cel mai exact acest adevăr. Ei pot 
face reforme, pot revoluționa limba. Mihai Eminescu vedea în 
limbă „izvorul mai curat ca lamura” al creației populare. Tot el 
apostrofa cu amărăciune și revoltă pe stricătorii de limbă când 
în satira din Scrisoarea III rostea un adevărat cap de acuzare în 
cuvintele: „Prea v-ați bătut joc de limbă, de străbuni, de obicei/ 
Ca să nu se-arate-odată ce sunteți – niște mișei!”Așadar, limba 
poate fi batjocorită, stricată, mutilată, parcurgând drumul „de la 
paradis  la  infern”.  Limba  română  în  secole  de  ocupație 
otomană, cea latinizată din teoretizările ardelenilor, mai recent 
limbajul de lemn al comunismului, denunțat de Virgil Ierunca 
în  Antologia  rușinii ca  „o  crimă  împotriva  culturii  și 
spiritualității românești” sunt doar câteva exemple edificatoare. 
Uneori Limba se încorsetează, strunindu-și gramatica. Alteori, 
devine  permisivă  ca  în  epoca  globalizării,  când  ea  primește 
năvala anglicismelor, ce întrece orice alt val anterior, datorită 
tehnicii celei mai avansate de propagare. 

  Limba  română  este  răspândită  astăzi  cât  lumea,  iar 
comunicarea cu țara se face mai ușor ca oricând.  Mass-media 
contribuie la uniformizare și fundamentare, dar nu poate șterge 



particularitățile  regionale  ale  vorbitorilor  ei.  Consider  că  nu 
există  un  mod  mai  simplu  și  mai  eficient  de  a-ți  menține 
identitatea națională, trăind oriunde în lume, decât vorbind cu 
ai  tăi  limba  română,  care  să  fie  nelipsită  în  familie  și  în 
comunitate. Mircea Eliade afirma că a citi pe Eminescu când 
ești emigrant, înseamnă să simți că te-ai întors acasă. Nu este 
deloc  întâmplătoare  mărturisirea  scriitorului-savant  de  la 
Chicago că singura limbă în care visa  și spunea te iubesc era 
limba română. Poeții îi simt materialitatea atunci când afirmă 
în  termeni  superlativi  că  limba  este  „patria  mea”  (  N. 
Stănescu), e „sângele meu” (Nina Cassian), e „o comoară”, e 
„foc  ce  arde”,  este  „limbă  sfântă”  (Alexei  Mateevici)  care 
merită preacinstirea noastră. Da, oricât de departe am fi de țară, 
să ne cinstim marii  poeți,  să ne înțelegem  adevărata istorie. 
Cum? Citind românește. Astfel o slăvim pe Ea, pe Alteța Sa 
Regală, Limba Română. 

     II. ZIUA LIMBII ROMÂNE LA MONTREAL

  Sincronizată  cu  manifestările  din  România  și  de  la 
Chișinău  din  31  august  2013,  Ziua  Limbii  Române  de  la 
Montréal, metropolă canadiană în care viețuiesc peste 50.000 
de români  și  vreo 7000 de basarabeni,  deciși  să spulbere în 
plan  cultural  granița  Prutului,  a  fost  susținută  de  Institutul 
Cultural  Român  din  New York.  Ea  a  fost  rodul  colaborării 
Asociației  Scriitorilor  de  Limbă  Română  din  Québec  cu 
Asociația Culturală Română  și cu Comunitatea Moldovenilor 
din Québec. Neașteptat de numeroase mi s-au părut asociațiile 
scriitoricești  ale  românilor  din  Québec,  dacă  plecăm  de  la 
preludiul manifestării făcut de Clubul epigramiștilor „Păstorel 



Teodoreanu”, condus de I. Anton Datcu. Scriitorul m-a invitat 
în  seara  precedentă  datei  oficiale,  să  marcăm  în  premieră 
evenimentul.  Un  adevărat  talent  epigramistic  între  membrii 
clubului, d-l Mike Farkas, a fost premiat. Imposibil de onorat a 
fost, în schimb, invitația președintelui Asociației Canadiene a 
Scriitorilor  Români,  Alex  Cetățeanu,  care  a  organizat 
concomitent un moment festiv în Piața României din Montréal, 
unde aveam să ajung abia la ceas de seară ca să salutăm statuia 
lui Mihai Eminescu.

   La  Côte-des-Neiges  6767  organizarea  Zilei  Limbii 
Române s-a făcut cu real profesionalism, căci Ala Mîndîcanu, 
președinta  Comunității  Moldovenilor  din  Québec,  a  realizat 
din  timp  afișe  trimise  pretutindeni,  a  invitat  autoritățile 
Primăriei orașului. Erau prezenți reporteri de la câteva posturi 
de Televiziune care nu s-au dezlipit de la bun început până la 
final de sărbătoare de sala frumos aranjată. Câteva fetițe purtau 
chiar costume naționale. Așadar, când am intrat în Sala Mare a 
Centrului  Sociocomunitar  din  6767 Côte-des-Neiges  răsunau 
melodii  care  au  însoțit  lupta  de  eliberare  naţională  din 
Basarabia:  Suveranitate,  Libertate,  Răsai,  Limba noastră cea 
română,  compuse  pe  versuri  de  Grigore  Vieru,  Dumitru 
Matcovschi,  Ion Vatamanu,  în  interpretarea  lui  Ion şi  Doina 
Aldea-Teodorovici etc. Evenimentul s-a deschis prin intonarea 
de  către  cei  peste  250  de  participanţi  a  Imnului  de  Stat  al 
României,  Deşteaptă-te,  Române,  şi  a  celui  al  Republicii 
Moldova, Limba noastră. Dintre oaspeţii de onoare menționez 
pe  Mugurel  Stănescu,  consul  al  României  la  Montréal, 
reprezentanți ai Ambasadei Republicii Moldova în Canada, pe 
actorul Constantin Chiriac, directorul Teatrului Naţional „Radu 
Stanca”  din  Sibiu,  sosit  la  Montréal  graţie  sprijinului 



Institutului  Cultural  Român  din  New-York.  Erau  prezente 
volubila  Mary  Deros,  membră  a  executivului  municipal, 
responsabilă  cu  comunităţile  culturale  la  primăria  Montréal, 
distinsa  Helen  Fotopulos,  consilier  la  primăria  Côte-des-
Neiges,  scriitorii  Anca  Sîrghie  din  Sibiu,  montrealezii  Dan 
Ghiţescu,  Adrian  Erbiceanu,  Ionela  Manolescu,  Eugen  Enea 
Caraghiaur, Livia Nemţeanu, Miruna şi Vicky Tarcău, Ortansa 
Tudor, Ileana Anghel-Meşter, precum şi lideri ai unor asociaţii 
româneşti: Dumitru Răchitan, preşedintele Asociaţiei Culturale 
Române din Hamilton,  însoţit  de o întreagă  echipă,  dr.  Paul 
Dăncescu,  preşedintele  Asociaţiei  Culturale  Române,  Petru 
Cotnăreanu, preşedintele Asociaţiei Române din Canada, Livia 
Nemţeanu,  preşedinta  Cenaclului  „Mihai  Eminescu”,  Alina 
Nichita,  preşedinta  Academiei  Educative  pentru  Copiii 
Români, Ioan Opruţ, preşedintele Şcolii Sportive Jotaikido. De 
la  Mary Deros  am aflat  –  și  nu  mi-a  scăpat  expresia  ei  de 
satisfacție  –  că  în  Montreal  conviețuiesc  200  comunități 
naționale  și  că  activitatea  culturală  a  românilor  este  într-o 
semnificativă creștere.

Cuvântul  rostit  de  Ala  Mîndîcanu,  preşedinta  asociaţiei 
Comunitatea  Moldovenilor  din  Québec,  membră  activă  a 
Mişcării de eliberare naţională din Basarabia în perioada 1988-
1991, coordonatoare a Asociaţiei Culturale Române, a avut rol 
explicativ  pentru  înțelegerea  semnificației  profunde  a 
evenimentului,  amintind  asistenţei  despre  circumstanţele  în 
care a fost luată istorica decizie a legislativului moldovenesc 
prin care a fost legiferată revenirea la scrierea cu grafie latină 
la  31 august  1989,  dată  la  care  în  Basarabia  se  sărbătoreşte 
anual Ziua Limbii Române. Vorbitoarea a menţionat şi Legea 
nr. 53 din 14 martie 2013, prin care Parlamentul României a 



instituit  ziua  de  31  august  ca  Ziua  Limbii  Române.  Lupta 
românilor de bună credință de peste Prut trebuie dusă pentru 
recunoașterea adevărului că nu există o limbă moldovenească, 
susținută  și în prezent în Constituția  țării. Fără îndoială că la 
Montréal românii au șters pentru o zi granițele trasate pe linia 
Prutului, restabilind prin cultură unitatea  neamului.  Consider 
că rolul diasporei nu mai trebuie să fie subestimat pe viitor. 

Preşedinte al Asociaţiei Scriitorilor de Limba Română din 
Québec, poetul Adrian Erbiceanu, însoţit de scriitoarea Daniela 
Maxim, a prezentat  într-o lectură comparativă poemul său în 
versuri  Tinereţe  fără  bătrâneţe,  o  interesantă  stilizare  a 
basmului  lui  Petre  Ispirescu  cu  acelaşi  nume.  Ca  „invitat 
special”,  actorul  Constantin  Chiriac  a  susținut  un  inspirat 
recital  Creangă-Eminescu.  Dialog.  Intervenind  în  fluxul 
programului,  d-na Mary Deros  a  felicitat  asistenţa  cu ocazia 
sărbătorii  şi  a  menţionat  importanţa  păstrării  tradiţiilor 
culturale şi lingvistice în comunitatea românească din Montréal 
ca  parte  integrantă  a  comunităţii  multiculturale  montrealeze. 
Marius  Fincă,  membru  al  consiliului  Asociaţiei  Culturale 
Române,  a  susţinut  o  curajoasă  ipoteză  privind  rădăcinile 
limbii române, idiom care ar fi mama limbilor indo-europene.

Cei  doi  membri  ai  Uniunii  Scriitorilor  din  România  în 
calitatea lor de „invitați de onoare”, anume regizorul romancier 
Dan  Ghiţescu,  primit  cu  acest  prilej  festiv  în  Asociaţia 
Scriitorilor  de  Limba  Română  din  Québec,  și  Anca  Sîrghie, 
reprezentând mediul universitar din Sibiu, autoare şi editoare 
de  carte,  au felicitat  comunitatea  românească  şi  au  subliniat 
importanţa limbii naționale pentru copiii români din diaspora. 
Formaţia Trio, alcătuită din naistul Vitalie Reuţchi, violonistul 
Serghei  Trofanov  şi  pianista  Olga  Trofanov,  au  încântat 



publicul,  interpretând cu virtuozitate fragmente din  Rapsodia 
română de  George  Enescu  şi  alte  piese  consacrate.  Helen 
Fotopulos, ales local din sectorul Côte-des-Neiges, a apreciat 
activitatea  asociaţiilor  româneşti  ACR şi  CMQ şi  a  felicitat 
asistenţa  cu  prilejul  sărbătorii.  Mai  mulţi  lideri  de  asociaţii 
nonguvernamentale și invitații la eveniment au primit diplome 
de  excelență  pentru  activitatea  de  promovare  a  valorilor 
culturale şi spirituale româneşti în Canada.



Echipa de televiziune K2 TVRo Montréal, reprezentată de 
Nicolai Lavric, Mike Farkaş şi Bianca Lavric, au filmat şi au 
transmis  în  direct  întreaga  sărbătoare.  Evenimentul  a  avut 
inspirate  prelungiri,  care  au asigurat  Zilei  Limbii  Române o 
complexitate  caleidoscopică.  Astfel,  în  ziua  de 1 septembrie 
2013 la Biserica Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul a avut loc un 
recital  de poezie religioasă Metanie ţie,  părinte! prezentat  de 
actorul  Constantin  Chiriac.  Preotul  Ioan  Cotrigăşanu  i-a 
mulţumit din inimă oaspetelui pentru acest minunat eveniment, 
unic în istoria bisericii. În după-amiaza aceleiaşi zile la Centrul 
Sociocomunitar  s-a  desfăşurat  o  întâlnire  informală  între 
membrii comunităţii şi oaspeţii sărbătorii Ziua Limbii Române. 
Constantin Chiriac, Anca Sîrghie și Dan Ghiţescu au răspuns la 
întrebările asistenţei, au povestit despre realităţile din România, 
au  relatat  despre  creaţia  lor  recentă.  Evenimentul  a  avut  ca 
moderator pe Ala Mîndîcanu, mereu caldă ca simțire, orientată 
și înțeleaptă în rolul ei de gazdă. A fost o discuţie interesantă 
despre teatrul  sibian,  cu festivalul  său internațional,  și  Radu 
Stanca,  ctitor  și  slujitor  de geniu  al  instituției,  despre limba 
română, care se cuvine promovată în lume ca purtătoare a unor 
valori inestimabile.

 



    IONELA COZMESCU

Cetatea lui Bucur –  monografie lirică a citadinului 
şi a banalului cotidian



Atmosfera  atent  descrisă  în  ciclul  Vin frişcă şi  tutun completează 
reprezentativ  imaginea  de „oraş  balcanic  şi  occidental,  cu fiorul  lui 
tragic şi râsul lui vesel”14 a „cetăţii lui Bucur”. Câteva toposuri, aparent 
banale prin obişnuita lor prezenţă în decorul cotidian sunt valorificate 
ideatic mizându-se pe forţa lor de sugestie şi devin embleme ale unei 
boeme  pitoreşti,  particulare,  în  care  dezordinea,  nonconformismul, 
ignoranţa  şi  refuzul  convenienţelor  sunt  definitorii.  Nestor,  Capşa, 
grădinile de vară, cafenele devin în acest peisaj citadin nu repere, ci 
expresia  atmosferei  pe  care  o  adăpostesc  şi  o  cultivă.  Se  inserează 
ideea unui  „five o’clock” autohtonizat,  dar care păstrează pretenţiile 
originalului,  cu  jazzul  delirant  ce  urlă  indiferent  de  oră,  cu  vals  şi 
polcă, cu Whisky şi  parfumuri tari,  a cărui culoare o dau, în primul 
rând,  oamenii:  „berbanţii  domni”,  „un  căpitan  de  intendenţă”,  „trei 
publicişti”, „domnişoarele”, în fundal un valet ce zâmbeşte obraznic şi 
câţiva „şoferi burtoşi” ce dorm pe alei, alcătuiesc o lume uniformizată 
de blazare („În colţ, berbanţii domni, pudraţii,/ Beau whisky şi vermut 
cu  paiul,/  Privind  blazaţi  întreg  alaiul”)  (Five  o’clock),  plictiseală, 
orgolii şi de preocuparea de a încerca să pară ceea ce nu este. Departe 
de  rafinament  şi  prestanţă,  chipurile  acestea  devin  copii  infidele, 
hidoase chiar prin preocuparea de a fi importante, ale unui model de 
viaţă fals reconstituit şi prost înţeles.  

Ridicolul este dimensiunea de referinţă a acestui ciclu, prezent nu în 
mod declarat, ci ascuns cu rafinament, în spatele unor imagini ce par la 
suprafaţă impecabile, chiar demne de emblema oraşului. O notă gravă, 
ivită dintr-o prea acută conştiinţă de sine, îl scoate la iveală în câte un 
vers  răzleţ,  dar  plin  de  esenţe:  astfel,  femei  platinate,  ce  poartă  pe 
umeri „vulpile pădurii”/ Şi-n fard aroma candidă a murii” îşi scot la 
iveală frumuseţea şi virtuţile, fără să conştientizeze că „preschimbă-n 
bâlci lumina din cetate”, în condiţia lor eternă de paiaţe măscuite şi 
fără  identitate  iar  „domnişori”,  cu  gesturi  calculate  până  la  detaliu 
pozează cu prefăcătorie zâmbind „cu-o dulce răutate”, prea plini de ei 

14 Ioana Pârvulescu, în Postfaţa volumului Cetatea lui Bucur, 
Bucureşti, Editura Humanitas, 2006



şi  valoroşi  (Nestor).  Toată  această  falsitate  este  accentuată  prin 
valorificarea contrastului („Un cerşetor se bâlbâie la uşă,/ În timp ce 
toată goma-nmănuşată// Îl ocoleşte gravă, ca pe-o crimă”) ce subliniază 
pretenţiile  de  elitism ale  unor  inşi  fără  identitate,  care  se  scaldă  în 
acelaşi anonimat ca cerşetorul pe care îl înconjură cu scârbă. O singură 
dimensiune caracterizează, în fond, această „rafinată” lume: „bâfeala 
unanimă” ce iese la iveală cu sfidare, fără să ţină cont de etichetă: „Şi 
după geamuri, tremurând din guşe,/ Te-ntâmpină bârfeala unanimă”.

O poezie a banalului devine lirica acestui ciclu, evidentă, mai ales, în 
incipitul  poemului  Grădini  de  vară printr-o  maliţioasă  exclamaţie 
retorică ce vrea să pară nostalgică: „O, poezia unui şpriţ la gheaţă,/ Şi 
proza unui rând de mititei!”.  Parte a aceluiaşi  molcom cotidian şi  a 
unei repetitive stări de blazare, limitată la bucurii mărunte şi trecătoare, 
grădina  de  vară  completează  imaginea  acestui  spectacol  citadin  cu 
simboluri sugestive: „barba unui ţap de bere”, „grătarul negru şi sonor” 
ce  atestă  un  ridicol  generalizat  şi  iremediabil.  Câteva  chipuri,  („un 
chelner pomădat”, „un picol”, „un gurist”, „doi orbi”, „un pianist”, „un 
negustor”,  „femei  fardate”)  fără  să  fie  sustrase  din  anonimat,  devin 
elemente de décor, şi în dulce-amara ironie poetică se resimte o tristeţe 
izvorâtă dintr-o stare de calm cotidian, în care nimic nu se întâmplă sau 
dintr-o imposibilitate de a schimba o stare de fapt. Aceeaşi idee a unui 
topos fără substanţă, care „înghite” fiinţa adâncind-o în degradare, la 
fel ca în poezia Periferie, apare în final, prin motivul gropii: „Taxiuri 
nu-s,  trăsura-i  şchioapă,/  Din  Cotroceni  s-arată  zorii,/  Răsare  ziua 
dintr-o groapă –/ Apoi apar măturătorii.” O intenţie instinctuală de a 
şterge această lascivă stare a prezenţelor ce populează modestul peisaj 
al  grădinii  de  vară  şi  de  a  schimba  ceva,  antrenând insul  în  trăirea 
angajată,  se  resimte  în  versul  ultim,  prin  imaginea  măturătorilor. 
Anonimi într-un spaţiu anodin, ei par să fie încărcaţi cu povara unei 
mari  datorii:  aceea de a  purifica,  atât  cât  se  poate,  colţul  acesta  de 
lume.

Aceeaşi  atmosferă  de  falsă  boemă,  descrisă  în  cuvinte  simple  şi 
tranşante, fără pretenţii de lirism, se completează în semnificaţii prin 



poezia  Cafenelele.  O lume „de-a valma” se etalează – „poeţi rataţi”, 
„negustori  betegi”,  „maniaci”,  „şahişti  şi  jucători”,  „bătrâni  senili”, 
„trişori”,  „escroci”  –  şi  viaţa  ei,  trăită  în  glumă,  într-o  rutină  fără 
scăpare („Şi mâine iar începe anecdota”), este definită simbolic „o ladă 
de gunoi”, în care, a scăpat „niţel azur”. Starea de boală atribuită unui 
chelner palid devine emblema acestei atmosfere şi a trăirilor umane ce 
capătă nuanţele  spleen-lui simbolist  („E palid şi  bolnav de  spleen”), 
întregind în semnificaţii un mod de a fi blazat şi nepăsător.

Banalul,  ridicolul,  boala,  plictiseala,  degradarea  morală,  lipsa 
perspectivelor,  lâncezeala  sunt  motive  redundante  în  acest  ciclu  şi 
recuperate  în  forme  proteice  şi  la  nivelul  celorlalte  poezii  ale 
volumului completează imaginea de ansamblu a Cetăţii lui Bucur. Fără 
să cadă în extremiste elogii sau în răutăţi nejustificate, eul poetic îşi 
demonstrează  maturizarea  artistică  prin  reconstituirea  imaginii  unui 
Bucureşti autentic, descris din interior, deci, exact aşa cum este, fără 
artificii,  cu  sinceritatea  celui  care  l-a  perceput  în  mod  direct  şi  l-a 
transferat în „flash-uri poetice de o tandră ironie”15.

Din ciclul intitulat  Ziduri două poezii atrag atenţia, interesante prin 
viziune şi prin noutatea motivelor valorificate. Pitorescul din La moşi, 
de exemplu, cu forfota lui gălăgioasă, se rafinează, într-un poem care 
îşi  menţine  intenţia  de  a  reprezenta  o  atmosferă,  de  această  dată 
reconstituită din exterior, dar bine intuită. Este vorba de reconfigurarea 
unui  macrocosmos,  conservat  între  ziduri  vechi  şi  a  unei  lumi  ce 
aparţine altui timp, dar oricând, prin comparaţie, superioară formelor 
infidele ale boemei bucureştene, reprezentat de casa boierească (Case 
boiereşti). Motivul dominant invocat este cel al liniştii, al unui calm 
alb („sure curţi”, „domn cărunt”, „albie doamne”, „tava albă”), simbol 
al  unei  maturităţi,  în primul  rând intelectuale şi  a  demnităţii  acestei 
clase sociale,  aproape dispărute, care îşi  închide farmecul  în liniştea 
verandei şi în „míros de lavandă”, „Când viaţa-n uliţi sforăie şi rage”. 
Aroma cafelei şi a fumului de ţigară capătă cu totul alte sensuri decât 
cele ale cafenelei bucureştene şi în contrast cu lumea adăpostită aici, ce 

15 Ibidem



îşi etala cu dezinvoltură toată nimicnicia, în casa boierească domină o 
aură de mister („strania lumină”), imprimată în lucruri şi întreţinută de 
oameni. Aflată la limita dintre straniu şi admirativ atmosfera aceasta 
creează  sentimente  contradictorii  şi  impinge  eul  poetic  la  reflecţii: 
„Când viaţa-n uliţi sforăie şi rage,/ Un ficus plânge-o frunză moartă,/ 
Ce mână tainică aici te-atrage?/ Păianjeni mari torc aţele pe poartă”. Şi 
nu  e  greu  de  înţeles  de  ce  în  faţa  unei  vieţi  agitate  care  trăieşte 
instinctual şi  aproape animalic,  care „sforăie şi rage”, există tentaţia 
acestui spaţiu tainic şi calm.

Reprezentativă,  în  primul  rând prin  caracterul  sintetic pe care şi-l 
dezvăluie  eul  poetic  şi  prin  capacitatea  de  a  transfera  cu  atâta 
dezinvoltură banalul uman în poezie, este poezia Blockhaus. Construit 
ca o adresare directă, textul oferă o reuşită imagine a unui gigant care 
adună în el o lume pestriţă, organizat aranjată pe paliere („La „unu” ţii 
ascunşi „boierii”,/ Portarul sforăie la scară,/ Iar cu terasa vulturi sperii,/ 
La „opt” doseşti o zbatere gregară”), care, în ciuda impresiei de viaţă 
trăită din plin („În tine, ca-ntr-o scoică urlă viaţa”) şi zgomotos („Din 
cratiţi suni, din telefoane,/ Înnebunind tăcerea anonimă,/ Şi-arunci în 
slăvi, prin zeci de megafoane,/ O sinucidere, o ceartă sau o crimă”) este 
expresia  unei  stări  de  anonimat,  de  gregaritate  şi  dezindividualizare 
(„Din orice om creezi un număr”). Zugrăvit, la nivelul mesajului, în 
culori  obscure,  blockhaus-ul  prinde  culoare  în  plan  stilistic  printr-o 
maliţioasă  comparaţie  –  „Şi  pâlpâi  ca  bostanul  luminat”,  ce 
completează,  şi  ea,  firav,  prezenţa  citadinului  din  acest  volum. 
Antrenat într-o stare de prizonierat,  eul poetic se erijează în postura 
unui  captiv  fără  voie  a  acestui  topos,  transferându-şi  trăirile 
contradictorii într-o sugestivă imagine oximoronică: „Cu hula mea, te 
laud şi te cânt,/ Moloh uriaş de zgură şi ivoriu,/ În piatra ta, destinul 
mi-l  frământ,/  Tu, leagăn cald, tu,  rece crematoriu”. Poemul rămâne 
reprezentativ prin îndrăzneala de a reprezenta citadinul inserând ideea 
unui gigantism atribuit toposurilor, cu siguranţă nou în lirica timpului 
şi, implicit în cea a lui Ştefan Baciu.



GEORGE BACIU

MAREŞALII ROMÂNIEI

Câţi  mareşali  a  avut 
România ?  Iată  o  întrebare  al  cărei 
răspuns  poate  fi  dat  doar  de  către 
acela  care  cunoaşte,  mai  întâi 
semnificaţia  termenului,  apoi  istoria 
naţională  aşa  cum  şi-a  derulat 
fragmentele  în  prima  jumătate  a 
secolului al XX-lea.



Termenul este unul foarte vechi, provenind din perioada 
carolingiană,  din  cuvântul  „marascahl”,  din  germana  veche, 
desemnând grăjdarul regal. În regatul francez, acest sens se va 
păstra până în secolul al XV-lea, când mareșalul încetează să 
se  mai  ocupe  efectiv  de cai  și  preia  trăsăturile  moderne  ale 
demnității,  devenind  un  comandant  militar.  În  timpul  lui 
Ludovic al XIV-lea, care a numit nu mai puțin de cincizeci de 
mareșali de-a lungul domniei sale, titlul de mareșal dobândește 
o formă definită, care va fi păstrată de toate regimurile ce îl vor 
acorda.  Bastonul,  semn  distinctiv  al  mareșalului,  își  are 
originea în 1627, anul desființării titlului de conetabil.

În istoria ierarhiei militare româneşti, gradul de mareşal 
apare  la  1  decembrie  1918,  când  pe  dealul  Mitropoliei  în 
asistenţa  mulţimii,  a  mitropolitului  Pimen  al  Moldovei,  a 
generalului  Berthelot,  a  comandanţilor  de  oşti,  generalul 
Eremia Grigorescu, ministru de război, dădea citire primei cărţi 
de  mareşal  acordată  regelui  Ferdinand,  zis  cel  Loial  sau 
Întregitorul  în calitatea sa de comandant  al  Armatei  române. 
Emoţionat, regele se adresă generalilor de armată : « Se cuvine  
şi  dumneavoastră  celor  ce  aţi  comandat  armate  în  războiul  
nostru să fiţi înălţaţi la gradul de mareşal ».

Acest  gând  a  fost  preluat  în  1930  când  cele  două 
Camere ale  Parlamentului  au votat  în şedinţele  din 19 şi  21 
iunie Decretul Lege nr. 2451 privind instituirea demnităţii de 
mareşal  începând  cu  14  iunie  1930.  Potrivit  decretului 
demnitatea  era  onorifică  şi  se  conferea  capului  oştirii  şi 
ofiţerilor  generali,  care  aveau  gradul  de  general  de  corp  de 
armată  şi  care  conduseseră  cu  succes  operaţiunile  armatei 
române  în  funcţia  de  şef  al  Marelui  Cartier  General  sau  de 
comandant  titular  al  unei  armate.  Au  primit  astfel  grade  de 



mareşal  Carol  al  II-lea  (cap  al  oştirii)  –  14  iunie  1938, 
Constantin  Prezan  (şeful  Marelui  Cartier  General  Regal,  în 
1917-1918 şi 1919-1920) şi Alexandru Averescu (comandant 
titular al Armatei II) – Sighişoara, octombrie-noiembrie 1930. 
Celălalt  posibil  beneficiar,  Eremia  Grigorescu  (general  de 
divizie, comandant al Armatei I, ministru de război în perioada 
octombrie - noiembrie 1918 în guvernul lui Constantin Coandă, 
inspector general de armată), murise în 1919.

Însemnul de mareşal era reprezentat prin două bastoane 
încrucişate fixate pe paspoalul (vipuşca) epoletului de general 
de corp de armată, precum şi de bastonul de mareşal lung de 35 
de  cm,  acoperit  cu  catifea  purpurie,  împodobit  cu  acvile 
cruciate din aur şi ornat la capete cu frunze de stejar, de aur. 

De  asemenea,  pe  lângă  drepturile,  onorurile  şi 
avantajele  materiale  conferite  de  către  Decretul  Regal 
998/1924  pentru  Constantin  Prezan  şi  Decretul  Regal 
1678/1927  pentru  Alexandru  Averescu,  în  1938  se  instituie 
îndemnizaţia mareşalilor care, potrivit  Decretului-lege din 11 
iunie  1938 era  de 60.000 lei  lunar  drept  soldă şi  50.000 lei 
lunar  îndemnizaţie  de  reprezentare.  Soldele  nu  erau  supuse 
reţinerilor  de  10% pentru  Casa  Generală  a  Pensiilor  şi  erau 
transmise văduvelor.

La 10 mai  1941, în  baza Decretului  1354/09.05.1941 
semnat  de  generalul  Ion  Antonescu,  publicat  în  Monitorul 
oficial nr. 109/10.05.1941 regelui Mihai I i se acorda gradul de 
mareşal,  în  calitatea  sa  de  şef  al  armatei.  Iar  prin  Decretul 
2332/21.08.1941,  pentru  servicii  aduse  patriei,  regele  îl 
învestea, la rândul său, pe generalul de armată Ion Antonescu 
cu acelaşi grad.



Regele Carol I,  a primit  pe 7 aprilie  1909 (cu ocazia 
aniversării a 70 ani) din partea lui Wilhelm, Prinț Moștenitor al 
Germaniei delegatului Germaniei la București, gradul onorific 
de  feldmareșal  german.  De asemenea,  Regelui  Carol  I  i  s-a 
conferit demnitatea de Mareşal al armatei imperiale ruse, la 17 
septembrie  1912,  cu  ocazia  aniversării  a  50  de  ani  de 
apartenenţă  a  Regelui  Carol  I  la  Regimentul  II  Dragoni  al 
armatei prusiene, regiment care purta numele de „Împărăteasa 
Alexandra a Rusiei", precum şi pentru aniversarea a 35 de ani 
de la  „gloriosul an" 1877, când Carol I,  « în fruntea vitezei 
sale  armate,  a luptat  alăturea de neuitaţii  mei  tată  şi  bunic", 
după cum spunea Ţarul Nicolae al II-lea al Rusiei. Domnitorul 
Carol a fost comandantul forţelor romano-ruse pe frontul de la 
Plevna.  Bastonul  de  mareşal  i-a  fost  înmânat  regelui  la  28 
noiembrie 1912 la Palatul Regal din Bucureşti de către Marele 
Duce  Nicolae  Mihailovici,  camaradul  lui  Carol  I  în  timpul 
războiului ruso-turc.

Nu  se  mai  păstrează  astăzi  în  ţară  decât  cartea  de 
mareşal  a  lui  Constantin  Prezan  şi  bastonul  lui  Alexandru 
Averescu,  aflate  în  patrimoniul  Muzeului  Militar  Naţional 
„Regele Ferdinand I“ din Bucureşti.

Bastonul de mareşal al lui Alexandru Averesecu a fost 
executat (împreună cu celelalte două acordate în 1930) de către 
Casa  Falise  din  Paris  (cea  care  realizase  şi  bastonul  regelui 
Ferdinand, în 1918). A costat 67.500 de franci francezi, adică 
447.587 de lei. Împreună cu taxele vamale şi cele de transport, 
costul realizării bastonului a ajuns la 500.000 de lei.

Bastonul lui Averescu e din aur, cu titlul de 750‰. Are 
forma unui tub cilindric, având la capete două capace. Corpul 
propriu-zis are lungimea de 49,7 cm; pe o lungime de 39, 9 cm 



este  acoperit  cu catifea  purpurie  (astăzi  roasă de vreme),  pe 
care sunt brodate, în fir auriu, patru acvile şi cinci capete de 
bour, dispuse în şiruri verticale, alternânde.

Cele două capace, tronconice, sunt goale pe dinăuntru şi 
au filet la diametrul mic, având o lungime de 4,7 cm. Capacul 
superior are deasupra stema mare a României,  înconjurată de 
două cununi de frunze de lauri, iar pe laterală înscrisul: „Nihil  
sine  deo”. Capacul  inferior  are  deasupra  crucea  Ordinului 
Mihai  Viteazul,  în  mijlocul  căreia  se  află  cifra  încoronată  a 
regelui Carol II, fiind înconjurată de două cercuri concentrice. 
Pe cercul  exterior  e  incizat  numele  atelierului  care  a  produs 
bastonul:  „Falize  Anciens  Joalliers  de  la  Couronne  de  
Franc”“; lateral, textul „Mărăşti”.

În  final,  putem concluziona  că  « demnitatea  de 
mareşal  al României s-a născut ca un rang onorific, devenind  
în timp un rang militar de-sine-stătător; toţi regii României au 
primit  această  demnitate  în  calitatea  lor  de  capi  ai  oştirii,  
demnitate  ce  a  reprezentat  însemne  ale  puterii  militare;  
Constantin Prezan, Alexandru Averescu şi Ion Antonescu au 
fost învestiţi cu această demnitate pentru servicii aduse ţării pe  
câmpurile de bătălie,  ultimul fiind singurul ofiţer  activ ce a  
purtat  această demnitate;  odată cu dispariţia  sa a murit  de 
fapt şi demnitatea de mareşal.

 CIPRIAN-IULIAN ŞOPTICĂ



Dogma şi gândirea mitico-magică (prelogică) 
în interpretare balgiană

Lucian  Blaga  atrage  atenţia  de  a  nu  se  confunda  gândirea 
prelogică ce nu prea ţine seama de legile logicii cu gândirea dogmatică, 
sugerând totodată, a nu se considera aceasta un fel de invazie a gândirii 
„pre-logice” sau „arhaic-primitive”16 în domeniul metafizicii. Pentru a 
nu se face această eroare trebuie mai întâi să explicăm ce anume este  
această gândire aşa-zis prelogică? 

Cercetători  din  domeniul  etnologiei,  psihologiei  popoarelor, 
antropologiei,  filosofia  religiei,  cum  ar  fi:  Taylor,  Frazer,  Andrew 
Lang, Levy-Bruhl, Claude Levy-Strauss, Ernst Cassirer, Gustave Jung, 
Mircea Eliade etc, au adus lămuriri importante despre lumea spirituală 
a  primitivilor.  Unii  dintre  aceştia  au  cam  simplificat  configuraţia 
problemei, considerând că pot explica lumea primitivă în întregul ei, 
făcând apel la  animism,  adică tendinţa omului primitiv de a însufleţi 
lucrurile şi de a-şi lămuri totul prin acţiunea voluntară a spiritelor cu 
care ar fi  populat universul.  În acest mod,  unele atitudini stranii  ale 
primitivului devin logic explicabile, însă aceasta (teoria animistă) s-a 
dovedit a fi o explicaţie destul de ineficientă.  

Levy-Bruhl a fost cel care a hotărât printre primii o analiză mai 
sinuasă a  gândirii  primitivilor.  El  e  de  părere  că  lumea  spirituală  a 

16 Lucian Blaga, Eonul dogmatic, p.132.



primitivului  prin  substratul  ei  intelectual  se  deosebeşte  de  lumea 
omului de cultură modern. Între mentalitatea primitivă şi cea a omului 
de  cultură  căscându-se  o  prăpastie  adâncă.  Lumea  spirituală  a 
primitivilor întemeindu-se pe o particularitate de gândire, pe o logică 
sui-generis, în care principiile identităţii şi contradicţiei nu-şi au rostul 
şi valabilitatea pe care le au în logica omului de cultură. 

Primitivul  confundă  ceea  ce  omul  de  cultură  deosebeşte  şi 
distinge ceea ce omul de cultură nu deosebeşte.  El vede cauza acolo 
unde omul de cultură are nedumeriri în ceea ce priveşte cauzalitatea. 
Levy-Bruhl  chiar  stabileşte  o  lege  fundamentală  a  logicii  primitive: 
mult discutata  lege a participaţiei, potrivit căreia un lucru poate fi în 
acelaşi timp el însuşi, dar un lucru poate fi şi altceva decât el însuşi. De 
exemplu, membrii tribului Bororo susţineau că  „noi suntem papagalii 
roşii”. Papagalii roşii fiind totemul tribului, adică, substanţa mitică a 
tribului.  Afirmaţia neavând un caracter  metaforic cum s-ar  crede, ci 
unul  ontologic.  Logica  primitivă,  după  Levy-Bruhl  neacceptând 
contradicţia, o tratează cu indiferenţă.

Un alt filosof care s-a apropiat cu vehemenţă asupra mentalităţii 
primitive a fost Ernst Cassirer în special cu lucrarea  Philosophie der  
symbolichen formen. El lărgeşte noţiunea de gândire primitivă la cea 
de gândire mitică. După Cassirer, gândirea mitică este bazată pe legea 
coincidenţei termenilor corelativi. În mintea primitivului ar coincide în 
cadrul categoriei cantităţii  „întregul” şi  „partea”, în sensul că întregul 
se cuprinde cu toată fiinţa sa substanţial-mitică în „parte”. La categoria 
calităţii,  lucrul  (substanţa)  coincide  cu  însuşirile  lucrului,  imaginea 
unei persoane cu însăşi persoana. Spre exemplu, un fir de păr al unui 
individ se identifică după gândirea primitivului cu însuşi acel individ. 

Pentru  Klages,  miturile  sunt  rezultatele  trăirii  sufletului  în 
imagini  vii,  filosoful  german  opunând  sufletul-spiritului.  Klages 
instituie  tipul  de  om  pelasgic,  adică  tipul  de  om  care  trăieşte  şi 
receptează  viaţa  în  imagini  vii  (mituri),  iar  la  rândul  său,  Shelling 
consideră preistoria umanităţii (mitologică) ca fiind superioară istoriei, 
pe motiv că mitul este o creaţie rezultată în urma invaziei divine în om. 



Mitologia  este  un  proces  încheiat  şi  de  aceea  trebuie  să  constituie 
punctul de plecare al filosofiei. Ea umple acel timp întunecos (Chronos 
adilos), care premerge începuturilor popoarelor, iar monumentalitatea 
culturilor mitologice este tocmai dovada prezenţei „revelaţiei divine”17 

care s-a declarat în omul pelasgic primitiv.
Într-un  studiu  despre  sensurile  „conştiinţei  filosofice” a  lui 

Lucian Blaga, Dumitru Matei afirmă că acesta „a fost într-un înalt grad 
preocupat să legitimeze coordonatele metafizice ale sistemului său”18, 
astfel că în Despre conştiinţa filosofică, în capitolul intitulat,  Mitul şi  
magicul în filosofie, pentru a scoate în evidenţă experienţa filosofică 
universală, demonstrează că „motivul mitic” şi „motivul magic”19 sunt 
prezente  în  orice  construcţie  filosofică,  indiferent  dacă  este  vorba 
despre  o  filosofie  de  inspiraţie  şi  de  temei  spiritualist,  materialist, 
raţionalist sau iraţionalist. 

Blaga face microscopia elementelor magice şi mitice prezente în 
sistemele raţionaliste, ştiind că acestea sunt orientări filosofice ostile 
miticului şi  magicului,  tocmai pentru că altfel  nu ar  putea edifica o 
construcţie  filosofică  „în  spiritul  unei  viziuni  de  ansamblu  asupra 
existenţei”20,  fără a recurge la  „salturi  magice” şi  „motive mitice”21. 
Spinoza, de exemplu, introduce magicul ca factor  „precipitant” între 
Dumnezeu  sau  Natură  şi  Substanţă,  pentru  că  numai  prin  recurs  la 
factorul  magic  s-ar  putea explica  în ce  fel  se  trece  de la  un factor  
spiritual (putinţa  lui  Dumnezeu de se  privi  pe  sine  din nenumărate 
puncte  de  vedere)  la  existenţa  obiectivă (transformarea  acestor 
autovederi în aspecte reale ale Substanţei). 

17 Lucian Blaga, Mit şi cunoştiinţă, în vol. Încercări filosofice, p.67.
18 Dumitru Matei, Lucian Blaga despre „conştiinţa filosofică”, în 
Lucian Blaga – Cunoaştere şi creaţie, Editua Cartea Românească, 
Bucureşti, 1987, p. 34. 
19 Ibidem, p. 34
20 Lucian Blaga, Conştiinţa şi intuiţia filosofică, Editura Facla, 
Timişoara, 1974, p.176.
21 Ibidem, p. 110.



Blaga  identifică  elemente  mitice  şi  magice  şi  în  sistemul  lui 
Leibniz, dar şi a lui Hegel, anume, presupusa realizare a Ideii în sfera 
Naturii, adică trecerea ideii din planul existenţei pur logice în planul 
existenţei  naturale,  întrucât  „rămâne  un  proces  de  neînţeles  în  chip 
raţional, un proces cu alte cuvinte magic”22. Astfel, miticul şi magicul 
deţin  o  dublă  funcţie  în  alcătuirea  sistemelor  filosofice:  o  funcţie 
metafizică şi o  funcţie gnoseologică. Acest lucru îl valorifică Lucian 
Blaga pentru propria sa construcţie, mai ales atunci cînd vrea să scoată 
în evidenţă autonomia gândirii filosofice şi, de aici, specificul gândirii 
dogmatice.

Aşadar, o gândire magică nu există la Blaga în sensul deplin al 
cuvântului.  Gândirea magică  este îndeobşte o gândire care foloseşte 
mai mult sau mai puţin ideea magicului, care este mai mult trăită decât 
gândită: ideea magicului în sine este iraţională, fiind reprezentată, fie 
ca  putere  magică,  fie  ca  substanţă  magică.  „Căci,  nu  prea  există  o 
gândire magică la propriu, ci numai o gândire care uzează, când mai 
mult,  când  mai  puţin,  de  ideea  magicului.  Magicul  nu  ţine  atât  de 
funcţia gândirii, cât de materialul ei”23. 

Pe  de  altă  parte,  gândirea  mitică este  o  variantă  mixtă  între 
gândirea abstractă şi creaţia mitică. A gândi mitic nu este tot una cu a 
crea mitic. Gândirea mitică presupune şi planul abstracţiei şi ceva din 
creaţia mitică; ea nu realizează  mitul ca personificare, dar nici nu se 
opreşte  la  ideea  abstractă.  Gândirea  mitică  lucrează  cu  plăsmuiri 
concrete, dar nu atât de concrete ca mitul, însă, mult mai intuitive decât 
în  cazul  gândirii  abstracte.  Gândirea  mitică  plăsmuieşte  „puteri 
impersonale, ipoteze, energii, entităţi”24, care evocă o atmosferă mitică, 
dar nu mitizează, nu personifică puterile despre care vorbeşte. 

22 Ibidem, p.112.
23 Lucian Blaga, Despre gândirea magică, Editura Fundaţia Regală 
pentru Literatură şi Artă, 1941, p. 285.
24 Lucian Blaga, Daimonion, Editura Fundaţia Regală pentru 
Literatură şi Artă, 1941, p. 26.



De exemplu,  apolinicul şi  dionisiacul lui Nietzsche sunt roade 
ale  unei  gândiri  mitice;  demonicul  lui  Goethe,  la  fel.  Ea  creează 
„ideile-imagini”25 cu care operează filosofia şi despre care scrie Blaga 
în Daimonion. În epoca modernă, deşi spiritul uman este orientat spre 
gândirea  abstactă,  omul  nu  încetează  să  gândească  mitic,  cu 
spontaneitatea pe care ştiinţa încearcă s-o pondereze şi, pe cât posibil, 
s-o  elimine  din  calculul  matematic  galileo-newtonian.  Cunoaşterea 
mitică face parte integrantă din forma de cunoaştere disimulatorie a 
misterelor,  alături  de cunoaşterea concretă,  paradisiacă şi  ocultă.  Ea 
participă  la  „iluzia  adecvaţiei”26 ca  şi  celelalte,  dar  şi  la  procesul 
instituit de censura transcendentă ca apologie a misterelor. 

„Se va vedea, – susţine filosoful din Lancrăm – că există, între 
gândirea abstractă propriu-zisă, şi o variantă mixtă: o gândire mitică, în 
care abstracţiunea şi miticul îşi ţin oarecum echilibru”27. Miturile, ca şi 
produse subiective, sunt proiecţii ale eului asupra lumii, ca urmare a 
prelucrării  de  către  analiza  şi  imaginaţia  umană  a  datelor  intuiţiei 
concrete  oferite  acestora  prin  observaţie  şi  experiment.  Aici, 
contribuţia analogiei în realizarea miturilor este substanţială. 

O  comparaţie  amănunţită  între  „gândirea  magică” (concept 
propus de filosoful român, preluat de la Cassierer doar pentru izul său 
semantic)  şi  „gândirea sălbatică” a antropologului  structuralist  Levi-
Strauss,  o  realizează Aurel  Codoban într-un studiu intitulat  sugestiv 
Gândirea  magică  şi  gândirea  sălbatică.  Pentru  a  realiza  această 
minuţioasă  analiză  comparativă,  Aurel  Codoban  consideră 
fundamentală evidenţierea unei cateogorii cu totul diferite,  „ce există 
dincolo şi peste raţional o categorie mai importantă şi mai temeinică, 
aceea  a  semnificativului”28.  În  acest  sens,  ne  interesează  efectele 

25 Ibidem, p. 287. 
26 F. Diaconu, M. Diaconu, op. cit., p.135.
27 Lucian Blaga, Daimonion, p.46.
28 Aurel Codoban, Gândirea magică şi gândirea sălbatică, în Lucian 
Blaga – Cunoaştere şi creaţie, Editura Cartea Românească, 
Bucureşti, 1987, p. 423.



răsturnării  şi  înlocuirii  conceptului  cognitiv  de  raţional,  cu  cel  de 
semnificativ, a  cunoaşterii ca dezvăluire a esenţei, cu cunoaşterea ca 
semnificare.  Lucian Blaga distinge miticul de magic, ca plasticitatea 
mediată de prezenţa directă a misterului. 

Cu toate acestea, o deosebire majoră faţă de concepţia lui Levi-
Strauss, care vorbeşte relativ indistinct de gândire mitică, magică sau 
sălbatică, nu există. Dat fiind amestecul acestor forme, Blaga vorbeşte 
despre o „gândire mitico-magică”. Pentru ambii gânditori, magicul are 
preponderent un  caracter operator, pe când  mitul  are un caracter de 
concepţie. Magicul nu ţine deci, de un tip de gândire, ci de aplicarea 
ideii magicului, a conceptului iraţional pentru noi, al unei substanţe sau 
puteri care nu se supune legilor fizice cunoscute. 

La  fel,  la  Levi-Strauss,  unde  conceperea  cunoaşterii  din 
perspectivă semiologică, a conceptului din perspectiva semnului oferă 
cadrul  pentru o rezolvare netradiţională  a  raportului  dintre magie  şi 
ştiinţă.  Astfel,  magia  şi  ştiinţa  se  deosebesc  mai  puţin  prin  natura 
operaţiilor mentale, decât prin funcţia tipurilor de fenomene la care se 
aplică; ele nu sunt două moduri de cunoaştere opuse, ci paralele, chiar 
dacă inegale în  ceea ce  priveşte rezultatele teoretice şi  practice.  De 
aceea, Blaga refuză să caracterizeze cum face Levy-Bruhl,  de pildă, 
mentalitatea primitivului ca prelogică, chiar dacă îi recunoaşte acesteia 
paradoxalul şi iraţionalul. Eroarea lui Levy-Brhul rezidă în confuzia 
pe care o face între  „funcţiile” şi  „materialul” gândirii  logice. Căci, 
după cum arată Blaga, elemente sau complexe iraţionale pot să apară şi 
să  se  amestece  şi  în  materialul  gândirii  logice  contemporane,  de 
exemplu,  numărul  -1.  Nu  poate  fi  vorba  deci,  după  cum  propune 
Cassirer, de o alterare calitativă a funcţiilor categoriale a primitivului: 
diferenţa  între  acestea  şi  cele  ale  civilizatului  rezidă  în  mai  marea 
frecvenţă a operaţiei cu conceptul iraţional al unei substanţe sau puteri 
magice. 

Similare sunt şi consideraţiile lui Levi-Strauss că teza radicală 
după care „magia ar fi o formă timidă şi bâjbâitoare a ştiinţei”29 trebuie 

29 Ibidem. p. 424.



respinsă,  căci  dacă  reducem magia  la  un  moment  sau  la  o  etapă  a 
evoluţiei  tehnice  şi  ştiinţifice,  ne  lipsim  de  orice  mijloc  pentru 
înţelegerea  gândirii  magice  şi,  mai  mult,  cădem  în  „paradoxul 
neolitic”, după care, pornind de la marile descoperiri ale civilizaţiei din 
neolitic şi acordând ştiinţei noastre numai câteva secole de la naştere, 
observăm  o  pauză  de  câteva  milenii  în  evoluţia  cunoştinţeler  şi 
tehnicilor. 

Soluţia paradoxului ar fi tocmai aceea de a se concepe un spirit 
uman identic, precum şi a două nivele strategice, la care natura se lasă 
atacată de cunoaşterea ştiinţifică: unul adaptat percepţiei şi imaginaţiei, 
foarte  apropiat  de  intuiţia  sensibilă,  celălalt  decalat,  îndepărtat. 
Gândirea magică nu este expresia unui debut, a unui început, o schiţă 
sau o parte a unui tot nerealizat încă, ci, dimpotrivă, ea alcătuieşte un 
sistem bine articulat, independent de sistemul constituit de ştiinţă. 

Tot dintr-o perspectivă primordial cognitivă analizează şi Levi-
Strauss „gândirea sălbatică”. El se opune astfel erorii etnologilor care 
au  susţinut  teza  prezenţei  în  mituri,  rituri  şi  magie  a  unei  ficţiuni 
fabulatorii care întoarce spatele realităţii. Gândirea sălbatică conţinea 
„moduri de observaţie şi de reflecţe care, la timpul lor, au fost adaptate 
exact unor descoperiri  de un anumit  tip,  şi  anume acelea pe care le 
permitea  natura,  pornind  de  la  organizarea  şi  de  la  exploatarea 
speculativă a lumii sesnsibile în termenii sensibilului”30. Fără să invoce 
explicit  ideea  magicului  în  exerciţiul  ei  cognitiv  sensibil, 
determinismul global la care se referă antropologul francez, ca la unul 
din aceste moduri de observaţie şi reflecţie reprezintă evident un astfel 
de mecanism. 

Diferenţa dintre magie şi ştiinţă rezidă în acest caz în aceea că 
„una  postulează un  determinism global  şi  integral,  pe  când cealaltă 
operează prin diferenţierea nivelurilor, dintre care numai unele admit 
forme  de  determinare  considerate  ca  inaplicabile  la  celelalte 

30 Claude Levi-Strauss, Gândirea sălbatică, Editura Ştiinţifică, 
Bucureşti, 1970.



niveluri”31.  Importante  pentru  aprecierea  corectă  a  valorii  „gândirii 
magice” sunt şi modurile de observaţie şi reflecţie pe care le propune 
clasificarea  nivelurilor  sensibile  şi  colecţia  de  experienţă,  cu  alte 
cuvinte, memoria pe care aceasta o constituie.

Aurel  Codoban  punctează  în  finalul  studiului  său  vizând 
comparaţia dintre filosofia culturii blagiene şi structuralismul lui Levi-
Strauss, faptul că în analiza gândirii magice, Lucian Blaga evidenţiază 
mai multe funcţii ale acesteia, pe când filosoful francez, rămâne strict 
la cea cognitivă. Structuralismul lui Levi-Strauss se opreşte exclusiv la 
funcţia cognitivă a gândirii magice pentru a o interpreta din perspectiva 
semnificării  produsă  de  comunicare,  perspectivă  pur  semiotică  a 
interpretării  culturii,  pe  când  Blaga  reabilitează  cognitiv  gândirea 
magică  în  strânsă  legătură  cu  funcţia  pragmatică  şi  îi  subliniază 
polivalenţa  funcţională,  enumerând  apoi  funcţia  ontologică,  funcţia 
vital  sufletească,  funcţia  poetică şi  funcţia  etic-religioasă a  ideii 
magicului.

Astfel,  a gândi mitic înseamnă,  în viziunea lui Blaga, a gândi 
intuitiv şi metaforic, iar creaţia mitică este identică cu mitizarea, adică 
egală  cu  a  crea  mituri.  Blaga  încadrează  mitul  şi  creaţia  mitică  în 
ansamblul culturii, considerându-le ca moduri  specifice ale spiritului 
omenesc de revelare metaforică a misterelor, realizate în cadrul unei 
matrici stilistice cu coordonate fundamentale relative. Prin urmare, ca 
orice altă creaţie culturală (magicul, religiosul etc), creaţia mitică este 
pe  măsura  omenescului  şi  urmăreşte  prin  mijloacele  sale  specifice, 
autonome, însăşi revelarea misterelor.

31 Ibidem, p. 426.



RADU CHIALDA
Importanţa barbariei în tri-conceptualitatea: 

cultură-barbarie-civilizaţie

Filosofia  este  un  domeniu  al 
gândirii umane complex şi suficient de 
vast  pentru a putea fi  cuprins într-un 
singur  univers  de  discurs  specializat. 
Tot  astfel  se  poate  spune  şi  despre 
disciplinele  filosofice,  dar  mai  cu 
seamă  despre  filosofia  culturii. 
Multitudinea de concepte  şi idei  care 
fac  referire  la  cultură,  corelat  cu 
pluralismul posibilităţilor de a defini acest concept universal şi 
cu faptul că face parte constitutivă din însăşi  esenţa omului, 
definitivându-i  caracterul  uman,  comportamentul,  atitudinea, 
firea şi toate aspectele care îl diferenţiază de celelalte făpturi de 
pe faţa Pământului, face din acest concept cel mai bun exemplu 
al teoriilor transdisciplinare, iar din filosofia culturii, cea mai 
cuprinzătoare disciplină filosofică. 

Problema definirii culturii s-a pus întotdeauna, dar mai ales 
astăzi,  când pluridiversitatea  şi  proliferarea  la  orice nivel  ne 
determină să constatăm şi să consemnăm un multiculturalism 



agresiv, diform şi paradoxal. Dacă definirea culturii devine un 
subiect din ce în ce mai greu accesibil, iar o definiţie completă 
ar  însemna  o  utopie  din  punct  de  vedere  al  unei  totalităţi 
atotcuprinzătoare: de ce  ne-am canaliza cercetările înspre acest 
demers?  Dincolo  de  caracterul  retoric  al  acestor  interogaţii, 
trebuie  să  avem  mereu  în  vedere  analiza  culturii,  mai  ales 
atunci  când  studiile  o  cer,  şi  de  asemenea,  să  încercăm  o 
definiţie  a  acesteia,  cel  puţin  menţionând  perspectivele, 
parametrii, direcţiile şi cadrele teoretico-ştiinţifice prin prisma 
cărora încercăm să o definim.  De cele  mai  multe  ori  se dau 
definiţiile celor mai cunoscuţi gânditori.  Un al doilea nivel de 
definire este prin evidenţierea conceptelor corelate, conexe şi 
relaţionate. Pentru a avea o înţelegere cât mai adecvată despre 
cultură  trebuie  să  cunoaştem  fiecare  din  aceste  concepte  în 
parte, demers care ar presupune diferite alte cercetări, poate la 
fel  de  complexe  şi  de  vaste.  Însă,  de  foarte  puţine  ori  se 
apelează  la  definiţia  prin  negare.  Odată  cu  înţelegerea 
contradicţiei  culturii,  a  ceea  ce  i  se  opune,  se  poate  da  o 
imagine  a  ceea  ce  aceasta  nu  este.  Astfel  că,  ce  nu  este 
violenţă,  încălcare  de  normă  şi  conduită  morală,  ce  nu  este 
atitudine  licenţioasă,  ori  ce  nu  contravine  comportamentului 
adecvat şi legilor sociale unanime şi univoce, relevă un caracter 
cultural. Toate acestea reprezintă aspecte ale barbariei, concept 
fundamental în înţelegerea culturii. De-acum nu ne mai rămâne 
decât să analizăm barbaria. 

De  asemenea,  pentru  a  înţelege  cultura  trebuie  s-o 
diferenţiem de conceptul cu care este mereu confundată, anume 
cel  de  civilizaţie.  Universul  de  discurs  propriu  nu  diferă  cu 
mult  de  cel  al  culturii,  motiv  pentru  care,  cele  mai  multe 
întrebări în acest sens sunt despre diferenţa celor două. Pe de-o 



parte, ne întrebăm: când cele două diferă, de ce şi în ce mod? 
Iar pe de altă parte, sub acelaşi imperiu al interogaţiei retorice: 
ce  este  civilizaţia  în  sine?  Pentru  a  defini  un  spaţiu,  la  un 
moment dat în istorie, ca fiind civilizat, întotdeauna trebuie să 
avem în vedere cel puţin două aspecte definitorii: pe de-o parte, 
progresul  tehnologic,  iar  pe  de  altă  parte,  dezvoltarea 
ştiinţifică,  ambele  fundamentale  în  descrierea  unei  societăţi 
civilizate.  Astăzi,  acest  concept  are  un  caracter  global,  iar 
despre civilizaţie se vorbeşte de cele mai multe ori făcând apel 
la  discursuri  politice,  sociale,  rasiale,  religioase,  etnice, 
considerate principii antropice generale. Strâns legat de acestea 
este conceptul de demografie. La fel de importante în definirea 
acestui concept sunt şi principiile istorice, iar legat de acestea 
este  conceptul  de conflict.  Dacă principiile  antropice  pun în 
evidenţă diferenţele culturale în spaţiul geografic, cele istorice 
relevă aspecte evolutive în timp ale acestora. Pe scurt, acestea 
sunt cadrele valenţelor civilizaţiei, valabile pentru orice model 
şi în orice situaţie. În contextul actual global, dacă ar trebui să 
aplicăm  principiile  amintite  mai  sus  la  întreaga  lume,  cu 
siguranţă am constata multe disfuncţionalităţi, scăpări de orice 
natură,  erori  datorită  cărora,  ceea  ce  numim  rezultate  ale 
progresului  şi  dezvoltării,  manifestă  aspecte  contrare 
reprezentării civilizaţiei. Aceste erori, din ce în ce mai intense, 
mai dese şi proliferante, pot fi violente, agresive, antiumaniste, 
imorale  sau  distructive,  aspecte  ale  manifestării  barbariei  
contemporane.  Deşi  intenţiile  lor  sunt  pozitive,  efectele  pot 
trece  cu  uşurinţă  în  sfera  negativităţii.  Barbaria  se  opune şi 
civilizaţiei prin însăşi caracterul acesteia din urmă, de concept 
conex culturii, din a cărui sferă conceptuală face parte.



Conceptul  de  cultură  este  în  centrul  atenţiei  filosofiei 
culturii, dar pentru a fi definit el trebuie să fie raportat la cel 
puţin alte două concepte fundamentale: civilizaţia şi barbaria. 
Dacă prima îi conferă culturii caracterul dominant, cel prin care 
este interpretat ca aspect definitoriu pentru esenţa umană, cel 
de-al  doilea,  prin  cercetarea  sa,  poate  exclude  din  definiţia 
culturii ceea ce nu-i este propriu. Dar pentru ca acest tablou să 
fie complet trebuie să facem apel la o serie de alte elemente ale 
discursurilor  celor  trei  concepte.  Acestea  sunt  strâns  legate 
unele de celelalte. Barbaria este conceptul care, odată analizat 
pune în valoare atât cultura, cât şi civilizaţia, deoarece aceasta 
nu este nici una, nici cealaltă. Nu acelaşi lucru putem spune şi 
despre  civilizaţie,  sau  despre  cultură,  dacă  prin  acestea  ne 
dorim  identificarea  barbariei.  Iată  de  ce,  acest  studiu  şi-a 
propus să analizeze barbaria, rolul acesteia de concept cheie în 
raport  cu  celelalte  două  fiind  determinant.  Barbaria  are  un 
caracter  puternic  în  raport  cu  celelalte,  negativitatea  sa 
conferindu-i forţă şi vitalitate, mişcare32 şi carismă. 

Cultura,  barbaria  şi  civilizaţia  sunt  concepte  ale  gândirii 
occidentale. Abordarea conceptuală a lucrării presupune tocmai 
această  perspectivă  de  analiză.  Deoarece  în  bibliografia 
propusă  sunt  lucrări  care  provin  din  spaţiul  occidental,  sau 
apărute sub influenţa acestei gândiri dominante, aşa cum reiese 
din  descrierile  conceptelor  de  mai  jos,  sensul  culturii  şi  al 
civilizaţiei  este  fundamentat  occidental.  De aceea,  multe  din 
afirmaţii  nu  pot  satisface  totalitatea  tipurilor  de  gândire. 
Aşadar, ceea ce expunem în această analiză este  barbaria din 
perspectiva occidentală.

32 Jaqueline Rus, Metodele filosofiei, traducere de Vasile Tenoiu, 
Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1999, p. 61.



        
                 
ZAMFIRA COSTAN



                Gândul acela

gândul acela atârnat în stâlpul de telegraf
ca o bestie ce cotropeşte zările
în chipuri de păuni şi feline rebele,
zdrenţuite de aburii ceţii...
gândul acela,
e în adâncul inimii, ca un ocean-poem
strecurat prin crăpăturile timpului.
am să dau gândul de piatră
până ce limpezimea cleştarului
va străbate, în unduirile flautului,
nemărginirea!

              Cucii mei

cucii mei de nesomn...
cum să vă definesc
pe coordonatele deșarte
ale convulsiilor nocturne?
cum să vă frâng aripa
în cascada repetabilității
spaimelor și angoaselor?
în maldărele de gânduri reziduale
penele sure, urcă, coboară,
purtând fiori de rece metalic
până în automatismul inimii.



                   stop!

Azi nu mai e nevoie de suflet
azi nu mai e nevoie de suflet.
doar vorbele se scot la paradă
prăfuite, șleampete,
ambalate în efigia covrigului parvenit.
sufletul alungat într-un joc narcotic
a clacat, sufocat în marca nimicului
câte raze plasticate s-au răspândit 
pe albia sinuoasă a luminii!
câte coifuri galbene se războiesc 
cu  răzmerița întrebărilor...
din exil, sufletul
nu mai răspunde.

DORIN OAIDĂ

                  MUNCĂ DE OCNAȘI!

Viața  și  activitatea 
polițiștilor  sunt  apreciate  de  către 
mulți  „privitori”  ca  deosebit  de 
spectaculoase,  de  palpitante, 
văzându-ne  pe  noi,  polițiștii,  într-o 



permanentă  confruntare  cu  criminalii,  tâlharii,  traficanții  de 
droguri și alte elemente de vârf ale „faunei” societății.

Într-o oarecare măsură așa stau lucrurile, dar aceasta nu 
este totul. Poliția vine în contact și cu unele aspecte sociale mai 
puțin  spectaculoase,  dar  cu  nimic  mai  puțin  importante, 
rezolvarea  acestei  problematici  presupunând  tot  o  muncă 
susținută,  întinsă  uneori  în  timp,  cunoștințe  de  specialitate, 
conștiinciozitate  și perseverență. Este vorba de faptele penale 
de natură economică, unde nu e nevoie de cătușe și pistol ci de 
stilou  și  expertiză  contabilă,  infractorii  fiind  însă tot  atât  de 
periculoși  și  abili,  ingenioși  în rele, ca  și  criminalii  sau alții 
asemenea lor. 

O astfel de faptă sau mai bine zis fapte voi descrie în cele 
ce urmează, oprindu-mă în deosebi asupra a ceea ce a făcut un 
mănunchi  de  polițiști  din  județul  Alba  pentru  aflarea 
adevărului  în  totalitatea  sa  și  pentru  tragerea  la  răspunderea 
penală corectă a făptașilor.

Era  în  anul  1986,  într-o  localitate  minieră  din 
munții  Apuseni,  cunoscută  ca  atare  încă  de  pe  vremea 
agatârșilor,  la  o  cooperativă  de  credit  care  avea  ca  obiect  de 
activitate  acordarea  de  împrumuturi  în  bani  cu  dobândă  la 
membrii  cooperatori,  precum  și  intermedieri  de plăți  făcute  în 
contul fostelor C.A.P.-uri pentru achiziții de animale și furaje.

Aici,  principalii  „actori”  erau:  contabila 
Paraschiva M.,  o femeie care se apropiase binișor de amurgul 
vieții  și  anii  de  pensionare,  precum  și  casiera  Geta  A.,  mai 
tânăra, chiar foarte tânăra sa colegă.

La o anumită dată, casiera, în baza a două C.E.C.-
uri, a ridicat de la Banca Națională – Filiala Câmpeni suma de 
550 mii lei (valoarea în acea vreme a 8 autoturisme noi marca 



Dacia  1300),  într-o  singură  zi,  bani  destinați  achizițiilor  de 
animale  de  la  persoane  fizice.  Suma  respectivă  nu  a  fost 
înregistrată ca intrată la cooperativă, iar banii însușiți. 

Cunoscătorii în materie știu că băncile emit lunar 
un extras de cont, din care un exemplar se trimite fiecărei unități 
care  are  bani  în  cont  la  banca  respectivă.  Or,  în  cazul 
cooperativei de credit în cauză extrasul din luna respectivă nu a 
fost în concordanță cu actele contabile ale unității.

Totul a ieșit la iveală cu ocazia verificării anuale 
efectuate de unul din revizorii  contabili  ai  UJECOOP (ulterior 
FEDERALCOOP) Alba, de care aparținea cooperativa de credit 
în  cauză.  La  aceea  verificare,  revizorul  care,  culmea,  avea  ca 
studii  doar  șapte  clase  elementare  (!)  dar  era  de  o 
conștiinciozitate  ieșită  din  comun,  a  observat  falsificarea 
extrasului de cont.

Pentru a nu fi obligate să dea explicații imediate, 
celor  două  funcționare:  contabilă  și  casieră,  li  s-a  făcut  subit 
foame (!) invitându-l pe revizor la restaurantul din localitate.

Aici,  profitând  de  un  moment  de  neatenție  din 
partea acestuia, casiera a subtilizat din geanta sa extrasul de cont 
falsificat și l-a rupt.

De ce se găsea acest act în geantă? – Revizorul îl 
luase la el cu intenția de a-l confrunta cu extrasul de cont de la 
bancă.

Când  și-a  dat  seama  de  modul  în  care  a  fost 
păcălit,  revizorul  a  declanșat  scandalul;  a  sigilat  unitatea,  a 
informat conducerea județeană și a cerut verificare complexă.

Verificarea  complexă  însă,  nu  era  pe  placul 
multora. De peste 10 ani (de pe vremea de când contabila lucra 
cu  un  alt  casier  care,  probabil  speriat,  s-a  retras)  verificările 



anuale  se  făceau  aici  formal.  Paraschiva  M.  era  „atentă”  cu 
revizorii, mai cu o țuiculiță, mai cu un miel de Paști, astfel că de 
fiecare dată ieșea basma curată. Or, acum, dacă s-ar fi descoperit 
lucruri grave, toată pleiada de revizori care s-au succedat în timp 
ar  fi  fost  atrași  ca  parte  civilmente  responsabilă  la  plata 
despăgubirilor.

Totuși,  cu amenințări,  cu încercări  de  șantaj, cu 
încercări  de  măsluire,  a  pornit  „marea  verificare  contabilă”. 
Bineînțeles că la o asemenea tevatură nu se putea ca lucrurile să 
nu ajungă  și la „urechile” poliției, care s-a sesizat din oficiu  și 
primul pas făcut, a fost... arestarea celor două!

Măsură  abuzivă?  –  Nicidecum.  Fusese  însușită 
suma de 550 mii lei, contabila și casiera dădeau vina una pe alta, 
mai ales că încă de la început a reieșit faptul că funcționarele se 
substituiau uneori, contabila îndeplinind și atribuțiuni de casieră 
și... invers, ceea ce – legal – este total interzis.

Pentru a face lumină în acest caz au fost numiți 
doi  ofițeri  de  poliție:  Petrică  Vlad,  specialist  în  investigații 
economice  și  Ionică  Moldovan,  ofițer  de  cercetare  penală, 
fiecare  cu  sarcini  clare,  precise.  Prin  firea  lor  cei  doi  se 
completau  reciproc:  Vlad  –  dinamic,  impetuos,  sufletist,  iar 
Moldovan – cerebral, meticulos, analitic.

Odată  porniți  la  drum,  la  drumul  aprofundării 
investigațiilor și cercetărilor, aceștia au fost greu de oprit. La un 
moment dat chiar au deranjat prin spectaculozitatea rezultatelor 
obținute,  prejudiciul  dovedit  ridicându-se  la  sume  de  ordinul 
milioanelor (la valoarea banilor de atunci). 

De ce au deranjat? – La acea vreme, de câte ori se 
descoperea prejudicierea avutului public cu sume mari de bani, 
apăreau și întrebări de genul: De ce nu a fost prevenită fapta?, De 



ce  nu  s-a  descoperit  într-o  fază  incipientă?,  Cine  se  mai  face 
vinovat?  Și tot felul de alte „de ce”-uri încât ajungeau unii mai 
vinovați decât adevărații vinovați! Acum pare ciudată o astfel de 
optică, dar atunci era „la modă”!

Par de-a dreptul hilare metodele din acele timpuri 
folosite  pentru  a-i  tempera  pe  cei  doi  ofițeri  în  zelul  lor  la 
îndeplinirea deplină a îndatoririlor ce li s-au fixat tot de către cei 
care apoi îi trăgeau de mânecă! Petrică Vlad a fost criticat de mai 
multe ori în ședințele de partid (este vorba de partidul comunist), 
iar cu Ionică Moldovan s-a procedat diametral opus, trecându-i-
se cu vederea – chipurile – unele abateri considerate pe atunci 
grave de la „normele eticii și echității socialiste”.

De fapt, încă de la început greul a căzut pe umerii 
lui  Ionică  Moldovan,  întrucât  fiind  începută  urmărirea  penală, 
compartimentul  de  cercetare  penală  era  cel  care  trebuia  să  ia 
dosarul  „în  brațe”.  Norocul  său a  fost  că  Petrică  Vlad nu era 
omul să-și abandoneze colegul rămas singur în fața dificultăților 
muncii și a continuat să-i fie alături, prin activități de investigare 
„în afară”.

„Înăuntru”, adică de la birou, ofițerul Moldovan a 
înțeles  că  de  la  Paraschiva  M.  nu  va  găsi  cooperare  decât  – 
eventual  –  după ce-i  va  dovedi  cu probe  participarea  și  chiar 
conducerea activităților infracționale.  Și-a îndreptat atenția spre 
cealaltă – Geta A., mai tânără, mai puțin versată în rele și la care 
privarea de libertate făcea adevărate ravagii temperamentului său 
vulcanic, pătimaș și pofticios.

Ofițerul era convins că de la ea poate afla multe 
lucruri importante, mai ales că Geta la un moment dat chiar se 
confesase colegei sale de cameră de la arest:



– Dacă  ar  ști  ăștia  ce  nu  știu  încă,  s-ar  lua  cu 
mâinile de cap!

Adresându-se  mai  mult  femeii  din  ea  decât 
infractoarei, prin mici complimente atât cât permiteau bunul simț 
și  normele  deontologice  ale  activității  de  anchetă,  ofițerul 
Moldovan îi sugera Getei „părerea” lui că suma de 550 de mii ar 
fi fost însușită de către contabilă, cerându-i însă să dezvăluie  și 
alte  fapte  ale  acesteia,  dovedindu-și  în  acest  mod  –  buna 
credință.

Aplica  și  el unul din principiile lui Machiavelli: 
„Scopul  scuză  mijloacele”  sau  mai  pe  românește  spus  „Fă-te 
frate și cu dracu’ până treci puntea”.

Geta  a  devenit  cooperantă,  cerând  însă  să  i  se 
pună la dispoziție toate actele contabile cu plăți și împrumuturi, 
lucru deloc ușor, în speță fiind vorba de un camion de acte (fără 
nicio exagerare)! De la ea s-a aflat  forma „brută” prin care se 
comiteau faptele. Astfel, la un împrumut de exemplu de 2000 de 
lei  se  restituia  în  fapt  suma  de  2100  lei,  suma  în  plus  fiind 
însușită prin dovezi false. Relatările casierei erau însă destul de 
succinte pentru a nu da impresia că ar cunoaște totul și că deci ar 
fi fost și ea antrenată la comiterea de infracțiuni.

În tot acest timp  și  în paralel  se afla „de afară” 
modul de viață al contabilei. De ani de zile aceasta trăia pe picior 
mare, dar fără stridență, doar în concediile făcute cu soțul ei la 
diferite  stațiuni  de odihnă  permițându-și  să  arunce  cu bani  în 
stânga și în dreapta. De asemenea, la perchezițiile domiciliare s-
au  găsit  bunuri  care  depășeau  posibilitățile  sale  legale  la  un 
salariu lunar de 1500 lei; de exemplu, în  șifoniere avea nu mai 
puțin de 50 de plovere.



În plus, s-a stabilit că Paraschiva M. o angajase pe 
Geta A., prietena soțului ei (!?), pe post de casieră bazându-se pe 
presupusa naivitate  a acesteia,  a lipsei  de experiență  și  deci  a 
faptului că nu-și va da seama de manoperele sale infracționale. 
Frecvent îi dădea zile libere Getei, înregistrând ea – Paraschiva 
M. dovezile de încasare a sumelor pentru cassă.

Cu  trecearea  timpului  însă,  tânără  și  lipsită  de 
experiență,  Geta  și-a  dat  seama de  adevărata  stare  de fapt  ca 
urmare  a  plângerilor  repetate  din  partea  unor  „contribuabili”, 
vizavi  de  verificarea  actelor  contabile  din  care  rezultau 
diferențele.

Prin  ce  mod  concret,  șantaj  sau  prin  altceva,  a 
reușit Geta să devină părtașă la infracțiuni, să se înfrupte  și ea 
din  bani  nemunciți,  nu  au  reușit  anchetatorii  să  stabilească 
niciodată. Nu au mai existat însă niciun fel de dubii atunci când a 
apărut  și  dovedit  un  fapt  de  necontestat:  la  o  anumită  dată, 
contabila  Paraschiva  M.  era  la  București  (aspect  probat  cu 
chitanța de la hotel), iar la data respectivă casiera Geta A. printr-
un borderou fictiv ar fi efectuat plăți în valoare de 50 de mii de 
lei  la  un  număr  de  12  persoane,  pentru  achiziții  de  animale. 
Bineînțeles că banii au fost însușiți. 

Când  i  s-a  adus  la  cunoștință  această  probă  de 
vinovăție, Geta a uzat de tot arsenalul femeilor isterice, făcând 
un  adevărat  tărăboi  la  arest.  A  încercat  chiar  să  simuleze  și 
simptomele pe care medicina le descrie la unele tinere mame sub 
denumirea de „furia laptelui”. Toată compasiunea față de situația 
ei, despărțită de copilul său la puțin timp după naștere, dar de ce 
aceste  simptome după mai  multe  luni  de la arestare  și  tocmai 
când i  s-a  prezentat  acea probă incontestabilă  de vinovăție?  – 
Întrebare retorică!



Când  se  prefigura  necesitatea  identificării, 
verificării,  audierii  și  cercetării  a  peste  450  de  persoane 
existente  în  evidențele  cooperativei  ca  beneficiare  de 
împrumuturi  în  decursul  anilor,  la  conducerea  serviciului  de 
cercetare penală de la Inspectoratul de Poliție al Județului Alba 
a venit de pe meleaguri mehedințene maiorul Marian Tutilescu, 
un  ofițer  inteligent,  cult,  dotat  cu  o  gândire  matură,  cu  un 
deosebit  spirit  de  analiză  și  sinteză  și  totodată  un  bun 
organizator.

Cei doi ofițeri – Tutilescu și Moldovan au muncit 
săptămâni  și luni de-a rândul pentru a face lumină în acest caz 
încâlcit, dar treptat-treptat totul a ieșit la iveală.

Astfel,  a  rezultat  că  pentru  a  primi  o  persoană 
calitatea de membru cooperator  și să fie îndreptățită să solicite 
un  împrumut  în  bani,  trebuia  să-și  creeze  un  fond  social  de 
minimum 25 lei (atenție la valoarea banilor de atunci!).

Contabila, pe lângă evidența centralizată, avea  și 
o  evidență  pe  fișe  personale;  aici,  sumele  de  intrare  erau 
modificate, mult „umflate”. De exemplu dacă era vorba de 25 lei 
contabila modifica suma la 250 sau chiar 2500, dar  și  la 125. 
Apoi,  după  o  perioadă  de  timp,  aceasta  făcea  în  numele 
cooperatorului o cerere prin care se solicita restituirea fondului 
social,  întocmind  fictiv  o  dovadă  de  restituire  cu suma creată 
fictiv, banii îi încasa, iar dovada folosită la scăderea din cassă o 
trecea în registrul de cassă.

Acest aspect era foarte greu de depistat pentru că 
numărul  de  intrări  și  ieșiri  reale  sau  fictive  de  membrii 
cooperatori  era  și  acesta  foarte  mare.  Se  făceau  adevărate 
campanii  de  atrageri  de  noi  membri  (plan  de  atragere). 



„Momeala” o constituia acordarea de facilități la alimente, ceea 
ce pentru zona Munților Apuseni era ceva foarte tentant. 

În  altă  ordine  de  idei,  când  se  acordau 
împrumuturi,  se  rețineau  (evident  tot  fictiv,  doar  pentru  a-l 
deruta pe împrumutător)  sume de bani pentru – chipurile – un 
fond de risc, un fond social, taxă de asigurare etc. dobânda fiind, 
de  asemenea,  mai  mare  decât  cea  reală.  De  exemplu,  numai 
pentru un împrumut de 15 mii lei, cu toate „fondurile” se ajungea 
până  la  20  de  mii  de  lei.  Diferența  era  însușită  de  către 
infractoare. 

În  continuare,  majoritatea  recuperărilor  se  făcea 
prin  dispunerea  de  popriri  pe  salariul  împrumutătorului  cu 
borderouri de plată duble. De la contabilitatea locului de muncă 
al împrumutătorului prin ordin de plată se încasa o rată în plus 
care era evidențiată la contabilitatea cooperativei „în roșu”, apoi 
prin nota contabilă era trecută în contul creditor.

Pentru un necunoscător în domeniu,  toate aceste 
operațiuni  contabile  frauduloase  sunt  de  neînțeles.  Chiar  și 
revizorii contabili de la FEDERALCOOP (UJECOOP cum i s-a 
spus înainte) Alba nu se puteau descurca, ei nefiind specializați 
în cooperative de credit. Apoi, politica de cadre din acele timpuri 
făcea ca ei să fie mereu „rotiți”, vezi Doamne!,  să nu intre în 
cârdășie cu funcționarii controlați. Aici, la un asemenea rulaj de 
persoane  și bani toate verificările revizorilor erau făcute numai 
prin sondaje. 

Infractoarele  noastre  profitând  de  faptul  că 
majoritatea  împrumutătorilor  nu  urmăreau  în  timp  sumele 
reținute, ele întocmeau dovezi de restituire în fals, însușindu-și 
sumele.



Când unii păcăliți sesizau plata în plus a unei rate 
sau a mai multora, erau amăgiți cu restituirea plusului la o dată 
ulterioară sau, pur și simplu, cu tupeu li se cerea să facă dovada 
că au plătit  în plus. Erau cazuri  (puține) când se putea face o 
asemenea dovadă și atunci li se restituiau banii, pe numele altora.

Până s-a ajuns la clarificarea  și dovedirea tuturor 
aspectelor  detaliate  mai  sus cu lux de amănunte,  a  durat  mult 
timp și un volum colosal de muncă. Nu întâmplător am intitulat 
acest caz „Muncă de ocnași”.

Calitățile de conducător și spirit organizatoric ale 
maiorului Marian Tutilescu s-au dovedit din plin. Birouri întregi 
de la  organul  local  de poliție  erau pline cu acte  contabile,  cu 
declarații  și  note  explicative,  în  aparență  într-o  dezordine  de 
nedescris. Doar cei doi anchetatori – Tutilescu și Moldovan știau 
rostul fiecărei hârtii.

Era  greu  și  numai  să-i  numeri  pe  cei  450  de 
împricinați cu care s-a stat de vorbă, care au fost audiați, unii în 
mod  repetat.  Pe  „cearșafuri”  lungi  de  hârtie  era  evidențiat 
fiecare, cu numărul poziției din dosar, cu ceea ce a declarat.

Faptul că la un moment dat cele două infractoare 
și-au pierdut  orice control,  că  au fost  cuprinse de o adevărată 
beție  a  însușirii  de  bani  necuveniți,  când  orice  spirit  de 
conservare era anihilat, când nu le mai păsa de nimic crezându-se 
infailibile, rezultă și din acea că la ultimele zeci de persoane din 
evidențele  contabile  nici  cel  puțin  seria  și  numărul  actului  de 
identitate nu era cel real.

– Cine să verifice? – își ziceau ele.
S-a găsit  cine să verifice!  Cei  doi anchetatori  – 

Tutilescu și Moldovan, și încă au făcut-o cu mult profesionalism, 
cu dăruire și perseverență!



„Beția” celor două infractoare a fost dovedită  și 
de lăcomia de neostoit care le cuprinsese. Din prejudiciul total de 
2.350.000,15  lei  reținut  în  sarcina  lor,  suma  de  1.700.000  lei 
fusese însușită  numai  în ultimii  doi ani.  Mese copioase,  țigări 
Kent, cafea veritabilă, cine își putea permite la acea vreme? – Ele 
erau printre cei puțini care o făceau.

Întrucât  în  prima  parte  a  cercetărilor  revizia 
completă  și  expertiza  contabilă  nu puseseră în evidență actele 
întocmite  în  fals,  acum,  pe baza  celor  stabilite  și  dovedite  de 
ofițerii de poliție Tutilescu  și Moldovan s-au reluat verificările 
contabile. Firesc ar fi fost să se întâmple invers!

Situația  faptică  și  scriptică  pusă  la  dispoziția 
organelor de revizie a permis ca acestea să reia revizia inițială și 
expertiza  financiar-contabilă  și  să  stabilească  prejudiciul  final 
amintit mai sus, respectiv suma de 2.350.000,15 lei.

Pentru  recuperarea  prejudiciului  au  fost  atrași 
alături  de  cele  două  inculpate  și  cinci  revizori  contabili  de  la 
FEDERALCOOP  Alba  care  în  decursul  timpului  efectuaseră 
verificări anuale de proastă calitate.

Dosarul de urmărire penală a fost finalizat în anul 
1989 la trei ani de la începerea cercetărilor.

Ce s-ar mai putea spune despre acest caz?
Volumul  de  muncă  depus  de  polițiștii  județului 

Alba a fost  ieșit  din comun.  În special  cei  doi ofițeri:  Marian 
Tutilescu  și Ionică Moldovan nu au mai avut masă, nu au mai 
avut casă  și odihnă până la finalizarea cercetărilor. Ar fi putut 
admira splendoarea Munților Apuseni în toate anotimpurile unui 
an, dar pe lângă ei au trecut zilele, nopțile, săptămânile, fără să le 
țină șirul. 



Care a fost poziția celor două inculpate la finalul 
cercetărilor?

Contabila  Paraschiva M.  și-a recunoscut faptele, 
dar casiera Geta A,. a negat totul, dând vina doar pe contabilă. Pe 
baza probelor administrate nu era nevoie însă de recunoașterea 
faptelor  de  către  niciuna  din  ele.  Paraschiva  M.  a  fost 
condamnată la 20 de ani de închisoare, iar Geta A. la 17 ani. În 
urma  aplicării  Decretului  de  grațiere  din  anul  1988,  pentru 
Paraschiva M. au rămas 18 ani, iar pentru Geta A. 16 ani.

Deși  ajuns  deja  un  anchetator  experimentat, 
activitatea alături de  șeful său – maiorul Tutilescu l-a ajutat pe 
Ionică Moldovan să-și perfecționeze și mai mult stilul de muncă. 
În  anul  1991  când  Marian  Tutilescu  a  părăsit  județul  Alba 
promovat  în  funcție  și  ajuns  până  la  conducerea  superioară  a 
Ministerului de Interne, maiorul Ionică Moldovan a dovedit că 
este  cel  mai  potrivit  pentru  funcția  de  șef  serviciu  cercetări 
penale la Poliția Județului Alba.

Alte misiuni, alte dosare de urmărire penală, unele 
chiar  pline  de  inedit,  care  l-au  dus  pe  Ionică  Moldovan până 
spre... Curți Imperiale! Da, da, ați citit bine – „Curți imperiale”. 
Cum? – Veți vedea în continuare.

Încă  din  anul  1989  s-a  constituit  o  bandă  de 
răufăcători care până prin 1994 au sustras nămol auro-argentifer 
și tablă catodică de cupru de la S.C. „Ampellum” S.A. Zlatna, pe 
care apoi le-au vândut la diferiți țigani din municipiul Sibiu, din 
localitatea Sebiș județul Arad, o parte din „pradă” ajungând până 
în Turcia.

Când  dosarul  a  fost  definitivat  spre  sfârșitul 
anului  1994 s-a  estimat  că valoarea sustragerilor  de cupru s-a 
ridicat la suma de circa 100 milioane lei, iar a sustragerilor de 



nămol auro-argentifer la peste 67 milioane lei (atenție din nou la 
valoarea banilor de atunci).

Tot o muncă titanică,  care a durat  ani  de zile  a 
desfășurat  ofițerul  Ionică  Moldovan  și  în  acest  caz.  De  data 
aceasta a lucrat împreună cu ofițerul Gheorghe Pavelescu, ridicat 
din rândul celor  mai  buni ofițeri  anchetatori,  temeinic  pregătit 
profesional și juridic, dotat cu toate calitățile necesare activității 
de cercetare penală. De fapt, ofițerul Pavelescu a fost acela care a 
și finalizat dosarul de urmărire penală.

Au fost identificați  și cercetați în cauză (în stare 
de arest preventiv) un număr de peste 10 inculpați: unii furau, 
alții transportau și în sfârșit alții valorificau.

La un moment dat a intrat în caruselul cercetărilor 
și  Iulian  Rădulescu  din  Sibiu,  cel  care  s-a  autointitulat 
„Împăratul  Rromilor  de  pretutindeni”.  A  fost  și  el  arestat 
preventiv, apoi eliberat pe motiv că nu suporta regim de detenție 
(!).  În  timpul  cercetărilor,  Ionică  Moldovan  și  Gheorghe 
Pavelescu au venit  în contact  și  cu „Împărăteasa” acestuia,  cu 
„Prințul” Sorin, ba chiar  și cu „colierul împărătesei” cu care se 
făcuse plata unor transporturi.

Unele  scene  ale  anchetei  au  fost  de  un  comic 
savuros atunci când nu mai puțin de opt (!) avocați angajați în 
apărarea  „Împăratului”  i  se  adresau  acestuia  cu  apelativul  de 
„excelență”, iar ofițerii noștri cu cel de „inculpat.”

Numărul  „capetelor  încoronate”  care  au  făcut 
intervenții  de  tot  soiul  a  fost  completat  și  cu  cumnatul 
„Împăratului” – Ion Cioabă autointitulat „Regele International al 
Rromilor”.

Acest dosar a fost soluționat la nivel de instanță 
de  judecată  așa  cum  a  fost  soluționat  (!),  dar  ofițerii  Ionică 



Moldovan și Gheorghe Pavelescu au mers mai departe, cu calm, 
fără a se lăsa copleșiți de greutățile inerente vieții de polițist.

TEREZIA BOLCHIŞ - TĂTARU 
                     Reîntoarsă

Moto:
„Unde ești copilărie...”
           Eminescu.

  Revenită în sat, Măriuca se reîntâlni cu 
cei cu care copilărise: se reîntâlni cu Nuțu, 
pentru  care  ea  nu  avusese  zi,  când  l-a 
întâlnit  pe  colegul  de  liceu,  Nicu,  pe  care 
doar  când  îl  zărea,  pălea,  i  se  muiau 
picioarele  și toate gândurile i se încâlceau. 
Dar,  Nicu  n’a  știut  niciodată  ce  zbucium 
declanșează prezența lui în ființa ei pentru 
că Nicu, prea plin de sine, nu mai băga în 
seamă  și  altceva  decât  ceea  ce  credea  că 
este  pe  măsura  lui!  Dacă  Măriuca  nici  în 
prezența lui Pavăl  și nici în a lui Nuțu n’a 
trăit  emoția  aceea pe care a cunoscut-o doar la întâlnirea fugară cu 
Nicu,  pe  care  nici  măcar  nu  l-a  atins,  să’i  fi  dat  mâna  atunci  ce 



sentimente mai deosebite o puteau apropia sau despărți de unul sau de 
celălalt? Nici măcar simțământul acela de înfiorare și bucurie ce-l trăia 
în prezența vărului ei, Emil, când îi  aducea o floare de magnolie, un 
fruct copt, sau o floare de câmp, spunându’i:  „este pentru tine”, nu-l 
mai trăia în prezența lor, atunci? Și totuși Măriuca nu putea afirma că 
Pavăl ori Nuțu o lăsau cu totul indiferentă.

  La Nuțu îi plăcea statura lui mândră și frumoasă, aleasă chiar, care 
îl făcea să fie cel mai căutat fecior din sat, să se bată fetele după el; 
cele „de neam” din Suseni, ca și cele „perțieși” din Joseni, cu toate că 
Nuțu, care nu era de neam, fără să fie sărac, locuia în Joseni.

  Măriuca  n’a  știut  niciodată  ce  sentimente  și  mai  ales  cât  de 
puternice  și  profunde  simțăminte  nutrește  Nuțu  pentru  ea.  Juca 
împreună cu el, cu plăcere, la danțul de duminică și’n sărbători, iar el 
aproape că n’o lăsa să joace  și  cu alți  feciori,  ceea ce ea punea pe 
seama  bunei  lor  potriviri  la  pas.  Erau  perechea  ce  la  joc  stârnea 
admirația tuturor. Ba, nu odată s’au pomenit că și ceterașul trăgea pe 
strună numai pentru ei. Celelalte perechi s’au retras mai  la margine, 
așa, cumva fără voia lor, lăsându’i pe ei doi în mijlocul bătăturii de sub 
Teiul lui Lucaciu. Dacă Nuțu o strângea în brațe după danț, ridicându-
o în sus, asta pentru că așa făseau feciorii,  ca un obicei sub care’și 
ascundea fiecare, mai mult sau mai puțin propriile’i sentimente față de 
fata cu care a jucat. Chiar dacă Măriuca, inconștient, făcea deosebirea 
între  strânsoarea  lui  Nuțu  și-a  altora  după  joc,  ea  nu’i  atribuia  o 
semnificație anume. O punea pe seama: „așa’i el!” – și nicidecum nu 
se gândea la ceva mai mult  din partea lui.  Nuțu însă n’avea liniște, 
astâmpăr. Muncea toată săptămâna, la vie, la secerat, la arat, la cosit, la 
prelucratul lemnului alături de moșucu’, cu chipul ei în gând, trudind 
până la epuizare, pentru ca noaptea să doarmă buștean, săptămâna să 
treacă mai repede, să vină duminica și jocu’, când să o strângă iarăși în 
brațe,  pe  nările  de mirosul  ei  proaspăt  de  busuioc  și  levănțică,  să’i 
simtă  sânii  pietroși,  zdrobindu-se de pieptul  lui înfierbântat  și  să se 
înece în ochii ei  căprui, adânci,  adânci! Dar Nuțu nu îndrăznea mai 
mult.  Nu’i căuta cărările peste săptămână de teamă de el însuși. Nu 



îndrăznea nici să se gândească la însurătoare, odată pentru că el nu’și 
putea da seama dacă Măriuca ar fi în stare să treacă bariera  Suseni-
Joseni  de  dragul  lui,  care  chiar  dacă  nu  este  de  rangul  neamului 
familiei ei, starea lui materială, înainte de colectiv era aproape egală cu 
a ei. Nuțu nu voia să râmână slugă la colectiv; nu’l atrăgea nici meseria 
de  șoferi  sau macaragiu pe care o încercau aproape toți feciorii  din 
contingentul și satul lui și nu numai, ci de peste tot. Ce va face, încă nu 
știa  bine,  deși  dorea  să  ducă  mai  departe  meseria  moșului  său,  de 
meșter-artist al lemnului, pe care o învățase de la el  și urma să  și-o 
perfecționeze, însă în condițiile tulburi cu meseriașii  și colectiva, nu 
prea  întrezărea,  totuși,  oricum,  înainte  să  se  însoare  își  va  face  o 
meserie, poate chiar o casă nouă în care să’și aducă nevasta. Cu Pavăl 
era prieten din copilărie și de la școala primară, care este tot în Suseni, 
lângă biserică, nu departe de școala veche, confesională, unită, una din 
cele 300 ale lui Gheorghe Șincai, de pe vremea împăratului Iosif al II-
lea, care a fost și prin părțile lor, unde a stat chiar șapte zile. Clădirea 
din bârne de lemn, cum erau pe vremuri toate casele locurilor acelora, 
acoperite de păduri fără capăt, ce i-a impresionat chiar  și pe romani, 
care de aceea au denumit  „țara” Transilvania,  „trans-silvae”, cea de 
dincolo,  cea  de  peste  păduri,  avea  un  farmec  ca  o  carte  veche  de 
povești. Dacă școala aceasta mai există – gândea Nuțu – i se pot aduce 
mulțumiri numai profesorului Aurel Socolan, om inimos, învățat și cu 
suflet  de  român,  cu  dragoste  pentru  țărani  și  valorile  naționale  și 
creștine  ale  neamului  său.  Directorul  Muzeului  Regional,  pe  care  a 
făcut-o muzeu, salvându-o de la demolare.

  Chiar dacă între copii  diferențele de obârșie  și  rang social,  „de 
neam”,  nu se simțeau,  când era vorba de însurătoare  și  măritiș,  nu 
numai familia, dar întreaga obște era atentă la ce se întâmpla. Ridicau 
mai  puține  probleme  legăturile  de  sânge  pentru  o  căsătorie,  decât 
diferențele de-a fi sau a nu fi „de neam”.

  Odată, Nuțu l-a întrebat pe Pavăl, de ce familia sa, Drăgan, nu’i de 
neam, iar a lui Pavăl, Radu și a Măriucăi, Costin sunt „de neam”?



  Pavăl i-a răspuns că nici el nu  știe prea bine, decât doar că așa a 
rămas „din bătrâni”, dar pentru că întrebarea îi muncește pe amândoi, 
să  meargă  la  preotul  lor  cel  bătrân,  cel  care  a  botezat  și  cununat 
generațiile satului, el trebuie să știe.

                                  

 Tatiana Scurtu-Munteanu



            Urme sufocate 
  

Când uşa se închide cu două paralele 
Iar grinda cade peste așteptări, 
Pereții se-ngustează în inimi angulare 
Și casa toată tremură pe scări. 
  
Când acoperământul e istovit de ploaie 
Și cerne prin olane coapte seri, 
Nu fumegă prin sobă, iar cheile-s pe masă, 
Ferestrele au ochii-n depărtări. 

  

Când pragul se despică în urme sufocate 
Ca niște gladiole purpurii, 
Icoanelor se-nchină și în ungher apasă 
Priviri nediluate de copii. 

Maratonul tăcerii 

Sapă florile în munte, 
Diminețile în nori, 
Dorul sapă prin genune, 
Curcubeul spre culori, 
Tălpile în pălămidă, 
Ochii peste ocean, 
Sapă notele pe clape 
Și orgoliul în van, 
Orele prin întuneric, 
Iarba înspre rădăcini, 
Sapă focul în jăratec, 
Rugăciunea la creștini, 
Inimile în deliruri, 



Gândul către negândit, 
Picăturile tăcerii, 
Dincolo de asfințit.  

Dezastru 

Ard pădurile în mine, 
grindina mă năpădește, 
mă cutremură apusul, 
orizontul răbufnește. 
  
În potop mă prinde valul, 
vijeliile se-adună, 
cerul roșu mă-mpresoară 
și m-aruncă în furtună. 
  
Gândurile pustiite 
printre stele sângerează, 
în dezastrul înserării 
visurile mă așază. 

Dorul doare sau dorește? 
    
Trupurile ne umbresc, 
Tainele-și mărturisesc. 
  
Clipele se subțiază, 
Fulgerele patinează. 
  
Carele s-au răsturnat 
De pe ceru-nflăcărat. 
  
Iedera ne-a împletit 



În sfințenie de schit. 
  
Dorul doare sau dorește 
Când tăcerea ne lovește? 

Femeie 
  
Tu ai ajuns 
În nepătruns, 
Așa-ți este firea, 
Ai perceput 
Ce-i nevăzut, 
Desăvârșirea, 
Ai reluat 
Ce ți-a fost dat, 
Drept la cuvânt 
Și ai cerut 
Ce ți-a plăcut, 
Chin pe pământ. 
O viață-ai avut 
Dar tot ai pierdut 
Și-acalmie, și trai, 
Existent ți-ai dat, 
Dar în schimb te-a urmat 
Jumătatea din rai. 
  
Cititorului

Astăzi te naști prin mine, 
Îți duc eu crucea 
Cu lacrimile răstignite. 
Astăzi te naști prin mine, 
Îți dau semnul meu zodiacal 



Să-l moștenească nepoții tăi. 
Astăzi ți-am mai furat un amurg, 
Judecă-mă! 
  
Izvorul

Din noapte 
Un idol răstignit pe șoapte 
Aleargă după vise moarte, 
În oarba-i sufocare 
Cade o stea. 
  
Izvorul 
Își varsă lacrima și dorul 
Pentru pământul și fiorul 
Purtate în pustietate
De apa sa..

IONEL NEAMTZU

                       UN MEDIC



       Doctorul Ion Veniamin, tânăr de douăzeci și opt de ani, abia 
ieșit  de  pe  băncile  universității,  fu  trezit  din  somn  noaptea  de 
proprietăreasă:

- Vă caută un om.
- Ce vrea?
- Pentru un bolnav. E de la Prefectură.

Veniamin sări din pat  și-și frecă ochii. Prefectura are 
cunoștință de experiența lui ca medic și trimite după el? Între atâția 
medici ai orașului cu vechime  și cu reputație tocmai el e cel ales? 
Fără îndoială pentru un caz grav, căci nu trimite nimeni noaptea după 
medic pentru un guturai!

Plin de bucurie, se îmbrăcă.
- Începe lumea să mă cunoască, gândi el.

Își  vârî  instrumentele  într-o  valiză  și  ieși  grăbit, 
căutând în întuneric pe omul care venise să-l cheme. Îl descoperi la 
poartă, purtând uniforma de camerist al Prefecturii.

- Trăiți domnu doctor, m-o trimis d-na Prefect să vă chem.
- Dar ce s-a întâmplat?
- Ia, a leșinat o cucoană, d-alea cu buzele vopsite, tocmai când 

dansa cu un ofițer, căci e bal astăzi la noi. Pe semn i-o fi mers prea 
cu tronc la inimă.

- Ești  sigur că  după mine  a trimis,  sau  ți-a spus să  aduci  un 
medic?

- Foarte  sigur,  domnule  doctor,  mi-o  spus  strada  și  numărul 
unde locuiți.

Veniamin  scoase  tabachera,  bine  dispus,  și  oferi  o 
țigaretă cameristului.

- Să trăiți!



      Drumul era întortocheat prin străzile înguste, lăturalnice. Pașii 
lor  răsunau pe asfalt,  despicând liniștea.  Nicio vietate  primprejur; 
doar lătratul câinilor, care prin parte aceasta a orașului erau stăpâni. 
Ajungând în strada principală, se zări palatul Prefecturii, scânteind 
de lumini. Mai multe trăsuri așteptau la poartă.

Veniamin simți o ușoară tulburare când urcă scările.
- De unde dracu mă cunosc oamenii aceștia de au trimis tocmai 

după mine?
Clientelă  mare  n-a  avut  niciodată.  Dimpotrivă, 

numărul pacienților era atât de redus, încât fără Spitalul orășenesc, 
unde era medic secundar, ar fi murit de foame. Poate fără știrea lui să 
fi produs câteva cazuri de vindecare  și pacienții i-au făcut reclamă. 
Renumele  ce  i  s-a  urzit  în  umbră,  e  probabil  rezultatul  acestor 
vindecări reușite, pe care el nici nu le-a luat în seamă, însă care au 
lucrat pe ascuns cimentarea reputației sale medicale. Incognoscibilul, 
prin forțele sale oculte pune adeseori cognoscibilul în fața faptelor 
împlinite, fără ca acesta să aibă timp să cerceteze cauzele. E tocmai 
același  raport  ca  între  subconștient  și  conștient.  Dar  fiindcă  veni 
vorba de subconștient, să nu fie articolul ce l-a scris despre Freud în 
gazeta locală cauza succesului său de astăzi? La Prefectură a leșinat 
o  femeie...  femeia  dansa  cu  un  ofițer...  refulare  sexuală...  leșin 
nervos. Lumea și-a dat seama că un astfel de caz nu poate fi tratat de 
un internist, care te ciocăne la piept. Trebuie un specialist. Și atunci 
articolul său despre Freud... Începu să i se facă lumină.

În sala de bal, publicul aştepta curios; grupuri de femei 
și bărbați comentau faptul, șoșotind. Îmbrăcate elegant, cu decolteuri 
largi,  goliciunea brațelor  și  a  piepturilor  îţi  lua  vederea,  mai  ales 
celui ce venea din întunericul străzii.

Nedeprins cu lumina prea vie, Veniamin își frecă ochii 
buimăcit; încercă să ia o atitudine fermă și gravă, pentru a-și învinge 
sfiala. Nu reuși decât să devie foarte stângaci, căci toată lumea se 
uita  la  el.  Străbătu  sala  de  bal  și  ajunse  la  locuința particulară  a 
Prefectului. Fu anunțat. Își lăsă pălăria și paltonul în antreu.



Prefectul îl aștepta în salon; când îl văzu atât de tânăr, 
îl privi neîncrezător.

- Soția mea o să vă introducă la bolnavă, zise el.
D-na  Prefect,  foarte  amabilă,  îl  pofti  într-un 

apartament luxos, unde se afla întinsă prietena ei pe un șezlong. Se 
trezise din leșin,  și privea dusă pe gânduri la noul venit, palidă  și 
obosită. Ochii îi erau învălui i în cearcăne; o pornire spre reverie seț  
desprindea din adâncul lor. Trăsăturile ei distinse și figura frumoasă, 
îl zăpăciră pe Veniamin, încât nu știa dacă trebuie să-i ia mâna și să-i 
pipăie pulsul mai întâi, sau să-i spună o frază de introducere. Ochii 
fetei se opriră asupra lui, binevoitori; văzând încurcătura lui, izbucni 
într-un râs cu hohot fără a se putea stăpâni.

- Hm, gândi Veniamin, nevroză produsă din cauza conflictului 
dintre  censura  conştientului  în  tendinţele  instinctuale,  un  libido 
nesatisfăcut din cauza constrângerii sociale transformat în tulburare 
funcţională nervoasă  Păcat de biata fată, atât de tânără și drăguță!

Se  decise  să-i  ia  mâna.  În  timp  ce  număra  bătăile 
pulsului,  fata din ce în ce mai  amuzată,  râdea din toată inima.  El 
rămase  nemișcat,  căci  credea  în  seriozitatea  boalei  și  a 
diagnosticului.

- S-a trezit de mult? întrebă el pe d-na Prefect, care stătea lângă 
șezlong, cu fața întoarsă spre geam, ascunzându-și un zâmbet.

- Numai adineauri. Am trimis după d-voastră, fiindcă știu că aici 
trebuie un psihoanalist și nu un chirurg sau internist, care îți prescrie 
hapuri. Ce părere aveți despre boală?

El se gândi un moment; răspunse:
- Nimic grav. Îmi dați voie să fac un examen psihic pacientei?
- Poftim, cu plăcere.

Întoarse caput fetei și-și adânci privirea în ochii ei; ea 
răspunse la întrebări, însă fizionomia ei trăda o mină comică.

- Ce vârstă aveți?
- Douăzeci și trei de ani.



- Măritată?
- Nu.
- Profesiunea?
- Studentă!
- La ce facultate?
- La Filosofie și Arta dramatică.

Veniamin se opri mirat. Studentă la filosofie? Dar ce 
caută  alături  de  această  nobilă  preocupare  maimuțăreala  de  artă 
dramatică? Fără îndoială un dezechilibru mintal. Trebuie să se  țină 
tare, căci cu o intelectuală rafinată ușor te faci de râs. Continuă calm:

- Lecturile d-voastră preferate?
- Bergson, Hartmann, Klages, Simmel, Dostoievski, Nietsche.
- Numai nebuni, gândi Veniamin.

D-a  Prefect  se  uita  la  prietena  ei,  ca  la  un  copil 
răsfățat. Numai câțiva ani o despărțea de etatea ei. Au fost colege de 
facultate  și prietenia lor data din copilărie. Nu părea îngrijorată de 
boala ei, ceea ce i se părea bănuitor lui Veniamin. Te pomenești că 
femeile acestea vor să-și bată joc de el!

- Care dintre acești autori v-a plăcut mai mult?
- Nietsche, Dostoevski şi... Strindberg.
- Pentru ce?
- Pentru că au ceva tulburător în ei, ceva ieşit din comun.
- Nu găsiți că tot ce e ieşit din comun, e morbid, uneori? Numai 
știința pozitivă este aceea care te duce pe drumul normal.

Ea zâmbi, ironică:
- D-ta, doctore, eşti adept al ştiinţelor exacte.
- Profesia pe care o practic nu-mi permite să mă aventurez pe 

drumuri romantice.
- Și totuși îl cultivi pe Freud, ripostă ea. Freud, prin teoriile sale, 

e  un  romantic,  căci  nu  se  bazează  pe  ceva  real,  ci  pe  o  pretinsă 
refulare  și nevroză a instinctelor, cu care se încearcă să explice tot 
universul.  E  o  teorie  lirică,  de  care  a  profitat  foarte  mult  Arthur 
Schnitzler în piesele sale, exploatând la maxim această temă. Desigur 



aceeași credință te-a mânat și pe d-ta spre boala mea. Însă n-ai putut 
afla  nimic  din  ceea  ce  se  petrece  în  mine,  cu  toată  rigurozitatea 
metodei  aplicate.  Nu-i  așa,  ai  crezut  că  ai  de-a  face  cu  un  caz 
complicat de psihoanaliză.

Veniamin îngălbeni.
- Cred că e timpul să-l lămurești pe domnul doctor,  zise d-na 

Prefect.
- Dați-mi  voie,  doamnelor,  zise  Veniamin,  redobândindu-și 

prezența de spirit, am crezut că sunt chemat la o bolnavă, dar văd că 
am să ies eu de aici bolnav. Vă rog să mă lămuriți, dacă nu-i o glumă 
din partea d-voastră?

- Ai ghicit. E o glumă. Le inul meu a fost simulat, dar nu pentruș  
un motiv psihoanalitic, ci din dorin a de a arăta acestor provincialiț  
care  nu  mă  slăbeau  cu  atențiile  lor,  cum  se  leșină  șic.  Știi,  nu 
degeaba m-am înscris  la  arta  dramatică.  Am mai  vrut  să  scap de 
adoratorii mei, ca să pot discuta singură cu prietena mea. Al treilea 
motiv a fost dorința de a te cunoaște, căci ți-am citit articolul despre 
Freud  și aceasta era singura cale de a te aduce aici.  Prietena mea 
mi-a spus că trăiești ca un urs, închis în casă. Eu voiam să cunosc un 
intelectual în acest oraș în care nu găsești decât oameni de afaceri.

Veniamin se ridică, simțind arsuri în tâmple. Urechile 
îi vâjâiau.

- Iertați-mă, dar eu am fost chemat ca medic aici. Nefiind nevoie 
de mine în această calitate, mă retrag...

- Rămâi, domnule Veniamin, insistă ea călduros, și nu te supăra. 
Lumea din sală n-are să  știe niciodată pentru ce te-am chemat. Va 
crede  că  m-ai  vindecat  și  renumele  medical  îți  va  crește.  Te vor 
chema  și  alte  femei  și  lor  poți  să  le  aplici  cât  vrei  tratamentul 
psihanalitic. Însă noi să rămânem prieteni.

- Primesc să fim prieteni. Ca medic însă, nu mai fac două parale.
- Dar faci de zece ori mai mult ca om...



- Da, dar omul cere de mâncare  și în lumea aceasta trebuie să 
trăiești. Dacă  ți-ai pierdut suportul, chiar numai printr-un capriciu, 
atunci nu mai valorezi nimic. Ieși  abătut,  fără  ca  cele  două  femei 
să-l mai poată opri. Pe stradă era tot întuneric. Cu paşi greoi mergea 
spre  casă,  ținând  trusa  în  mână,  pe  care  bucuros  ar  fi  aruncat-o 
undeva în gunoi. Câinii din strada lui lătrau primitor; un cântec de 
cocoș anunța zorii zilei. Intră fără tragere de inimă în casă.

Mâine e o zi afurisită la spital! gândi el.
Se vârî în pat și-și trase plapuma pe el, acoperindu-se 

pe cap, în timp ce cu o mână suci butonul electric de pe noptieră. 
Întunericul și tăcerea din odaie îl înghițiră și pe el, odată cu lucrurile 
dimprejur.

IOAN BARBU



                        VULTULUL ALBASTRU33 (I)

– Lăsaţi-mi copilul! Nu-mi luaţi copilul!
Căpitanul trăgea de el cât putea.
– M-aţi minţit că merg acasă, la mama şi la tata… Lăsaţi-

mi copilul! Îl iau cu mine, unde mă duceţi…
Corneluş se agăţase de gâtul meu, da din picioare, plângea 

ca din gură de şarpe. L-ar fi îmblânzit şi pe un gâde fioros…
Mă ridicase de la Dognecea, unde locuiam, chiar de ziua 

copilului,  pe 15 iulie  1958: Împlinea doi anişori.  Vreo patru 
luni  a  stat  copilul  arestat,  împreună  cu  mine,  în  beciurile 
Securităţii  din Reşiţa şi Timişoara.  Când au văzut că nu scot 

33 Fragment din romanul cu acelaşi titlu, în curs de apariţie la editura 
Antim Ivireanul din R. Vâlcea şi în Canada



nimic de la mine – de unde să ştiu eu de caietele lui Gyr? – au 
hotărât să mă transfere la Constanţa,  tot cu un avion militar, 
cum  procedaseră  şi  cu  Mitică.  Mă  însoţeau  doi  ofiţeri  de 
securitate, un căpitan şi-un colonel.  Pilotul avionului era şi el 
tot militar, un maior. 

–  Aterizăm la Bucureşti şi de acolo mergem la Purani, la 
părinţii tăi, să lăsăm copilul, mi-a zis căpitanul.

Am stat liniştită. 
Când  ne-am  apropiat  de  aeroport,  şi-au  înghiţit 

promisiunea.  Avionul cobora, se apropia de pista de aterizare. 
Căpitanul a vrut să-mi ia copilul din braţe. L-am ţinut cât se 
poate de strâns. Căpitanul trăgea de copil, el ţipa, se agăţase de 
mine, nu se putea dezlipi de mama lui şi să plece cu un străin.

–  Ia-i copilul,  ce te târgui  cu ea,  loveşte-o peste braţe!... 
Terminaţi cu bâlciul ăsta, s-a răstit la căpitan pilotul avionului. 
Am şi eu nevastă acasă cu copil mic şi mă aşteaptă la masă.

Om crud, fără suflet pilotul-aviator!
Nu ştiu ce s-a mai întâmplat cu mine.  Am leşinat.  M-am 

trezit  pe  aeroportul  din  Kogălniceanu.  Copilul  nu  mai  era. 
Lângă mine se afla un alt ofiţer de securitate.

Asta a fost marea tragedie care mi s-a întâmplat în zborul 
de Timişoara la Bucureşti.

Din  nou  s-a  rupt  filmul  pentru  mine.  Somn  adânc.  Era 
întuneric  când m-am trezit  ţipând.  Mă aflam într-o celulă cu 
trei pereţi de zid rece şi cu o uşă uriaşă de metal. Jos ciment, 
sus tavan. Cât fusesem adormită, am visat un peştişor spintecat 
pe burtă. Doamne, unde o fi copilaşul meu?

În  primele  nopţi,  am  avut  numai  coşmaruri.   Cum 
adormeam, visam urât. Într-o noapte, am visat un miel tăiat, în 



alta nişte cimitire prin care alergau schelete de copii… Strigau: 
„Unde e mormântul mamei?…”.

De ce, Doamne!?
Coşmar după coşmar…
Azi-noapte l-am visat pe tăticu. Era pe prispă.
– Tăticule, unde este Corneluş?
– De unde să ştiu eu, fata tatii.
– Mi l-au smuls din braţe…
Tata, mi-a spus în vis că n-a mai băgat în gură cu zilele – şi 

nici somnul nu se mai apropie de el, de când nu are vreo veste 
despre noi.

 –  De  spaimă,  fata  tatii,  nu  mai  dorm  în  casă,  ca  toţi 
oamenii, dorm în grajd, cu furca pregătită. Cine ştie ce duşman 
dă  peste  mine.  Copiii  mi-i  luară,  poate  vor  să  mă  ia  şi  pe 
mine…

*
După ce-am ieşit  din  puşcărie,  am aflat  de la  tăticu  – îi 

spusese locotenentul care i l-a dus pe Corneluş – că băiatul a 
plâns întruna trei zile şi trei nopţi. Vărsa lacrimi pe care ei nu le 
înţelegeau.  Au ajuns la Purani, la părinţii  mei,  după 15 zile. 
L-au mai ţinut arestat pe copil încă două săptămâni!

O maşină a securităţii, un Gaz rusesc, a oprit la poarta lui 
Petre Manea, în Puranii de Teleorman.

Era 11 noaptea. Bătăi în poartă.
Un tânăr intră în curte cu un băieţel în braţe.
– Vino să-ţi iei nepotul!
– Hai la tata mare!
Copilul sta agăţat de gâtul tânărului ofiţer.
–  Ne-au ajuns vremurile,  apocaliptice,  domnule!  Iată,  fiii 

noştri trag la duşmani. Asta înseamnă prăpădul pe pământ…



– Taci, moşule, şi ia-ţi nepotul! Dacă zici mai multe, ajungi 
şi tu după gratii…

I l-a trântit în braţe… Corneluş plângea, nu pricepea el că 
ajunsese la ai  lui,  la cei  d-un sânge cu el.  Încolăcise  braţele 
după gâtul ofiţerului.…

–  Zile duşmănoase trăim, domnule. Un copil a ajuns să-l 
iubească pe cel care i-a luat  mama şi tata de lângă el.  Dacă 
doriţi, arestaţi-mă şi pe mine. N-am ce să mai  pierd, mi-aţi luat 
sufletul, pe cine îmi era foarte drag.

 –  Nu  zilele  sunt  duşmănoase,  voi  sunteţi  duşmanii 
poporului. O să vă nimicim! Am început cu fata ta şi cu gineri-
tău…

– Ioană, vino afară, că ţi-au adus nepotul. Ne luară, femeie, 
ne luară sufleţelul  drag… Dorina noastră,  zice omul ăsta,  se 
află la puşcărie. Ce rău o fi făcut fata noastră?

Lacrimi şi vaiete în noapte în Puranii din pântecul câmpiei 
teleormănene.

Micuţul Cornel a îndrăgit-o destul  de repede pe sora cea 
mică a Dorinei. Paulina, doar la 15 ani,  a ajuns pentru el ca o 
măicuţă

                                                  2
În  celula  aceea  rece  mi  se  umflaseră  picioarele,  erau 

buştean.  Frigul  îmi  intrase  în  oase.  Aveam pe  mine  doar  o 
rochie de mătase.  Nu mi-au dat voie la prosop, la batistă,  la 
pieptene.   M-au ţinut 54 de zile, la demisol, în acea încăpere 
fără  o  dâră  de  lumină.  Mai  erau  cu  mine  două  fete.  Era 
întuneric, eram oarbă, mi se încleştaseră fălcile, nu mai puteam 
nici să vorbesc.

În jurul  meu totul  puţea ca un hoit.  Poate  că intenţionat 
puseseră  în  vreun  cotlon  carne  stricată.  Mişunau  muştele 



ca-ntr-un  abator  părăsit.  Zile  întregi  ne-au  lăsat  flămânde. 
Număram muştele pe care prindeam şi le băgam în gură, de 
foame.

M-au scos, în sfârşit, la anchetă.
– Ce ştii de caiete?
– Care caiete?
– Te faci că nu ştii…
Mă băteau până mă trezeau cu o găleată plină cu apă rece 

ca gheaţa pe care o turnau peste mine.
Mi-au făcut asta de vreo câteva ori.
Într-o  zi,  m-au  adus  în  celulă  mai  mult  moartă.  M-au 

vegheat fetele alea două. Când mi-am revenit,  una dintre ele 
mi-a zis:

–  Dorino,  ai  belit  de  câteva  ori  ochii,  am  crezut  că  ai 
mierlit-o.  Acum vreo două ceasuri ai dat din nou ochii peste 
cap. Am strigat la gardiancă: „Moare, veniţi că moare!”„Să se 
ducă şi asta! O gură lipsă la masă…” Cu vreo lună în urmă, au 
mai dus la morgă pe una. Săraca, n-a rezistat la interogatorii. 
Vezi ce faci!

După câteva anchete, ajunsesem piele şi os, la vreo 35 de 
kilograme, nu mă mai puteam ţine pe picioare. Când au văzut 
în ce hal am ajuns, m-au dus la infirmerie. Medicul, după ce a 
văzut că mi-am revenit ceva-ceva, m-a luat în răspăr:

– Am auzit că nu te porţi bine la anchetă. O s-o păţeşti dacă 
nu-ţi dai drumul la gură să spui ce făcea soţul tău…

– Ce să le spun despre soţul meu, domn’ doctor. Mă luaţi şi 
dumneavoastră  la  întrebări?  Nu am eu destui  anchetatori  pe 
cap.

După  ce  mi-au  făcut  ieşirea  de  la  dispensar,  au  început 
anchetele.



– Cu cine avea legături Dumitru Cristea? Cine l-a ajutat să 
scoată poeziile lui Gyr din închisoare?

– ?!?
–  Ţii  cu  o  lepădătură,  cu  un  trădător?  Bărbatu-tău  este 

duşman al poporului! De ce nu vorbeşti? Eşti complice cu un 
duşman?

–  Domnule  ofiţer,  dacă  ar  fi  în  locul  meu  soţia 
dumneavoastră ar…

M-a întrerupt cu o cravaşă pe spate.
–  Tu te compari, bestie, cu soţia mea? Scursură umană ce 

eşti!
Toată ziua trăiam, nu ştiu cum mai trăiam, între întrebări şi 

bici.  Cum  venea  noaptea  mă  băgau  la  carceră.  După  o 
săptămână mă scoteau şi iar la interogatoriu.

Eram într-un  hal  de  mizerie  încât  nu  se  putea  sta  lângă 
mine. Nu ştiu cum mă mai suporta şi pământul pe care călcam. 
Mă  pieptănam  cu  degetele.  Părul  mi  se  încleiase,  îl  aveam 
creţ… Nu mi s-a dat o bucată de vată, eram femeie… Curgeau 
mizeriile din mine. Făcusem rost de o cârpă de la una din cele 
două  fete  din  celulă  cu  mine.  Când  cârpa  era  îmbibată  cu 
sânge, o lăsam să se usuce şi numai după aceea o curăţam. De 
cârpa aia m-am ajutat luni de zile.

Ziua procesului. 3 aprilie 1959, după un an de la arestare. 
Un an de zile de întrebări şi bâte pe spinare, un an de urgie. E 
greu să-şi  închipuie  cineva cât  poate îndura omul nevinovat, 
chemat de Dumnezeu să pătimească pentru dreptatea celorlalţi. 
Numai Hristos mă înţelegea şi mă ţinea în viaţă.

Pe Mitică l-am văzut doar câteva clipe.
–  Ai recunoscut în fața anchetatorului că eşti vinovat, i-a 

zis judecătorul, mie de ce nu-mi mai recunoşti?



El s-a descheiat la cămaşă, a dat-o la o parte şi i-a arătat 
spatele. Era negru, plin de răni şi sânge închegat.

M-a scos imediat din sala de judecată.  Aş fi vrut să-l mai 
privesc.

– Doamne, cât l-au mai bătut! Ăştia-s  oameni? Bestii…
Miliţianul care mă ţinea strâns de braţ m-a apostrofat:
– Taci, căţea, că aşa vă trebuie! O să vă pisăm capetele ca 

la vipere. Scoatem noi veninul din voi…
M-au condamnat 10 ani. Pedeapsa mi-au comunicat-o mult 

mai târziu.
După  condamnare,  m-au  depus  la  penitenciarul  din 

Constanţa,  împreună  cu  preoteasa  Bumbac  şi  cu  doamna 
Lungu, soţia unui vechi legionar.

În prima noapte, Dorina Cristea s-a perpelit ore în şir. Până 
la urmă a adormit şi a visat. S-a visat copilă, la şcoală. 

– Să iasă la tablă Tudoriţa lui nenea Petre Manea!
La problema pe care a pus-o s-o rezolve, a aflat rezultatul 

în două minute.
– Gata, domnu’ învăţător.
–  Măi,  fato,  ţie  îţi  face  tac-tu,  acasă,  problemele.  Vii  la 

şcoală cu ele gata rezolvate. Sau ai pe altcineva care…
– Nu, domn’ învăţător, eu le rezolv cu mintea mea.
– Nu mă minţi?
–  Nu vă  mint,  domnule  învăţător,  a  răspuns  cu  ochii  în 

ochii lui.
Dascălul a rămas o clipă cam încurcat.
– Te cred, te cred, mi-am amintit că şi aia mică îţi merge pe 

urme. Paulina parcă o cheamă. Mi-a spus învăţătoarea ei că îi 
scapără mintea.



– Da, domnu’ învăţător, Paulina e sora mea şi este cea mai 
bună din clasă la aritmetică.

În grijile şi viteza lor, oamenii satului nu observaseră că toţi 
copiii  lui  Petre  Manea  veneau  acasă  cu  coroniţe  pe  cap  la 
Sânpetru, când se termina  anul  şcolar.

M-am  trezit  tulburată,  într-un  lac  de  sudoare.  Ce-o  fi 
însemnând visul meu?  Tot cu gândul la copil… Picioarele le 
aveam înţepenite.  De-abia  m-am dat jos din pat.  Pe salteaua 
plină cu paie  am văzut pete  de sânge putred.  „Tot o femeie 
tânără a stat înaintea mea aici.”

Interogatoriile,  iarăşi  interogatoriile…  De-abia  îşi  mai 
odihniseră anchetatorii ţeava gâtului. 

M-a luat în primire unul Samuil Coja. După întrebarea ce 
mi-a pus-o, am bănuit că el îl anchetase şi pe Mitică.

–  Cum  îi  zicea  dealului  acelea  pe  unde  alergaţi  voi  şi 
spuneaţi poezii legionare de-ale lui Radu Gyr?

–  Consul se numea dealul,  domnule anchetator.  Mitică al 
meu a recitat multe poezii, de unde să ştiu eu ale cui erau. Dar 
nu erau poezii legionare.

–  Atunci,  erau  poezii  anticomuniste.  „Îndemn”  ce  fel  de 
poezie  este? Iată  ce scrie  aici:  Adună,  române,  răbdare/  Şi-
nneacă-ţi amarul în silă!...  Îndemn la revoluţie,  viperă… Te 
voi trimite la o cantină muncitorească  să te toace ăia ca pe o 
vânătă.  

– Dealul era plin de bujori, cu soare mult. Ne-am dus mai 
multe familii tinere. Am făcut câte un grătar, am avut un vin 
bun cu noi, iar Mitică ne-a recitat poezii de dragoste. Femeie,  
icoană păgână/ Cu umblet de şarpe şi zâmbet de înger!/ Ce  
taină te face stăpână,/ Pe vise-ncâlcite cu darul de sânger?...

– Îţi baţi joc de mine…



A apăsat pe un buton şi au apărut doi haidamaci înarmaţi cu 
bâte de cauciuc.

Bâtele  cădeau în  ecou,  ecoul  se  amplifica,  trecea  dintr-o 
celulă în alta.

– Ei, femeie încăpăţânată, te-ai potolit? Deschide mintea şi 
spune-ne cu  cine  avea legătură  Dumitru  Cristea  dintre  foştii 
legionari?

Eu stam de piatră…
M-au scos afară să mă ducă în celulă. Mergeam buimăcită. 

Era lună plină. 
Şi iar treceau  zilele, dimineaţa venea repede, ca un călător 

grăbit. Aceleaşi şi aceleaşi întrebări, alte şi alte bâte.
După trei luni petrecute în penitenciarul din Constanţa, am 

fost  transferată  la Jilava,  închisoare de „trecere”.  Urâtă viaţă 
am dus şi aici timp de trei luni.  Eram trei într-o celulă. Ni s-a 
dat un singur castron de aluminiu şi o singură lingură la toate 
cele  trei.  Norocul  nostru  a  însemnat  Sofica,  o  miliţiană  cu 
suflet bun. Când era în tură, punea la fundul castronului câte o 
bucată ceva mai mare de carne. O împărţeam frăţeşte.

De la Jilava ne-au dus la Miercurea Ciuc, cea mai cruntă 
închisoare pentru femei. Era spre sfârşitul anului 1959. 

Pe mine m-a băgat la izolator, eram singură în celulă. Prima 
pedeapsă pe care am primit-o a fost de anul nou. Mi-a turnat în 
gamela  o fiertură  de orez cu viermi  morţi  prin  ea.  Cum s-o 
mănânc? Mai bine lihnită de foame. Mi-au scos tineta şi am 
fost nevoită să-mi fac nevoile în gamelă.

Frigul  îmi  rodea oasele,  altă  mâncare  nu mi  s-a  mai  dat 
cinci zile la rând. „Pedeapsă”, a urlat la mine gardianca. Să mă 
mai ţin pe picioare, mi-am strâns nările cu două degete şi am 
îngurgitat tot ce era în gamelă.



DUMITRU ICHIM
                  



COPILUL ÎNVAȚĂ FLORILE DESPRE CER

Când le vorbesc de Dumnezeu
florile îngenunchează
și M-ascultă…
Cel mai greu
mi-a fost să le explic
din „Tatăl nostru…”
ce este cerul.
Ca o carte s-a deschis palmierul,
dar n-a găsit nimic
din ce voiam să le spui.
A încercat să le dumirească norul
c-ar fi un fel ca drumul lui,
dar a-nceput să plouă că nu știe.
Eu cred că „în ceruri” se cheamă
privirea de mamă.
Unde-ar putea Tatăl nostru să fie
decât în cântarea senină,
cum numai o inimă de mamă
a putut să rostească
pe Dumnezeu ca om –
lumină din lumină?

        GARA FĂRĂ ȘINE DE TREN

Am intrat în templul unui copac
și-am învățat să înfloresc,
dar să tac.



Am intrat la piatră în rărunchi
și am deprins cum să tac, să mă înalț,
dar să stau în genunchi.
Am intrat la spic și la strugur
ucenicind tainei începută de mugur,
dar să tac, să mă înalț,
iar apoi să o-nmugur.
Cu psaltirion și țiteră
m-am întors la mine din nou
și am găsit din toate câte ceva,
dar fiecărui ecou
îi căzuse numărul de stradă
și prima literă.

                    GOOD BYE

De vânzare mi-e moartea,
cugetam cu mintea nătângă
de cămătar.
Când voi pleca
spre locul știut doar de tei,
toți frații mei de condei,
(oh,parcă-i și văd
cum în hohote,)
în urma mea or să plângă,
dar de invidie, din fierea bătrână,
și nu a durere dând semn,
că săcătura secăturilor
intră-n literatura română
prin Magna cum Laude freamăt



al tuturor pădurilor,
laureat al crucii de lemn!

           BUJORII

De când te-au văzut
puișorii de bujor
au început să vorbească.
E-adevărat,
nu ca în piață,
ci cu totul altfel,
într-o mireasmă
pe care nimeni n-o știe,
decât poate îngerul Gabriel,
dar cât de bine
i-a-nvățat mama lor,
fără nici un pic de accent,
să pronunțe-n perfectul de alb:
Bucură-te, Marie!
Iată, ți i-am adus
(încă au oaspeți de rouă-n pridvor):
Miroase și tu limba lor!

      ZENOVIA ZAMFIR 
                     DIN PREA MULTĂ IUBIRE (II)

Din prea multă iubire, Nicolla 
începea să se obişnuiască cu venirile şi plecările 
lui furtunoase.

Ştia că nu există fericire pe 
pământ ci doar clipe de bucurie care, uneori, erau 
efemere.



Momentele  trăite  alături  de  Doru  erau  unice  şi 
irepetabile. Nicio întâlnire nu se asemăna cu cealaltă. Era mulţumită chia 
şi când absenţa lui o făcea să sufere. Dacă despica firul în patru, aşa cum 
o făcuse cu Ştefan, suferinţa era dublă. Dragostea fără durere şi întristare 
nu există. Nicolla îşi tampona rănile inimii cu speranţa că data viitoare va 
fi şi mai bine.

Pentru Crăciun şi Anul Nou primise veste de la ţară că 
unul din fraţi va face cununia civilă în casa părintească. Era un prilej bun 
de a se elibera de sub vraja lui, spera să fie prea obosită pentru a se gândi 
la el.

*
Doru simţea că renaşte alături de Nicolla. Până la ea, 

nu ştiuse ce înseamnă să aştepţi cu nerăbdare ziua când poţi să-ţi vezi 
iubita,  nu-şi  bătuse capul  cu dorinţele  şi  plăcerile  femeilor  pe care le 
cunoscuse. Credea că dacă le oferă bani şi puţină atenţie era suficient. 
Viaţa îi dădea acum o lecţie şi nu regreta că, deşi mai târziu, avea ocazia 
să cunoască şi să savureze marea iubire. Părea acelaşi la serviciu, acasă şi 
se bucura că nimeni nu observa schimbările care se produceau în inima 
lui. Cu efort, reuşea să se comporte normal deşi abia aştepta clipa când se 
putea desfăta în ,,cuibul iubirii" din patul fericirii.

Se străduia să-şi răsfeţe iubita cu daruri, deşi înţelegea 
că nu pentru asta îl iubea ea, încerca să-i desluşească gândurile pentru a-i 
îndeplini dorinţele; era preocupat ca atunci când erau împreună niciun 
nor să nu umbrească chipul ei înfloritor. Alerga de la un cap al lumii la 
altul pentru a putea petrece câteva ceasuri alături de ea.

O  iubea  cu  trupul,  cu  sufletul,  cu  toată  fiinţa  lui. 
Suferea cumplit când nu era lângă ea, era nervos atunci când Mihai îl 
anunţa  că  este  plecată  din  localitate.  O  spiona  discret,  fără  ca  ea  să 
bănuiască. Abia intrase în casă când telefonul ţârâie strident.

-Da! răspunde obosit, era trecut de 11 noaptea.
-Salut, amice. Pe unde umbli? De două zile te caut, îl 

ia la rost Mihai.



-Să  trăieşti...  amice...,  prin  lumea  largă...,  acum am 
picat din nori, doar ce m-a adus autobuzul de la aeroport, devcine brusc 
vesel.

-Este plecată la părinţi, revine după sărbători, dar nu 
ştiu exact ziua, îl informează scurt.

-Mulţumesc,  asemenea,  ne  vedem  la  anul,  încheie 
conversaţia Mihai.

Dezamăgit,  pune  receptorul  în  furcă  şi  se  îndreaptă 
agale  către  dulapul  din bucătărie  unde avea amenajat  un mic  bar.  Îşi 
toarnă  câteva picături  de  alcool  în  pahar  şi  bea gânditor,  chipul  ei  îi 
zâmbeşte tandru dintr-un colţ al imaginaţiei.

Tot drumul se gândise la ea, la clipa când o va ţine în 
braţe, la buzele-i umede.

Ce dor îi era de ea!
*

Febra  pregătirilor  cuprinsese  pe  toată  lumea.  Rude, 
vecini, prieteni, cu toţii erau dornici să dea o mână de ajutor. Nicolla, 
muncise acele două zile până la epuizare. Se purta frumos dar distant cu 
toată  lumea.  Câteva  colege  din  copilărie  o  categorisiseră  deja  ca 
arogantă, prietenii fraţilor încercau în zadar să-i intre în graţii, inima îi 
era de piatră.

-Gata sarmalele, gata friptura, aţi pregătit aperitivele? 
Acum vin musafirii şi noi nu suntem gata, se agită mama ei, verificând 
oalele pentru a fi sigură că totul este bine.

Pe  la  prânz,  când  trebuiau  să  fie  la  plimbare,  toată 
lumea  era  gata,  dichisită,  aranjată,  pregătită  de  plecare,  stabiliseră  să 
plece în grup pentru ca pe drum să cânte, să chiuie aşa cum cerea tradiţia. 
Nicolla îi privea zâmbind îngăduitor.

-Tu  stai  acasă  drăguţă?  –  o  întreabă  blând  bunica. 
Observase  cum se  purtase  cu  cei  care  încercaseră  să  o  cucerească  şi 
realiza că inima ei este deja arvunită, dar neîmplinită.

-Trebuie  să  fie  cineva  acasă  care  să-i  întâmpine  la 
sosire, nu-i aşa? evită un răspuns.



-Cum  crezi,  draga  bunii,  şi  se  îndreptă  şchiopătând 
către vatra cuptorului  unde sarmalele  ameninţau să sară din ceaun.  În 
scurtul răgaz revăzu pe ecranul imaginaţiei chipul lui privind-o cu reproş.

-Oare m-a căutat? se întreabă îngrijorată.
-Iubirea este boală grea, fată dragă, aude aievea glasul 

bunicii.
Se scutură ca trezită dintr-un coşmar şi se apucă de tăiatul şi ornatul 

mezelurilor în farfurii.
La necaz şi bucurie, românul este neîntrecut. Vitregiile 

vremurilor  nu  l-au  înfrânt,  ci  l-au  călit.  Tradiţiile,  obiceiurile  s-au 
transmis din generaţie în generaţie şi odată cu ele puterea şi voinţa de a 
merge mai departe.

Fiind  Crăciunul,  grupuri  de  colindători  trecuseră 
pragul  casei,  urând noroc şi  sănătate  tuturor.  Râuri  de ţuică  şi  vin se 
revărsau  din  pivniţă  către  musafiri.  Cântecul,  dansul  şi  voia  bună  au 
răsunat până târziu în noapte. A fost o petrecere despre care se va vorbi 
multe zile în casele muntenilor.

Şi  în  perioada  următoare  a  fost  un  du-te,  vino 
continuu, astfel încât Nicolla aştepta cu nerăbdare să ajungă în ,,bojdeuca 
ei”.

În general, îi plăceau distracţiile, dar de data aceasta 
agitaţia o obosea.

            *
La serviciu domnea o atmosferă de sărbătoare, prima 

zi de lucru din noul an era prilej de schimbat impresii, făcut urări... Şeful 
ei era un bărbat sobru şi distins, sub masca durităţii se ascundea însă un 
suflet sensibil şi un caracter onest. Pe la 11 îi convoacă pe toţi în sala de 
protocol  la  un  pahar  de  şampanie  şi  o  cafea.  Nicolla  îl  admira  şi  se 
bucura că se află sub bagheta lui, o înţelegea când avea examene, nu ţipa, 
nu urla.  Îi  plăcea serviciul,  deşi,  uneori,  lucra după orele de program 
precum şi colectivul cu micile lui excepţii.

-Ei,  cum  ai  petrecut  colega?,  o  întreabă  Antonio, 
reveniţi în biroul lor micuţ, dar cochet.



-Oboseală, veselie şi iar oboseală. Tu?
-Bătrâneşte, cu familia, câteva rude şi vecinii, căci la 

bloc nu poţi scăpa de ei, râde el şi scoţând la iveală o sticlă de şampanie 
toarnă în ceştile de cafea.

-Pentru un an bun şi plin de împliniri, toastează.
-De acord, îl aprobă ea.
Simte  fiecare  picătură  cum  îi  strecoară  în  trup  o 

căldură ameţitoare.
-Cred că-mi retrag oştile, oboseala şi şampania m-au 

dat gata, mai am puţin şi adorm cu capul pe birou, îl anunţă.
-Mergi liniştită, dacă se întâmplă ceva, te acopăr eu.
După o baie fierbinte adoarme imediat.
Doru o priveşte tandru cum doarme, chiar şi în scaun 

chipul ei emana gingăşie. Cu mâini tremurânde îi mângâie faţa, buzele 
lui îi ating perceptibil ochii, gâtul într-o adiere diafană.

-Eşti  tu,  sau  visez  frumos,  îngână  somnoroasă, 
lăsându-se dezmierdată.

-Sunt aievea draga mea, îi şopteşte.
Nicolla întinde mâinile şi-l cuprinde într-o îmbrăţişare 

plină de afecţiune.
-La mulţi ani, iubito! o trezeşte el cu sărutări fierbinţi.
-La mulţi ani, iubire! îl trage lângă ea în pat.
-Nu te-am mai  văzut  de  un  an,  râde  strângând-o  la 

pieptul lui.
Trupurile  lor  se  caută  cu  înfrigurare,  atingerile 

declanşând  fulgere  şi  tunete,  se  iubesc  lăsându-se  purtaţi  de  valurile 
pasiunii.

-Te iubesc, gângureşte ea.
-Te iubesc, îi răspunde el, sprijinindu-se într-un cot şi 

privind-o blând.
-Mi-a fost atât de dor încât am fost la un pas de a veni 

după tine, îi declară serios.



Nicolla tace. Şi ea fusese mistuită de dorul lui, dar lăsa 
loc de puţin suspans.

-Ţi-e foame? întreabă grijulie.
-Am mâncat felul întâi, dar aştept desertul, glumeşte.
Gândindu-se  la  surpriza  ce  i-a  pregătit-o  se  ridică 

zveltă din pat.
-Mă părăseşti deja, mimează el supărarea.
-Îţi  las  timp  să  te  refaci,  îi  strigă  în  timp  ce  se 

îndreaptă spre bucătărie.
Doru râde încântat.
Când ultimile  detalii  sunt  gata  îşi  priveşte  încântată 

opera. Gândise scena cu o seară înainte când Dana o anunţase printr-un 
bilet că este plecată, iar Doru ştia că va veni sigur.

Masa era împodobită în straie de sărbătoare,  faţa de 
masă de un alb imaculat, tacâmuri de argint, farfurii de cobalt, toate ale 
Danei,  mâncăruri  tradiţionale,  specifice  perioadei,  aduse  de  acasă, 
băuturi diverse, iar la loc de cinste trona un sfeşnic cu două lumânări 
aprinse ce emanau un parfum dulce şi suav. Din casetofonul aşezat într-
un colţ  discret se revarsă o muzică lentă bună pentru un dans în doi. 
Revenită în cameră şi văzându-l cum doarme îşi alege din şifonier, cu 
grijă, fără a face zgomot, o rochie de seară şi se îndreaptă spre baie.

În cada plină cu spumante leneveşte mai mult de o oră 
lăsând timp dragului ei, drag, să se odihnească. Ştia că vine de la drum 
lung şi era obosit.

Parfumul ei îi gâdilă plăcut nările, buzele ei îi mângâie 
tandru faţa, deschise alene ochii, privind-o extaziat printre gene.

-Eşti  înger  sau  demon,  pregătit  să  mă  tortureze  cu 
ghilotina dragostei? Întinde braţele, s-o prindă.

Intuindu-i mişcarea, se retrage la timp şi de la distanţă 
îi porunceşte pe un ton blând să se îmbrace.

Doru se supune contrariat. O urmează supus.
Rămâne mut de mirare şi încântare.



-Bun venit la revelionul întârziaţilor, îl scoate ea din 
impas.

-La mulţi ani, şi tot ce îţi doreşti să devină realitate! – 
continuă.

-La  mulţi  ani!  Mulţumesc!  Şi  eu  îţi  doresc  multe 
împliniri, se dezmeticeşte el şi, prinzând-o în braţe, o sărută.

Mănâncă sorbindu-se din priviri.  Îşi  povestesc ce au 
făcut de când nu s-au văzut. Dansează, toastează pentru dragostea lor, 
savurează clipa de bucurie picătură cu picătură. Plutesc într-un nor de 
iubire şi ar dori să rămână acolo o veşnicie.

          *
De la acea noapte fericită, Doru îşi stoarce mintea într-

una pentu a-i oferi şi el un moment de neuitare.
Trebuie să fie ceva deosebit şi care îi place, gândeşte.
-Da,  am  găsit!  strigă  cu  voce  tare,  făcând  privirile 

celor din jur să se întoarcă spre el. Se afla la aeroport.
Cu ajutorul lui Mihai află numărul ei de telefon de la 

serviciu şi sună, dorea s-o vadă cât mai repede şi vroia să fie sigur că la 
sfârşitul săptămânii, când ajunge el în ţară, este acasă.

-Da, răspunde preocupată.
-Sărut mâna, iubito! Ce mai faci? o ia prin surprindere.
-Alo,  alo,  recunoscându-i  vocea  îi  răspunde 

contrariată.
-Da iubire, bine, tu de unde suni, fiindcă se aude foarte 

slab.
-Sâmbătă sunt la tine... spera să-l audă, deoarece şi el 

abia distingea ce spunea ea.
-Te iubesc! te iubesc!... apoi convorbirea se întrerupe.
-Ce  a  fost  asta?  Se  întreabă  aşezând  gânditoare 

telefonul în furcă; până la sfârşitul săptămânii mai erau 3 zile şi, oricum, 
nu-şi făcuse alt program.

Pentru a-şi ascunde nerăbdarea se apucă de învăţat.
                                    *



Doru priveşte îngrijorat  ceasul.  Era trecut  de miezul 
nopţii.

-Dacă nu este acasă? Dacă doarme profund şi nu aude 
soneria, dacă...? se întreabă. Nu, nu, totul va fi bine, se încurajază singur. 
O iubesc, o iubesc, fredonează refrenul melodiei ce-i ţine de urât, gonind 
nebuneşte în noaptea pustie.

Şi totuşi, în camera ei lumina era aprinsă.
Deşi adâncită în studiu, Nico îi simte paşii pe scări. Nu 

înţelesese nimic la telefon, dar îi era dor de el şi presimţea că va veni. 
Alergă  desculţă  şi,  deschizând  larg  uşa,  se  aruncă  în  braţele  lui 
primitoare.

-Bine ai venit, iubire! îl întâmpină bucuroasă.
-Am învins frigul şi troienele să te văd, iubito, declară 

el victorios.
Era iarnă şi zăpadă afară.
-Mi-era dor să te văd, să te simt, mi-era atât de dor să 

te cuprind! draga mea.
Roşie din cauza săruturilor, dar şi a vorbelor de iubire, 

Nico nu-i răspunde. O stare de euforie îi cuprinde întreaga fiinţă.
-Cum a fost drumul? încearcă să se dezmeticească.
-Greu, dar lumina de la fereastra ta mi-a fost o călăuză 

bună. Glumeşte...
-După  atâta  învăţat,  meriţi  o  pauză,  haide  să  ne 

recreăm, continuă în stilul lui cuceritor.
-Sper că n-am uitat  nimic  esenţial? -  arată spre cele 

două plase pline.
Prea  absorbită  de  prezenţa  lui,  Nico  nu  observase 

nimic.
În căldura şi  intimitatea camerei,  Doru uită de toate 

grijile şi problemele ce-l frământau.
Nicolla şi tot ceea ce o înconjura emana magie şi apă 

vie pentru el.



-Pâine aveam şi eu, iar proviziile acestea ne ajung... 
Pentru câteva zile la mare, o întrerupse.

-Dar… e iarnă şi mâine trebuie să fiu la serviciu... Dar 
ar vrea  să-i  spună,  însă,  că perspectiva de a vedea valurile mării  era 
încântătoare.

-Ce zici? aşteaptă încrezător răspunsul.
-Eşti... insuportabil de minunat, încurcă ea cuvintele.
Doru  desface  vesel  sticla  de  şampanie  şi  toarnă  în 

pahare.
-Pentru o clipă de veşnicie, declară entuziasmat.
-Mâine, de fapt astăzi, caleaşca ne va purta spre ţărmul 

fericirii.
-Atunci să ne odihnim puţin, încearcă ea să fie realistă.
Doru se supuse docil supliciului de a fi dezbrăcat de 

mâinile  ei  fine  şi  gingaşe.  Ar  vrea  să  protesteze  prin  săruturi  şi 
mângâieri, dar... este şi mâine o zi, parcă se spune în film, gândi prin 
ceaţa oboselii ce-i împresură.

Nicolla  îl  priveşte  tandru  cum doarme,  chipul  lui  îi 
zâmbeşte în somn.

Iuliu PÂRVU



          Urare de nuntă
Iată, veni ziua să te îmbraci mireasă …
Cerul să-şi coboare-n casa voastră harul,
Vremea să vă fie sprintenă şi deasă,
Veşnic masa plină, veşnic plin paharul.

Voci matriciale iar să se anime,
Neamurile-n sânge nou să se-nfrăţească,
Lume să răstoarne apriga puştime,
În griji de părinte, vremea să vă crească.

În cer lumina s-a iscat
E vremea să ne primenim,
Dă colţul ierbii-n spuma humii
Şi cântece de heruvim
Adastă farmecele lumii.

În cer lumina s-a iscat,
E pe cărările lactee,
Adâncurile s-au mişcat,



Să te-ncununi şi tu femeie.

Logodnă, întru început,
De lut şi patimă cerească,
Fiinţa ta l-a priceput
Şi l-a pornit spre noi să crească.

            Andrei 

Nu eşti de azi cu noi, ci de demult,
Azi doar ai pus un semn în calendar. 
Ce încordări în Cer şi cât tumult,
Spre-a-ţi potrivi lumescul minutar !

Cum leului, să-ţi fie gândul frust
Şi mintea – numai flacără şi Har!
Stejar să fii în codru, nu arbust,
Să te privească lumea ca pe-un dar!

Madona cu Pruncul

Sacralitatea nu rimează…
Cum să rimeze Madona?
Cum să rimeze Pruncul?
Sacralitatea jubilează…

În zodii, rimele-s cerute,



Acelaşi drum pe două rute,
Săgetător şi Leu,
Câtă lumină într-un EU !

Desferecare în cuvânt

Ţi-i dat şi ţie, unic ,harul
Să te desfereci în Cuvânt,
Ca să te semeni înc-o dată
În graiul pruncului tău sfânt.

Înfiorate în adâncuri,
Îmbătrânite rădăcini
Să îşi rostească înţelepciunea
În faţa înaltelor Mărimi.

Aşa Cuvântul să se-nchege
În noua ordine a Lui.
Când Pace lumii se va zice,
Tot pace şi tu să le spui.

      Acrostih

Tace tenebros tiranul,
Irozi ispitesc Iranul,
Neamţul năuceşte naiul,
Clujul cumpăneşte craiul,
Ursa urgiseşte umbra,



Ţara-şi ţintuieşte ţundra,
Arta argăseşte anii…

Pruncul pângăreşte Pannii,
Îngerii îndemnu’încalcă,
Rugii rânduie-o Rusalcă,
Vulgul vântură vigori,
Uţa unduie umori …

De citeşti în acrostih,
Vei găsi un tâlc în stih:
Numelui – o amintire,
Clujului – o nouă ştire.

    MARIA VÂTCĂ
PRIBEAG PRIN 

LUME

– Aşezaţi-vă bine, 
domn’ părinte! Drumul a fi lung 
şi obositor... – îl trezeşte ca dintr-
un vis  glasul blajin al  lui  badea 



Dumitru, ce pune alături straiţa cu merinde, lada cu un rând de 
haine şi puţinele lucruri pe care le-a luat din satul lor: doar cărţile 
şi crucea dăruită când a primit harul de-a sta la altar. Bruma de 
avere a lăsat-o celor mai nevoiaşi, mai flămânzi, mai goi.

Fiinţa plăpândă de numai cinci anişori stă mirată 
la tot ce-i în jur, cu ochişorii mari,  rătăciţi.  Văzându-i privirea 
pierdută, îl prinse jalea; micuţa făptură îl caută mereu, cu teama 
parcă de a nu-l pierde şi cu o întrebare: 

– Unde mergem?... 
Aşa se-ntreabă şi el...  Spre unde, Doamne? Spre 

unde?... Se-agaţă însă de Cer ca de-un liman liniştit, însorit. Îşi 
strânge fiul în braţe pentru-a ascunde pulberea de lacrimi ce i s-a 
ivit  în gene. Se simte ca un  pribeag prin lume şi ţară. Trenul 
sună trist şi prelung, opintindu-se din loc. Îl va duce departe, mai 
către inima ţării, spre-o nouă casă, la alte suflete care-l aşteaptă.

–  Apoi...  mergi  sănătos  şi  să  umbli  cu  bine, 
părinte, îi strigă la geam badea Dumitru. Noi ţ-om duce dorul... 
părinte Ioan – mai îngână, rămânând în urmă pe peronul pustiu. 
Şi glasul i se-neacă într-un plâns stăvilit.  Cu o mână îşi ridică 
clopul în semn de rămas-bun, iar cu cealaltă îşi şterge mustaţa de 
moţ,  ca  pana  corbului,  în  care  s-au  prelins  stropii  durerii 
despărţirii. 

L-au iubit mult sătenii: vezi, poate că el – preotul, 
omul care a purtat alături  de  ei – moţii  lui dragi, atâta vreme, 
necazurile şi bucuriile – le-a înţeles sufletul mai mult ca alţii. A 
scris de traiul lor, de neajunsul şi păsurile lor, de zbuciumul ce 
i-a însoţit în viaţă. Era de-al lor şi i-a purtat cu el oriunde, iar ei 
vor fi simţit asta şi l-au preţuit.

Trenul  aleargă,  aleargă...  Şi-i  pare 
dintr-odată  că  a  lăsat  în  spate  o  preaîndelungă  amărăciune  şi 



povară  cât  o  istorie.  Se  scutură  ca  de-un  fior  rece:  pleacă 
eliberat... şi pustiit de tot ce avea. Aşteaptă acum să fie umplut 
din nou... Câte au fost, Doamne?!... Câte a mai trăit... cât pentru 
zece  vieţi!...  Mereu  s-a  sprijinit  în  viaţă  pe  câte-un  suflet  
apropiat, pe prieteni, pe sănătate. Şi toate i s-au luat...

Primul  reazem  a  fost  mama...  Mama... Şi-o 
aminteşte plină de evlavie, cu o credinţă vie, puternică, în Bunul 
Dumnezeu.  Era singura din sat  care  avea,  în  acele  vremuri,  o 
fărâmă din Cuvântul Sfânt: o Psaltire prinsă între coperţi groase 
de lemn. Din ea se ruga, din ea citea, pe ea plângea. 

Dintre toţi copiii ei, de el s-a îngrijit cel mai mult, 
fiind cel mai firav şi suferind de mic... L-a născut la început de 
primăvară,  acolo  sus,  în  casa  trainică  şi  liniştită  din  Munţii 
Apuseni, ca al patrulea fiu. La numai doi anişori s-a îmbolnăvit 
aşa de grav, că a zăcut un an pe pat, iar ea a trebuit să-l înveţe a 
umbla din nou. Apoi iarăşi s-a îmbolnăvit.  A învăţat şi a treia 
oară să alerge către braţele ocrotitoare, întinse pentru a deprinde 
siguranţa paşilor. Cât n-o mai fi plâns, noapte de noapte, sufletul 
ei mare lângă pătuţul de lemn! Poate Cerul a încredinţat-o tainic, 
în inima-i de mamă – plină de necunoscut ca un afund de nouri –, 
de soarta lui. Poate de aceea dorea ca el să se facă învăţător sau 
preot. Să îndrume sufletul neştiutor al oamenilor. Poate de aceea 
i-a şi dat Psaltirea. Da, Psaltirea... Cartea ei de căpătâi.

Mama... Dulcea lui mamă... Ah!... Seara aceea de 
noiembrie... Şi-aminteşte bine că era toamnă... cu cer înnorat şi 
un aer rece mirosind a fum de lemn mistuit în sobele din casă... 
când stătea lângă prag, privind-o cum strângea laptele în şuştar. 
Îi era tare drag să vadă cum printre degetele ei ţâşnea firul alb şi 
se ascundea după norul de spumă ce creştea-creştea.  Stând pe 
trepte a văzut cum tăuraşul cel tânăr şi nebun a venit din curte 



furios, repezindu-se şi luând-o în coarne, a trântit-o la pământ, 
zdrobind-o în copitele-i fioroase, sub ochişorii lui înfioraţi. Dacă 
nu era ea, se va fi năpustit peste el... A strigat cât a putut, a plâns. 
Îi  era  frică,  cumplit  de frică...  S-a  simţit  singur,  îngrozitor  de 
singur şi neputincios... Doamne, şi ce mult timp i s-a părut până a 
venit tata, până au sărit oamenii! Dar prea târziu... prea târziu... 

Câteva zile nu s-a mişcat de lângă patul ei decât 
cu greu, mustrat de tata, dar şi atunci se pitea lângă pălimarul de 
lemn vechi,  ascultând  gemetele  stăpânite  ale  suferindei.  A tot 
întrebat-o:  Mamă,  te  mai  doare? Iar  ea-i  zâmbea  cu  ultimele 
zvâcniri de viaţă: Nu, dragul meu, nu mă mai doare... Dorea să o 
vadă mai  grabnic că se ridică din pat.  De aceea n-a părăsit-o. 
Nu-şi putea alunga din minte picioarele fioroase ale taurului celui 
negru,  cuprinzând-o  ca-ntr-o  vârtelniţă.  Şi  coarnele  care 
o-ncleştau. Se teme şi acum, gândindu-se uneori. Şi-i pare că-l 
învăluie un tumult.

...  Lângă perna cu faţa de pânză albă,  ţesută de 
mâna-i harnică, se zărea un colţ dintr-o carte de care mama nu 
s-a despărţit niciodată. L-o fi văzut cum se uita într-acolo. A luat 
cartea veche, legată în table de lemn, şi i-a dat-o: nu mai avea 
nevoie de ea. O ştia. O purta în suflet şi-n gând.

– Ioan... – l-a chemat şoptit. Şi numele-i a răsunat 
sfinţit  în  rostuirea  cuviincioasă  a  glasului  blând,  apus.  Uite, 
Ioane, dragul meu: Psaltirea – moştenirea de la Dumnezeu şi de 
la mine. Să iubeşti Cartea aceasta. Din ea ai să-nveţi să te rogi  
Lui şi să-L iubeşti. Să ţii la ea ca la nimeni altcineva. Ea te va  
îndrepta, când vei fi mare, pe căile credinţei. În ea e izbăvirea  
ta.  Şi  a  multora... –  i-a  spus  cu  glas  durut.  I-a  dat  Cartea, 
sărutându-l pe creştet. Şi poate-l va fi binecuvântat în gând. N-a 
înţeles în clipa aceea ce dar, ce comoară i-a lăsat mama.



Copilul plăpând a privit mirat Cartea, apoi chipul 
mamei. Ştia că va pleca departe... Şi nu va mai veni ’napoi. Aşa 
i-a spus ea în acea seară când stătea pe un scăunel lângă soba 
unde  duduia  focul  şi-i  dădea  apă  să-i  stâmpere  setea  şi 
fierbinţeala.  Era  încă  micuţ  şi  nu  deprindea  toate  înţelesurile 
cuvintelor:  Cum n-o să mai vină ’napoi? Mama o să fie mereu 
acasă... I-a pus mânuţa pe faţa palidă şi rece. Din ce în ce mai 
rece. Ochii vii luceau cu sclipiri de altunde. Acum îi stăteau pe 
jumătate închişi, tainic. Din ei parcă au fost desprinşi şi ai lui, 
căci cu ea seamănă.

Atunci  mama  şi-a  ferit  privirea,  cătând  pe 
fereastra  din  faţa  ei,  deschisă  larg  ca  să  intre  aer,  mult  aer 
proaspăt. Ştie că a izbucnit în plâns,  abia mai răsuflând dintre 
dureri... Raza lunii pătrundea rece în liniştea cămăruţei. Buzele 
arse de văpaie au început a şopti  o rugăciune.  A îngânat şi el 
împreună cu ea... Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri... Şi flăcăruia 
candelei dinspre Răsărit a prins a se zbate mai aprig... A doua 
seară, fereastra zăcea tot deschisă. Şi mama se odihnea în odaia 
de sus, pe o altă pernă. Tot curată... dar albă-albă...

Mama... Mamă!...  Parcă o vede şi acum pe patul 
suferinţei, cu ochii vii, cu graiul stins, cum îl chema la sânul ei. 
Îşi aminteşte pomana, pe tata în haine cernite şi cu o barbă tristă 
pe faţă, femeile plânse, căinându-i pe orfani...

Peste o vreme, tata i-a adus lui şi celorlalţi cinci 
fraţi o altă mamă. Aceasta l-a îndrăgit tare mult, precum cea care 
plecase. Avea ceva zestre de la părinţi şi aşa l-a ţinut prin şcoli: 
dorea ca el să înveţe multă carte.

Când  a  sfârşit  clasele  primare,  s-a  desprins  de 
toate, părăsind acel colţ de rai. A trecut munţii, alături de moţii 
lui  ce  mergeau  în  şir  „prin  ţară,  cu cercuri  şi  cu ciubară”.  În 



dimineaţa când a plecat, a intrat în casă de şi-a luat rămas-bun de 
la  icoana  unde  genunchii  celei  plecate se  aşterneau  totdeauna 
seara şi dimineaţa,  de la  cartea cu coperţi groase, a sărutat pe 
furiş  fotografia  mamei bune,  i-a îmbrăţişat  pe toţi  ceilalţi  şi  a 
pornit legănat ca-ntr-o horă de căruţa cu coviltir. Pe opincile noi i 
s-au grămădit stropi mari de brumă rece aşternută în zorii zilei. 
I-a privit mult timp, neputând căuta în urmă. Peste Biharea erau 
multe turme de oi albe şi frumoase, păzite de păstori tineri. Şi 
munţii erau tare frumoşi. Şi izvoarele săltau voioase. Şi soarele îl 
dogorea cumplit. Cât de minunat îl înconjurau! Iar el le lăsa în 
urmă... Trebuia să plece singur, pribeag între străini...

La şcoala ce a urmat-o patru ani avea el să înveţe 
a mânui condeiul.  L-au povăţuit dascăli  buni, care i-au crescut 
dragostea pentru cuvântul scris. A fost mereu silitor, fiind printre 
primii  când se culegeau roadele buchisirilor de peste an. După 
gimnaziul de dincolo de munţi s-a dus în inima Ardealului,  pe 
urmele ierarhului-cărturar transilvănean, cel ce a luptat pentru a 
duce cartea în viaţa ardelenilor, dar şi cel de la care a moştenit 
mama Cartea Sfântă.

Mai apoi, cât nu s-a mai luptat tatăl lui să-l vadă 
avocat!  Însă mama cea nouă îşi dorea ca el să fie învăţător  şi 
preot. Dascăl pentru copiii ţăranilor din cătunele răzleţe şi alin 
necazurilor lor, în satul părinţilor ei. Şi aşa a fost, până la urmă.

Dar  s-a  îmbolnăvit  grav  de  răceală  în  trup  şi-n 
oase; îi cuprinsese aprig şi gâtul, de nu mai putea nici cânta, nici 
grăi cu putere. Doi ani a alergat biata mamă pe la toate doftoriile 
şi locurile de leac să-l vindece. Abia-abia s-a întremat şi a intrat 
la vestita Şcoală Andreiană. Când a terminat studiile s-a întors 
acasă, în munţi. Era slăbit şi suferind. Îşi lua cărţile şi Psaltirea 
mamei şi se retrăgea în câte-o poieniţă de brazi, printre florile de 



munte din iarba curată, în ceasuri de linişte şi odihnă pentru trup. 
Deasupra  vârfurilor  semeţe,  dincolo  de  vălul  de  cetină  verde, 
soarele  se  iţea  zglobiu,  luminându-i  şi  încălzindu-i  chipul  alb. 
Acolo a început a cunoaşte plinirea cuvintelor din cartea dăruită 
de mâna ce l-a legănat. Stătea clipe nesfârşite pe culmi, în fărâma 
de  căldură  a  dimineţii,  privind  firul  de  iarbă:  parcă-l  aude  şi-
acum crescând, în vârful tăiat de ascuţişul coasei ce scânteia-n 
raza soarelui, lunecând brazdă după brazdă... Îl minuna lupta ei 
de a uita tăişul rece care i-a curmat curgerea sevei... Aidoma îşi 
simţea şi el  zbaterea inimii  pe acest pământ:  brăzdată an după 
an...  Doamne, ce să faci cu un neputincios ca mine?! Ce se va  
alege de viaţa mea, de fiinţa mea bolnavă?! Un vas de lut atât de 
slab cui să trebuiască?!... Un lujer crud – cum să nu se frângă în  
jăraticul durerii?!... Adierea lină a vântului îi usca firul subţire 
scurs  pe obrajii  palizi.  De s-ar  mai  îndura văpaia ascuţişului  
suferinţei, să nu-i mai aţină calea... Cum ar vrea să renască şi el  
ca iarba! Îl fermeca puterea ei din adânc de a se primeni, iar şi 
iar, până la marginile timpului.

... Când s-a ivit prilejul, mama cea nouă l-a trimis 
învăţător în satul ei, de unde plecase acolo, în tâmpla munţilor. 
Ca dascăl, îi ajuta pe bieţii oameni cu ce putea: le îndruma copiii, 
le scria răvaşele, le citea celor rămaşi aici veştile primite din ţară. 
Îi învăţa carte, tocmind o casă de citire cu gazete şi cărţi. Îi ajuta 
cu banul său, cu braţul său, cu haina sa, cu bucata lui de pâine. 
După un timp, satul a rămas fără un slujitor la altarul bisericii de 
pe deal. Şi toţi l-au cerut într-un glas pe  domnu’ învăţător. S-a 
unit în grabă cu o tânără aleasă, de „neam mare”. Apoi suflarea 
întreagă a rostit, întreit, ca-ntr-un glas: Vrednic este!...

Însă  nu  trecu  mult  şi  sosi  războiul  la  poarta 
aşezării lor. Au năvălit curând jalea, necazurile, lipsurile. În acea 



vreme, Cerul le-a dăruit o bucurie, o fetiţă, care s-a stins după un 
an. Le venise pe urmă un alt dar, primul fecior, care a fost luat 
îndată şi el. Bântuiau boala şi neajunsurile. Şi deznădejdea... S-a 
simţit  ca  un  pelerin  singuratic  pierdut  într-un  pustiu.  Era-n 
amiaza  vieţii,  când trebuie  să  lupţi  mai  cu  avânt  şi  putere  ca 
oricând,  dar  el  era  prea  neputincios,  cu  zariştea  adumbrită  de 
volbura norilor nemiloşi...

Atunci a început a se agăţa de Cer. I se întărea, 
treptat-treptat, credinţa în Dumnezeu, simţământ curat pe care tot 
mama i l-a dăltuit în ceara moale a sufletului. Cu toată năzuinţa 
se prindea de El, descoperindu-L, din nou, pe paginile învechite 
ale  Cărţii  Sfinte rămase  moştenire.  Astfel  a  învăţat  să  ceară 
ajutorul  de  Sus,  dintru  Înălţime.  Cuvântul  lui  prindea  o  nouă 
putere, clădind nădejdea izbăvirii. Condeiul zburda mai uşor pe 
foile  ce  ajungeau  în  cele  patru  colţuri  ale  ţării.  Scrierile  sale 
îndemnau la îndreptarea sufletului, a minţii, la primenirea traiului 
năucit de prea multele cerneri.

Duminica şi-n sărbători strângea bruma de suflete 
şi  le  vorbea  de  curaj,  de  izbândă,  de  credinţa  vie,  neclintită. 
Citise mult în şcoli şi îşi simţea mintea limpede şi luminată ori de 
câte ori tâlcuia tainele Evangheliei. Poate că-l vor fi iubit sătenii 
văzându-i  şi  suferinţele,  plângeau  cu  el  alături  la  fiece 
îngenunchere, pătimeau împreună când le erau secerate odoarele 
de bolile necruţătoare.

A urmat un alt dar – Tinu (Constantin). Acesta i-a 
fost  şi  i-a  rămas  ca  o  mângâiere  până  acum.  Ce  frumos  se 
odihneşte la pieptul lui! E aşa de plăpând şi de ascultător...

Apoi sosi vestea că s-a sfârşit cruntul război. Câtă 
mângâiere a simţit!  Încerca să lege rănile oamenilor,  să-i ajute 
să-nceapă o nouă viaţă. În timpul acela primiseră un alt odor, o 



fetiţă.  Ce bucurie le-a intrat în casă şi-n inimă! Dar n-a trecut 
mult  şi  a  izbucnit  o  nouă molimă  din  necurăţiile  şi  greutăţile 
prăpădului. A secerat mii de vieţi... A lovit ca un vânt neguros şi 
în  cuibul  lui.  I-a  cuprins  întâi  ajutorul  potrivit,  cea  cu  care 
împărţise  şi  binele,  şi  răul.  În  tot  acest  timp  nu  prididea  cu 
înmormântările  în  sat.  Ce  zile  negre,  Doamne,  câtă  durere! 
Aproape fiecare casă era îndoliată... S-a îmbrăcat şi căminul lui, 
iarăşi  –  a  câta  oară?  –,  în  straie  cernite.  Febra  morţii  ce 
cuprinsese trupul soţiei s-a aşternut şi peste pătuţul copilei... Le-a 
aşezat şi pe ele în deal, la biserică, lângă celelalte cruci. 

Seara,  când s-a  întors  acasă,  i  s-a  părut  atât  de 
pustiu în jur, încât l-a cuprins o groază cumplită. Afară a prins a 
cerne o burniţă rece, mohorâtă. Peste laviţa din odaia cea mare 
văzu cojocelul  copilului,  pe care-l  luă să-i  schimbe straiul  ud. 
Alături zări haina soţiei cu care o învelea când nu se putea încălzi 
defel. A ridicat-o şi a strâns-o la inimă. Cu privirea ascunsă de 
pleoapele  durute,  îngemănate  spre-a  opri  izvodirea  întristării 
nemărginite,  a  scăpat  un  geamăt  amar.  Nu  ştie  când  a  venit 
micuţul Tinu lângă el. A văzut haina strânsă de tata şi a întrebat 
cu cel mai cristalin glas: 

– Unde-i mama?... 
–  A rămas sus la biserică, pe deal. Nu mai vine 

acasă... Scoate hăinuţa udă şi pune cojocelul ăsta pe tine, că ţi-i 
frig... 

– Lu’ mama nu-i frig?...
– Nu... Mama nu mai simte frigul... 
Dumnezeeeeeul meeeeu!...  Să nu mă laşi,  că nu 

mai pot!... Ia aminte la strigarea mea!... Şi-a luat fiuţul în braţe 
şi  şi-a  îngropat barba în cojocelul  cusut frumos,  pentru a nu-i 
vedea ochii adânci înecaţi în apa curată a întristării. Bietul de el, 



nu pricepea de ce au lăsat-o pe mama în deal...  Doamneee, zac 
înfrânt... – a gemut atunci. Ce clipă zbuciumată! Tatăl nostru din 
Ceruri, caută şi ia aminte: ne afundăm în mâhnire ca-n şuvoaie  
fără de odihnă!...  Fie-ţi  milă  de  noi!...  Fie-ţi  milă!...  Şi  afară 
prinse  a  ploua.  Ploua  şiroaie...  Prin  fereastra  închisă  vedea 
crestele  munţilor  ce  se  adăpau dintr-un roi  de nouri.  Cerul  se 
jelea şi el cu durerea lui.

Aşa i  s-a luat  fiecare sprijin,  de tot  pribeag s-a 
simţit  prin lumea asta...  S-a  rezemat  în  casa părintească,  care, 
vai,  s-a prăbuşit  când a plecat  la învăţătură.  A avut,  pe urmă, 
cuibul acesta cald: s-a nimicit şi el, sfărâmat pe neaşteptate de 
suferinţă, iar acum se simte din nou în pribegie, singur-singurel. 
I-au murit trei copilaşi în braţe, agăţându-se de el neputincioşi, în 
fiorii  reci  ai  ultimei  zvâcniri.  I  s-a  prăpădit  soţia,  tot  în 
îmbrăţişarea-i  deznădăjduită.  A simţit  cum l-a  năvălit  puhoiul 
vieţii. Rece şi neîndurător... Doamne, cât i-a putut îndura inima! 
De fapt, ea singură i-a fost tare, puternică, întreaga viaţă până 
acum. Când celelalte  i-au stat  slăbănogite,  inima le-a dus  pe 
toate.  Ea a  luptat  pentru  el  ori  de  câte  ori  fiinţa  şubredă şi  
mintea nu mai puteau răzbi.

Năierii  gândului  zbuciumat  vâslesc  luntrea 
cugetului  şi  i-o  lunecă,  parcă,  în  neunde.  Se  agaţă  de  Cerul 
Nemărginit. Psaltirea i-a fost alături când n-avea cui să-şi plângă 
amarul.  A trebuit  să-i ajute pe toţi.  El însă pe braţul  cui să se 
bizuie?!...  Îi  trebuie  şi  lui  un sprijin.  Or,  de nu-ţi  mai  rămâne 
niciun reazem pământesc, afli unul pentru suflet. Şi numai acesta 
te poate ţine să străbaţi marea învolburată din Valea Plângerii. 

Astfel, treptat-treptat, s-a deprins cu suferinţa ca şi 
cu o soră vitregă. Ea, singura, i-a fost aproape mai mereu. L-a 
pândit din umbră, i-a aţinut calea oriîncotro se-ndrepta... Însă l-a 



vegheat  ocrotitor  şi  Cerul.  Simte  asta...  Condeiul  i-a  ţesut  din 
caierul  amărăciunii stinse,  rând  după  rând,  de  a-nceput  a  fi 
cunoscut prin ţară. A scris în sprijinul plugarilor şi-al nevoiaşilor, 
a  povestit  „din durerile  moţilor”  şi  asta  mai  uşura poverile:  îi 
înţelegea şi pe ei cineva. Era război şi  mila zăcea ferecată între 
dărâmături...

                          *
... – Vino să fii îndrumător tinerelor vlăstare ale 

căror  voci  vor  răsuna mâine  în  altarele  de pe întreg cuprinsul 
ţării! l-a chemat, la început de toamnă, mai-marele ce păstorea 
suflarea creştinească din ţinutul ardelenesc. 

Nu s-a aflat altul mai potrivit ca el: era dezlegat 
de orice îndatorire, cu o inimă mare, o minte ageră şi un condei 
hăruit, volnic... Cu dragoste de neam, de suflet... Îşi dorea şi el să 
plece, trăind din ce în ce mai greu singur, aici, între bieţii pălmaşi 
de munte.  Aşa a fost rânduit să fie... Altminteri  tot s-ar fi dus 
altunde...

Închise uşa pentru ultima oară şi  urcă în  sat.  A 
îngenuncheat seara, în amurg, la cele patru cruci de sub streaşina 
bisericii.  S-a  prăbuşit  lângă  ele  şi  a  gemut.  De  neputinţă,  de 
durere.  Şi  de  dor.  Doamne,  cum  mai  doare  dorul!  Cum  îl  
dogoreşte,  cum  îl  mistuie!  Ce  vâlvătaie  i-l  anină-n  suflet?  
Pesemne, a dragostei  nemaiîmpărtăşite ce arde-n dor.  Gândea 
acolo între morminte: Ce e firul vieţii? Un părelnic suspin risipit  
în fuioarele amurgului... Vântul îi şuiera ca o doină din bătrâni 
ce-şi duce povestea veacuri a-rândul. Doina trece cu cel pribeag 
din loc în loc, cântând aleanul ce-i apasă sufletul.

Tinu se juca mai la vale. Deodată prinse a bate un 
vânt mohorât.  Începuseră a se strânge nori cenuşii...  Un ciulin 
ţinea în pletele-i o rafală să nu scape de pe pământ. 



– Tatăă, tatăăă... – îl strigă copilul.
–  Tata e-aici... – îi răspunse. Şi-şi auzi glasul în 

ecou: Aici... Se-nfioră şi mai rosti o dată: Stai liniştit... Sunt aici.  
Iar  ecoul  îl  îngână  din  nou:  aici...  aici... Se  cutremură  ca 
străfulgerat:  căută  spre înalt  şi,  de acolo,  din streaşina satului, 
strigă zguduit de-un adevăr:  Tatăl nostru... Tatăl nostru, Carele 
eşti  în  ceruri... Nu ne  lăsa!... Şi-n plânsul  curat  ce-l  podidise 
simţi uşurătatea vegherii Celui Atoatevăzător. Era lângă el... Şi 
caierul  gândului  torcea  într-alt  ecou:  Stai  liniştit... Sunt  aici...  
aici...

... În ziua când a plecat s-a adunat tot satul să-l 
petreacă.  Oamenii  s-au luat după el ca la o petrecanie.  Cineva 
trăgea  clopotul  în  dangăt  de  jale,  tânguindu-l  peste  văile  şi 
dealurile  satului.  Se  simţea  ca  un  condamnat,  într-o  sfâşiere 
necurmată. Înţelegea acum ce mult l-au iubit.  Doamne, unde se 
duce? Oare a făcut bine că a plecat dintre ai lui între străini?  
Încotro se îndreaptă? Îi vedea pe fiecare... poate pentru ultima 
oară. Uite, pe ei i-a învăţat carte, lui Toma i-a înmormântat cinci  
sufletele  scumpe,  Zamfirei  i-a  fost  ajutor  de  când  a  rămas 
văduvă,  pe  Nicodim  l-a  ajutat  cu  carul...  Boii  lui  au  fost  ai  
tuturor,  casa  lui  le-a  fost  adăpost  celor  în  nevoi... Toţi  îl 
îmbrăţişau, îşi luau rămas-bun, petrecându-l cu hohote de plâns, 
ca după o mare jelanie.

Urcă povarnic în căruţa  cu coviltir  moţesc a lui 
badea  Dumitru.  Şi-şi  pironi  iar  ochii  la  picioare:  nu mai  erau 
opincile  de  altădată  udate  de  rouă...  A prins  a  surâde  sfielnic 
amintindu-şi o altă dimineaţă a despărţirii.  Cine poate înţelege  
adâncul inimii unui moţ?! Dincolo de ce se întrevede, e sufletul 
neclintit, desprins din rădăcina bradului, cu care se-nfrăţeşte din 
plin pe plaiurile calde din Ţara domoală a Apusenilor. Şi cum să 



fii altfel când răsuflarea ţi se satură zilnic de nesaţul miresmei 
curate a cetinei de brădet?!... Doar la ultima cotitură, la capătul 
uliţei, a mai întors o dată privirea spre biserica din deal, unde i-a 
rămas cuibul gol. A văzut în urmă zeci de mâini întinse fluturând 
parcă a durere... Le răspundea numai mânuţa neastâmpărată a lui 
Tinu, învelită în cămăşuţa de pânză albă. Albă precum zilele ce i 
se-aşterneau lin în faţă... Ori ca zarea fără istov..                       

A sosit  seara  cu  trenul,  însă  nu  cunoştea  pe 
nimeni. Şovăielnicu-i pas s-a oprit la prima bancă din sala gării, 
pe care s-a aşezat greoi,  luându-l  pe Tinu în braţe.  Va aştepta 

geana de lumină ce aduce dezlegarea nopţii...  Fiuţul a adormit. 
L-a învelit mai bine:  sărmanul, e-aşa de singurel, nu-l mai are  
decât  pe  el.  Singur-singurel...  precum  e  sufletul  lui  acum. 
Doamne, ce caut aici? Ce va fi mâine? Ai milă de mine, de noi!  
Scoase din cufăr o haină să se-acopere, să mai stâmpere frigul 
ce-l împresura.  Şi văzu  Cartea Sfântă a mamei.  O deschise la 
primele file...  Ostenitu-m-am întru suspinul mieu... Ostenit-am, 



Doamne... Văzu un petic de hârtie ieşind din paginile ei... Iată nu 
va dormita, nici va adormi Cel Ce păzeşte pre Israil. Domnul te  
va  păzi,  Domnul  este  acoperământ  ţie,  preste  mâna  ta  cea  
dreaptă. Ziua soarele nu te va arde, nici luna noaptea... Domnul  
va păzi întrarea ta şi eşirea ta, de acum şi până în veac... Tu, 
Doamne, eşti lângă mine!... Orice-ar fi, rămân alipit de Tine...  
Tot mai lângă Tine... O cuprinse iarăşi între coperţile de lemn. 
Da, Psaltirea mamei îi era alături... Şi pentru o clipă nu s-a mai 
simţit pribeag prin lume..
    PETRE P. BUCINSCHI

                                      POEME ÎN PROZĂ

Vara  trecută  am  vândut 
bătrânei  doamne  Zen  câţiva 
pitici  de  lut  pentru  grădină. 
Într-o zi din vara aceasta m-a 
sunat  la  telefon  bătrâna 
doamnă  Zen.  Vocea  ei  se 
asemăna  cu  aceea  a  unei 
păsări  venită  din vârful unui 
pom. Mă ruga să trec pe la ea 
pentru că organiza o după-amiază cu surprize. Când m-am uitat 
în grădina bătrânei doamne Zen am văzut că din câţiva pitici de 
lut pe care îi vândusem a reuşit să facă o plantaţie cu pitici de lut. 
Asta era doar una din surprize. În mijlocul grădinii trona un pian 
sub două reflectoare aprinse care concurau cu lumina zilei şi a 
soarelui. În jurul lui multe scaune albe. Pe unul din ele am luat 
loc alături de bătrâna doamnă Zen. Frământam în palmă aroma 
de cimbrişor şi mentă. Rând pe rând piticii de lut se aşezau pe 



scaune  ţinând  în  mână  flori.  După  ce  recitalul  de  pian  s-a 
terminat piticii aruncau cu flori în pianist. Când am ajuns acasă 
m-am hotărât ca din plantaţia mea cu pitici de lut să fac un cor 
sau un ansamblu de dansuri. Pentru asta am dat pe net anunţul că 
o angajez pe Albă ca Zăpada,  cu program de doisprezece ore, 
masă şi cazare asigurate

                        ***
Aseară am fost la un party şi nu ştiu cum se face că  mi-

am luxat  piciorul.  Toată  ziua am umblat  şontâc,  şontâc.  Seara 
când am ajuns acasă mi-am pus tot felul de comprese încercând 
să mă tratez băbeşte. Dimineaţa călcam la fel de greu cu piciorul 
şi m-am hotărât să merg la bătrâna doamnă Zen. Aceasta ca o 
profesionistă,  cu  câteva  mişcări  brutale  mi-a  refăcut  piciorul 
anulându-mi şi durerea. Apoi în preţul consultaţiei m-a oprit să 
iau  masa  cu  ea.  Am mâncat  paste,  ceva  asemănător  cu  nişte 
conducte. Bătrâna doamnă Zen halea zgomotos din conducte, în 
timp ce eu mă forţam să mănânc.  La plecare  bătrâna doamnă 
Zen  s-a  oferit  să  mă  conducă.  Cu  faţa  ca  de  ceară  şi  pielea 
zbârcită pe picioare, purta o fustă mini. Citeam în gesturile ei că 
vrea să mă seducă. Ochii mei se pierdeau în amănuntele formelor 
trupului său. Bătrâna doamnă Zen intenţiona să fie o zână bună, 
în timp ce eu regretam că nu am un pistol să mă împuşc. Când 
am ajuns în pragul casei, la despărţire, bătrâna doamnă Zen m-a 
pupat  bălos  pe  frunte.  Pe  stradă  mergeam repede,  repede,  cu 
foamea în gât. M-am oprit la un restaurant chinezesc să mănânc 
ceva. Nu ştiu ce am mâncat dar ştiu că avea picioare şi tot felul 
de organe ciudate, în afară de pene, noroc că avea condimente şi 
un sos picant.  Seara acasă aveam alergie doar gândindu-mă la 
ceea  ce  am mâncat.  Am băut  câteva  pahare  cu  whisky şi  am 



început  să râgâi  profesionist.  Simţeam că în stomac s-a parcat 
ceva într-un loc interzis. 

                                   ***
Săptămânal mi se întâmplă să trăiesc o poveste minoră cu 

întâmplări de duzină. Spre exemplu zilele trecute am plecat cu 
noaptea în cap la bătrâna doamnă Zen ca să o rog să mă lase să 
îmi garez pentru o perioadă de timp maşina în garajul ei lângă 
fordul său cel vechi şi demodat primit cadou la majorat. Bătrâna 
doamnă Zen a rămas uimită de vizita mea neaşteptată şi matinală. 
I-am explicat  de  ce  am venit  şi  m-a  înţeles,  sau  poate  că  se 
prefăcea că mă înţelege şi a dat afirmativ din cap. Pe jumătate 
somnoroasă,  îmbrăcată  în  grabă  cu  un halat  descheiat,  de sub 
care  ieşeau  doi  sâni  mari  atârnând  ca  două  şosete.  Cu  faţa 
nefardată,  cu  riduri  proeminente  şi  cearcăne  clare,  arăta  ca  o 
vrăjitoare expirată. Vrând să îşi estompeze cumva faţa obosită, 
cu un gest  repezit  şi-a trântit  pe nas o pereche de ochelari  de 
soare deşi  afară stătea să plouă.  După ce am garat  maşina  nu 
ştiam cum să plec mai repede.  Bătrâna doamnă Zen insista să 
rămân  să  bem  împreună  o  cafea.  Mă  stresa  felul  cum  arăta 
bătrâna doamnă Zen în dimineaţa aceea şi îi refuzam invitaţia în 
mod  repetat.  Cu  fiecare  minut  care  trecea,  înfăţişarea  ei  îmi 
stresa  tot  mai  puternic  ochii.  Vroiam să  plec  cât  mai  repede, 
altfel ar fi trebuit să îmi bag unghia în gât ca piţigoiul şi să mor. 
Când am ajuns acasă din neatenţie am reuşit să sparg un geam 
rănindu-mă  la  mână.  Am  înmănuncheat  durerea  sub  un 
pansament şi o ţigară. 

                               ***
Am aflat din surse indirecte că bătrâna doamnă Zen vrea 

să se mărite. Eu cred că bătrâna doamnă s-ar putea mărita doar pe 
întuneric. În acest scop ea umblă zilnic prin oraş ca un cadavru 



de hârtie, iar vârsta ei este ca o cangrenă. Bătrâna doamnă Zen 
circulă pe stradă ca o gheară de umbră şi din loc în loc îşi lasă 
ochii ca să stea la pândă. În una din zile pe stradă şi eu m-am 
lovit de ochii bătrânei doamne Zen care stăteau la pândă. Atunci 
am simţit în mine nişte seisme ciudate, iar în vene în loc de sânge 
îmi curgea lavă. În ultima vreme timpul şi-a pus amprenta peste 
bătrâna doamnă Zen şi-a transformat-o într-o rană zdrenţuită. De 
câte ori vorbesc cu ea, cuvintele sale îmi tatuează vise groteşti. 
Cu vocea ei  de fumătoare  înrăită,  nu numai  că îşi  dă aere  de 
vedetă,  dar  se  crede  şi  o  seducătoare  sirenă.  După  cum  vă 
spuneam bătrâna doamnă Zen vrea să se mărite. Acest cadavru 
de hârtie umblă pe străzi îmbrăcată în alb, să pară proaspătă şi 
scoasă ca din cretă.

                    Ştiu că aştepţi să-ţi vorbesc.
                    De unde să încep, pământ al meu?
                    Despre ce să vorbim?
                    Dorul din cuvintele mele
                    aprind lacrimi pentru tine, 
                    fiindcă durere 
                    a fost singurătatea ta ascunsă.

                       Te-am luat de mână,



                       şi încet, pe tăcute,
                       ai intrat ca o stea în inima mea.
                       Vino, vino de-acuma, Basarabia
                       să-ţi arăt brazedele trase 
                       peste trupul tău
                       în care a rodit o nouă primăvară.
                       Vino, vino Basarabie,
                       Tu nu eşi un pământ fără  nume! 
                       Te cheamă România. 

                                        Virgil Şerbu Cisteianu

       

TEREZIA FILIP

 „Poveştile Nistrului”  –  sau poetica lumii răsăritene
în percepţia academicianul Petru Soltan

              Cunoscut ca o eminenţă şi o 
celebritate  în  domeniul  matematicilor, 
profesorul  universitar  şi  academicianul 
Petru Soltan de la Academia de Ştiinţe 
din  Chişinău  nu  este  doar  omul  de 
ştiinţă, aşa cum îl ştiam cei mai  mulţi. 



Spirit erudit prin excelenţă şi încă unul din cele mai ilustre, cu două 
doctorate  şi  cu  remarcabile  contribuţii  în  domeniul  său,  reputatul 
matematician este – cine ar crede? – şi un important autor de literatură. 
Deprinsă cu logica şi cu raţionamentele la altitudini inaccesibile oricui, 
personalitatea  matematicianului  ascunde şi  un talentat  prozator  de-o 
sensibilitate  aparte,  de-o  remarcabilă  acuitate  a  observaţiei  şi  a 
reprezentării  literare.  Ţin  în  mâini  şi  răsfoiesc  Poveştile  Nistrului, 
tipărită  la Editura Zodia Fecioarei din Piteşti, pe care am citit-o cu 
interes,  cu  bucuria  descoperirii  unei  lumi  şi  a  unei  dimensiuni  de 
existenţă românească, puţin cunoscută culturii  noastre.  Cartea este o 
demonstraţie  de talent şi poeticitate epică, de privire realistă şi de abilă 
construcţie narativă în simboluri literare, uzând pe alocuri de limbajul 
românesc  de pe malurile  Nistrului,   în  notă   arhaică,  de  un farmec 
aparte,  ce  aminteşte  de  umorul  şi  expresivitatea  din  pvestirile  lui 
Creangă.  
            Îmbinarea talentului literar cu spiritul de matematician prea 
obişnuit cu jocul raţionamentelor şi al cifrelor poate părea un paradox, 
dar nu e, căci în accepţiunea  postmodernă a interferenţelor celor mai 
diferite  domenii  sau  a  intersectării  unor  traiectorii  şi  perspective 
distincte, se manifestă azi o deplină complementaritate. Nu mai vorbim 
de pârtii net separate în cercetare, şi cu atât mai puţin de opoziţii între 
spiritul matematicii şi cel al literaturii, între cel al filosofiei şi al istoriei 
sau al ştiinţelor ş.a.m.d. ci de acţiunea lor simultană şi convergentă, de 
efectele de conivenţă, de inter-disciplinaritate ori de o pluri-perspectivă 
din care se poate privi/analiza orice fenomen fizic sau sufletesc supus 
observaţiei  şi  reflectării.  Când  realitatea  istorică  sau  socială  este 
convertită  în  naraţiune  de  un  matematician,  reprezentarea  literară  a 
lucrurilor esenţiale ni se pare şi mai interesantă. 



            Tipul de proză pe care îl scrie cu subtilitate şi talent Petru 
Soltan  interferează  eseistica decantată din experienţa  personală  şi 
evocările  memorialistice la limita cu reflectarea realistă specifică unei 
epici  larg  practicată  azi,  sau  povestirea  istorică  întreţesută  cu 
ficţiunea.  Astfel  căutat,  adevărul  ce  irizează  prin  magma  realului, 
camuflat  în  aceasta  ori  subiacent  ei,  nu scapă ochiului  obişnuit  să-l 
identifice cu uşurinţă  în spaţiul  cifrelor  şi  al  ecuaţiilor.  Ce subiecte 
întâmpină  cititorul  în  cele 18 naraţiuni   în  circa  180 de pagini  din 
volumul  Poveştile  Nistrului?  Nimic  mai  mult,  nici  mai  puţin  decât 
dramele  mijlocului  de  secol  20,  cunoscute  şi  experimentate  prin 
biografia  auctorială  tangentă  istoriei.  Temele  şi  elementele  de 
construcţie epică dau substanţă textelor şi întreţes o poetică a realului 
specifică  lumii  din  zona  aferentă  Nistrului,  inedită  în  proza 
românească. Traiectoria şi experienţa personală sunt pentru un autor de 
talent,   un  tărâm  suficient  de  explorat  pentru  a  transfera  realul  în 
literatură.  Umanitatea  nistreană, Cel de-al Doilea Război Mondial, 
ocuparea şi bolşevizarea Moldovei dintre Prut şi şi Nistru, deportările, 
dramele  familiei  ori  cele  ale  comunităţii  din  Coşniţa,  satul  natal  al 
autorului, de la Cotul Nistrului – fac substanţa epică a volumului în 
evocări  ce  interferă  notaţia  memorialisă  cu  naraţiunea,  tonalitatea 
duioasă cu reflecţia şi cu umorul specific moldovenesc.

Realul trece în text, se re-elaborează literar, filtrat imaginar de 
privirea matematicianului. Perspectiva auctorială măsoară realitatea cu 
propriul parcurs existenţial, din fragedă copilărie de când, preocupat să 
inventeze  ceva, înaintează  spre  adolescenţă  şi  maturitate  desenând 
meandrele  unui  destin  tumultuoas  şi  incidenţele  lui  inevitabile  cu 
istoria. Povestiri precum Puşca tatei, Obsesia albului, Ieterele, Saghie,  
axiomă, comsomol,  Nănaşii evocă familia,  fraţii,  chipul  mamei  apoi 



moartea ei, anii războiului, suferinţele şi foametea din anii postbelici, 
dificultăţile prin care trecea satul întreg, şcoala, figura aspră a tatălui 
silit să facă faţă unei istorii şi vieţi extrem de dure. Imaginea raiului 
natal  de pe malul  Nistrului  reiterează un fel  eminescian de-a evoca 
„natala  mea  vâlcioară”  –  cu  biserica  şi  clopotniţa,  căsuţele  albe 
cufundate-n fundalul verde,  tablou ce poartă ca o amprentă nostalgia 
edenului originar: „Bietul sat. Pe atunci văzut din galeriile de dealuri  
ale Basarabiei ce înconjoară marele cot al Nistrului, l-ai  fi crezut un  
colţ  de  rai.  Ocrotit  de  năframa apei,  părea o  turmă de mioare cu  
căsuţele  albe  păstorite  de-un  verde  aprig,  de  vestita  biserică  din  
Coşniţa...Şi când pleoscăia la poale dangătul de clopote , îţi venea să  
te laşi de toate,  să treci mai repede  Nistrul. Să treci şi să guşti din  
rai.” (p.60,  Nănaşii). Familia,  şcoala,  satul  sau  neamul, cum spun 
basarabenii,  configurează  destinul  şi  istoria  comunităţilor  româneşti 
transnistrene. Familia şi rudele coboară din neamuri vechi, cu moară de 
foc, grădini, vii şi case de-a lungul Drumului cel Mare, unde se ţinea 
piaţa. Toţi se ţineau aprig de cuvânt şi de datini – pecete de neam ales. 
Când „Pechea” e dus la şcoală, în 1939, memoria afectivă reţine chipul 
de  dascăl  carismatic  al  lui  Dimitri  Ivanici,  cu  şalu-i  verde  revărsat 
peste  haină,  cu  chipul  zâmbitor,   care-l  testează  pe  copil  în  citirea 
buchiilor  îndemnându-l  să  uite  pentru  totdeauna  alfabetul  latin 
„vrăjmaş”. Istoria secolului 20, crâncenă pentru comunităţile aflate la 
frontiere,  între  lumi  şi  noroade  diferite,  şi  pentru  indivizii  ce  le 
aparţineau,   face  ca  satul  Coşniţa  să  fie  scurmat  cu  violenţă  din 
rădăcini, cu tot cu cimitir şi cu clopotniţa bisericii,  şi cu faimoşii codri 
de stejar din lunca de la Cotul Nistrului. Construcţia unei fabrici ce-şi 
înalţă gros fumul negru în aer şi un nou „templu de cultură” ia locul 
clopotniţei  şi  al  cimitirului.  Lumea  nouă  estică  se  instala  violent 
smulgând  rădăcinile  celei  vechi:  „În  două-trei  zile  n-a  mai  rămas  
nimic din acel toiag. Crucea turnului de alături fu destrămată de un 



târnăcop de nenea Vasilîi.  Viaţa nouă îşi  lărgeşte drumul.  Cel  nou 
ajunse pe  la  biserică.  Spintecă marele  cimitir  din  spate  clădind în  
stoguri lespezile cu fel şi chip de inscripţii, până şi tocmai greceşti.  
Grijă:  pot  să  prindă  bine.  De  pe  marginea  acestui  drum  îşi  pun  
rădăcinile două construcţii. O fabrică de conserve la intrarea în sat şi  
un  templu  de  cultură,  un  teatru  de  altă  parte  de  biserică...”(p.66, 
Idem) Descrierea, portretul contextualizat cu inserţii narative, dialogul 
aluziv cu figuri subtile sunt forme ale textului  ce dau nota veridică şi 
istorică  paginilor.  Notaţia  rece,  lapidară  face  textul  sugestiv:  „E 
închisă biserica  împreună cu marele cimitir de alături. Nişte străini  
cu pistoale la şolduri fac colhozul din Susul Satului: Curtea acestuia  
se  întinde  peste  jmătate  din  cimitirul  cela  vechi...”  (p.  165,  
Jurământul)
           Câteva simboluri subtil alese şi bine ticluite literar sunt albul  
zăpezii din  anii  adolescenţei  maculat,  din  cauza foamei,  de  sângele 
primului  iepure împuşcat pentru hrană. Dar şi albul copilăriei marcat 
de tusea sangvinică a mamei, bolnavă şi răpusă până la urmă de oftică, 
şi  apoi  de  alte  pete  cu  care  vitregiile  istoriei  au  maculat  puritatea 
intimităţii  sufleteşti  auctoriale.  Legendarul  Stejar  al  Tudoricăi sau 
codrul generat  din  el  la  Cotul  Nistrului,  ori  ieterele  meştejuite  şi 
plasate ca nade în apa râului sunt alte simboluri cu rezonanţă afectivă, 
istorică, literară. Povestirea  Păcatul înălţimii,  cea mai  întinsă şi  mai 
literară  din  volum,  întreţese  în  parabolă  tema  istorică.  Într-o 
tulburătoare naraţiune cu simbolistică plină de conotaţii istorice, etnice 
şi sociale, grefate pe o veche poveste de iubire, ni se vorbeşte de un 
fabulos  Stejar  originar numit  al Tudoricăi, adăpost în vremuri vechi, 
de năvăliri păgâne, din ghinda căruia s-a iscat apoi un întreg codru ce 
făcea faima platoului de pe malul stâng al Nistrului. Utilizată ca hrană 
în  timpurile  de  foamete,  ghinda pare  un  simbol  etnic,  o  sămânţă 



perpetuată  oarecum  clandestin  prin  vitregiile  istoriei.  Străvechiul 
codru,  un  indubitabil  simbol  al  neamului  şi  al  pământului  străbun 
violentat de istoria răsăriteană, este tăiat apoi barbar în anii postbelici, 
de un întreg convoi de maşini blindate, cu fierăstraie înăuntru în loc de 
rachete  –  „beschii”34 –  lansate   aspra  lui  ca  într-un  spectacol 
apocaliptic. (pp.108-109,  Păcatul înălţimii). Secvenţele de magistrală 
descriere  sunt  atribuite  pădurarului,  rudă a  autorului,  ce  prezintă  în 
graiul  blând-moldovenesc,  cu  durere  înăbuşită  în  glas,  spectacolul 
uciderii pădurii, în timp ce el îşi aşteapta executarea închisorii pentru 
o  vină  inexistentă…  Faptul  acesta  specific  lumii  comuniste  este 
strecurat abil în textul academicianului. 
          O dată pădurea rasă din rădăcini, oamenii sunt puşi să cureţe 
dezastrul lăsat în urmă pentru a primi apoi ceva porţii de lemne de foc, 
pe  când  sinistrele  maşini  blindate  trec  Nistrul  pentru  a-şi  continua 
„lucrarea” în alte păduri de pe malul drept. Într-un imaginar alegoric de 
tulburătoare istorie de secol 20, prozatorul realizează pagini magistrale 
ce  merită  citite,  reţinute.  În  limbaj  popular  regional,  cu  inflexiuni 
arhaice,  evocarea  decimării  pădurii  de  blindatele  ce  acţionau  ca  la 
război, ascunzând în ele, nu rachete, ci fierăstraie, pare  un spectacol 
sinistru:  „Să  li  fi  văzut  cum  păşteau  pădurea  di  parcî  erau  nişti  
brontozauri inntraţi în cucuruz. O parti dintre acestea se mulţumeau 
cu vârfurili iar altora le plăceau tulpinili. Ronţăitul lor sălbatic îneca 
răcnetul di păsări ridicate-n pâcli sus spre soarili nerăsărit....” (p.109) 
Finalul descrierii, de un grotesc absurd, e remarcat cu umor sumbru de 
povestitor:  „Deodată dintr-o blindatî si injeşti o cascî di si tot uitî-n  
jur.  Mai  ridicî  nasul  o  alta  căreia  prima-i  strigî:  «Poriadoc!  Amu 
Napreamic!» (E-n ordine! Acum de-a dreptul!) proiectînd cu o mânuşi  
neagrî direcţia spre Nistru. Şi blindatili, curmând apele-n clocot îşi  

34 Fierestraie mari, mecanice pentru tăiat butuci 



strâng tunetul măcinat în pădurea din malul celălalt ca în amurg să si  
apuci di «Poriadoc» şi acolo.” (Idem) Nu, categoric nu-i înţelegem pe 
fraţii  noştri  de pe malurile Nistrului – aşa mi  spunea cu reproş anul 
trecut,  un profesor  transnistrean – pentru simplul  fapt  că  istoria  lor 
diferă total de a noastră, mai vestică, mai aşezată în tipare în care legile 
sociale şi regulile de convieţuire sunt mai stricte dar şi mai umane.
            O altă categorie de povestiri ca  Saghie, axiomă, comsomol,  
Lecţia  lui  Marc  Borisovici,  Început  de  carieră,  Palma de  Crăciun,  
Emil Loteanu, Momentul adevărului, Razumovshi, Jurământul,  evocă 
figuri memorabile la limta dintre real şi ficţiune: Moş Stahi, Sănduţa 
lui  Moş  Iacob,  profesoara  de  matematici  Feofana  Zilimanovna,  sau 
efigii  de  prieteni,  dascăli,  somităţi  politice  şi  academice,  figuri 
pasagere,  unele,  dar  de  neuitat,  toate  legate  cumva  de  istoria 
Transnistriei:   Emil  Loteanu,  Andrei  Lupan,  Ivan  Bodiul,  Iachim 
Grosul.   Sănduţa,   o  frumoasă fecioară a Nistrului  delectându-se în 
verdele luncii  ori în nisipurile de pe mal  iscă pagini idilice de mare 
frumuseţe: „Mă ţin minte la prăşit, pe deal departe. Când o văd din 
alba  zi  se  face  curcubeu.  Femei,  femei  se-nşiră  pe  marginea  unei  
semănături de tutun ce-neacă zarea. Sănduţa e pe-aproape în dreapta  
mea. Însă pe neprins de veste baticul ei alb sclipeşte înaintea tuturor  
ca o pânză-n catarg...Mă dor grumajii de-atâta-ntors s-o văd.” (p.43) 
Oameni cât se poate de reali ai lumii răsăritene, aureolaţi de amintire, 
de  o notă afectivă,  dar  desenaţi  în liniile  lor  esenţiale,  animă proza 
academicianului.  Din satul natal ori din lumea citadină şi academică 
cu aceştia destinul lui P. Soltan s-a interferat de la plecarea din fundul 
răsăritean al Transnistriei, pe traiectoria sa în lume, până la Moscova în 
lumea academică a cercetării ştiinţifice, a universitarilor şi studenţimii 
şi până la Chişinău, apoi la Bucureşti şi Cluj, unde a fost  invitat în 
mediul  academic  ca  o  somitate  ştiinţifică  a  lumii  contemporane  de 
prim rang. Paşii săi în lume devin astfel istorie şi literatură, iar oamenii 



cunoscuţi  –  figuri  de  neuitat  implicate  în  într-un  fel  sau altul  şi  în 
destinul auctorial şi în cel istoric al teritoriului dintre Prut şi Nistru. 
          Consider Poveştile Nistrului o carte meritorie ce înnoieşte cu o 
problematică  de  un  realism  şi  autenticism  incontestabile,  teritoriul 
literaturii  române,  căci  –  nu-i  aşa?  – realul  face  literatura,  realul  îi 
dictează ficţiunii, tărâmurilor evanescente ale textului, problematicile, 
imaginile,  ideile.  Prozele  din  prezentul  volum  se  circumscriu  unei 
poetici a Nistrului, scoţând din magma istoriei specificul comunităţilor 
româneşti  din  Transnistria  –  elemente  inedite  în  spaţiul  epicii 
româneşti moderne. Pe lângă literatură, cartea este şi document, căci 
textele  sunt  un  fel  de  mărturie  despre  vicisitudinile,  dramele  şi 
frumuseţea vieţii românilor răsăriteni. Uitaţi sau abandonaţi de istoria 
noastră, absorbiţi sau îngenunchiaţi de popoarele răsăritului, cu o limbă 
românească  arhaică  de  un  farmec  aparte,  cu  obiceiuri  şi  tradiţii 
pitoreşti, umanitatea din cartea academicianului Soltan atestă substanţa 
etnică  a  neamului  daco-latin  şi  întinderile  până  la  care  istoria  i-a 
semănat pe scoarţa terestră pe înaintaşii noştri. Până la Bug, până la 
Marea  Baltică  în  Tygrina  ori  la  Cotul  Donului.  Date  istorice, 
lingvistice, toponimice de geografie şi geopolitică, interesante pentru 
istorici şi suficiente pentru a ne face mai mult interesaţi de propria-ne 
stirpe găsim în textul  Transnistria. Satele de la Cotul Nistrului, trup 
din trupul românesc, sunt dimensiunea noastră răsăriteană căci oamenii 
acestor teritorii au reuşit prin intemperiile istoriei să rămână vii – azi, 
probabil, cea mai de preţ izbândă a lor, şi să transmită măcar puţin din 
ceea ce sunt,  din  ce au îndurat.  Iar aceasta nu este puţin.  Limbajul 
copilăriei lui Petru Soltan, al oamenilor pe care i-a cunoscut,  lumea 
din Coşniţa de la Cotul Nistrului, nu ştiu dacă mai există azi, nu ştiu 
câţi  mai  vorbesc  acel  limbaj,  şi  câţi  din  cei  care  îl  cunosc  au 



disponibilitatea să vorbească despre istoria lor, dar ştiu un lucru cert: 
Poveştile Nistrului rămâne o indubitabilă şi emoţionantă mărturie. 



ALINA GAN

                                     BASARABIA

                    De ce am negociat iubirea? 

         Când mă gândesc la iubire, îmi apar în minte  serile 
misterioase,  învăluite  în arome florale,  dulci  și  tandre.  Dacă 
rostesc cuvântul  sărut, sesizez o aură în jurul meu, o energie ce 
se formează între doi oameni care  iubesc. Din păcate, astăzi 
dragostea și-a pierdut din valoarea, din magia și frumusețea ei 
de altădată. 

        Ea a devenit doar o marcă comercială, o metodă grație 
căreia se vând produse și se cumpără suflete. Tinerii vizionează 
filme în care sentimentele de iubire se prezintă ieftin  și banal 



la  orice  pas:  în  mijlocul  străzii,  în  clasele  aglomerate  ale 
liceelor, la evenimentele publice sau în orice alt spațiu, unde 
există oameni dornici să aplaude. Afecțiunea nu mai este acel 
fir  de  gingășie  ce  menținea  familiile,  alimenta  imaginația 
poeților și ocrotea relațiile dintre oameni. 

       Astăzi, ea are  un singur rol, de a fi declarată în fața 
tuturor,  astfel  încât  zecile  de buze  care  se  sărută  posesiv  în 
jurul nostru parcă ar vrea să strige „Uitați-vă la noi...  cum e 
iubirea noastră!”. 

        Firi naive, „înghițite” de publicitate și de comerț!!! Ei 
își vând iubirea, de fapt... o sacrifică, în numele vreunui regizor 
care  mâine  din  nou  le  va  alimenta  mintea  cu  ideea  că 
sentimentele trebuie expuse. 

        Parcurile au devenit prieteni cu numeroasele perechi de 
îndrăgostiți.  Acolo,  iarba  și  florile  lui  Eminescu  parcă  mai 
trăiesc și azi. Izvorul susură în aceeași limbă, iar dragostea se 
simte mai acasă.  Și totuși, ceva miroase a artificial, a falsitate 
și mândrie.

       Dragostea  dintre  doi  oameni  necunoscuți  e  un   fir 
plăpând  care încearcă  să crească,  precum bobul de grâu în 
primăvară.  E un ghiocel sfios, dornic de căldură  și   lumină. 
Noi, oamenii,  ființe neștiutoare, ducem firicelul de sentiment 
în piață, în magazine aglomerate. Oare cum se simte el printre 
zecile  de  spirite  fără  a  avea  ceva  în  comun  cu  ele?  Cum 
supraviețuiește  printre  trecătorii  grăbiți,  invidioși  sau 
indiferenți care își  șterg picioarele de fața lui? Ce senzație îl 
domină când îl expunem într-un loc nefavorabil, „generos” în 
zgomote  și  țipete?  Ce  se  întâmplă   atunci  când  îl  afișăm, 
printr-un sărut pasional, în microbuze? Îi mai vine acelui firicel 
să înflorească printre mirosurile străine, printre privirile goale 



ale  călătorilor  ce  se  agață  de  bara  metalică,  ca  de  ultima 
speranță în dorința de a nu se prăbuși? 

         Gingășia sărutărilor de astăzi se pierde, valoarea lor 
dispare, energia lor puternică este absorbită de forțe negative.

      Unii zic că iubirea învinge totul... că ea supraviețuiește 
oriunde,  în  orice  condiții.  Eu  îi  contrazic  și  spun că  ea  are 
nevoie de îngrijire pentru a exista.

     Cu toții știm că iarba crește repede, chiar și plantată lângă 
pietre,  se  adaptează  la  secetă  și  umple  de  viață  pământul. 
Atunci  când  călcăm  zilnic  peste  ea,  îi  aruncăm  resturi  și 
gunoaie,  lăsăm animalele  s-o  pască  și  copiii  s-o  rupă,  iarba 
moare treptat. Se ofilește, iar apoi se arde prin propria durere. 
Astfel  uităm noi de verdele pământului,  de verdele spiritului 
noastru! Credem că totul e veșnic, nu pătrundem esența vieții. 

   Noi, oamenii de astăzi, păcăliți de tehnologii moderne, de 
locuri  exotice  și  spații  luxoase,  uităm să  ne  mai  alimentăm 
sufletul.  Tratăm  iubirea  ca  pe  un  utilaj  al  plăcerii,  o 
transformăm în banalitate și-o scoatem la licitație pentru niște 
bănuți. 
              O palmă poate fi piciorul care te calcă

         Violența  a devenit o realitate urâtă  a vremurilor 
noastre. Ea a exista mereu, dar niciodată nu a fost atât de cruntă 
și atât de evidentă ca în prezent. Familia  își pierde statutul de 
mediu cald, prielnic dezvoltării copiilor și  se transformă, treptat, 
în câmp de război. Se duc lupte în care se avântă părinții – cei 
care ar trebui să devină icoane vii pentru copiii lor. De cele mai 
multe ori, mediul familial  se transformă  într-un dezastru, într-o 
celulă  distrusă  de  pumni  și  palme,  iar   socieatea  pierde  din 
valorile  sale.  



       Femeile, umilite, se refugiază în colțurile sumbre ale 
casei. Bărbații își măresc zilnic nivelul orgoliului din sânge și se 
înșală  cu  idei  false  despre  propria  putere.  Copiii,  cele  mai 
gingașe ființe, se simt  amenințați, cufundați în tăcere  și furie. 
Cuvintele lor rămân blocate în suflete  și așteaptă să iasă atunci 
când vor atinge vârsta muturității. 

        Dacă, prin absurd, ne-am  imagina cumplitul tablou 
și  am presupune că  el  s-ar  extinde  în  fiecare  familie,  ce  s-ar 
întâmpla  atunci!?  Am constata  că  ne  trăim viața  într-un  mod 
sălbatic,  înstrăinat  de  civilizație.  Am tinde  să  ne  refugiem în 
spații nelocuite... Dar, oare natura ne-ar suporta răutatea și ne-ar 
plasa pe aceeași treaptă cu mamiferele? Doar și cele mai fioroase 
animale își apără perechea și se sacrifică pentru viața puilor. 

       În cadrul unei familii, cu toții avem nevoie de brațe 
care să  ne poată prinde atunci când alunecam,  și nu de pumni 
care  să  ne  lovească.  Ne dorim să simțim o palmă  care  să  ne 
mângâie, și nu un picior care să ne calce personalitatea. 

     Deși avem dorințe și viziuni sănătoase despre viața de 
familie, nu putem tăia rădăcina violenței. Și atunci ne întrebăm: 
„A cui să fie vina?”. 

      E cunoscut faptul că femeile sunt acele ființe calme 
care preferă să sufere,  dar să nu distrugă o relație.  Ele  pot să 
repete la infinit: „capul plecat sabia nu-l taie!”. Oare nu e timpul 
să  depășim  aceste momente? Oare nu avem nevoie de alte arme 
în aceste războaie familiale? Încrederea, respectul, grija nu ar fi 
armele forte  prin care  am nimici  rădăcina violenței!? 

      Nimeni nu  vrea să  admită că palma ce mângâie 
astăzi,  mâine  ar  putea  deveni  piciorul  ce-i  aruncă  sufletul  în 
noroi.  Paradoxal  e  faptul  că  totuși  avem  copii  nenorociți  de 
părinți, soții mutilate și mai există bărbați  frustrați. Se simte un 



înțepător miros de frică în cadrul familiilor, iar noi așteptăm să 
vină  o  zi  în  care  vom  striga  cu  toții:  „Gata,  am  scăpat  de 
violență!”.

      Avem nevoie de libertate, de liniște sufletească, de 
armonie  și  de dragoste. Avem nevoie de o societate curată,  în 
care  să  respectăm,  să  fim  stimați  și  să  sărutăm  zilnic,  cu 
recunoștință,  o  palmă ce ne netezește fruntea.

             CONSEMNĂRI  DESPRE VIAŢĂ
„Ceea ce ai obținut de la părinții tăi dobândește-o ca să posezi” 

(Goethe)
          În drumul nostru de la naştere apare un început, 

prima rază de soare ce ne mângâie pielea gingașă. Prin ochii 
noștri se deschide o lume nouă, una proaspătă, pură, păzită cu 
dragoste de către  ființa părinților noaștri. 

Cei  care ne dăruiesc viața ne oferă și iubirea lor imensă. 
Dăruiesc inimioarelor noastre o parte din sufletul lor pe care 
noi trebuie să păstrăm cu sfințenie ca pe o comoară a nemuririi.

         Suntem, cu adevărat, oameni norocoși! Suntem, pe 
bună dreptate, cei mai iubiți pământeni, deoarece avem părinți 
și le purtăm chipul în inimă. 

       Fața părinților, privirea lor e sursă de bunătate. E 
suficient să-ți  lași memoria să caute printre miile de gânduri 
imaginea lor, doar atunci vei simți avalanșa celor mai sfioase 
sentimente. Aceasta pentru că în acele clipe, reînvie moștenirea 
lor.

       Poate că e o taină a omenirii, a existenței noatre pe 
pământ,  dar  fiecare  dintre  noi  moștenește  câte  ceva  de  la 
părinții  săi.  Și  nu  mă  refer  la  lucrurile  materiale,  ci  la 
trăsăturile de caracter, de parcă am rupe din ei câte o bucățică 



pentru  noi...  De  parcă,  ei  ne-ar  sculpta  ființa  și  ne-ar 
împrumuta o parte din propria persoană. 

       Ceea ce nu cunoaștem este faptul că nu e suficient să 
avem  acea  fărâmitură  de  valoare  în  noi.  Bucățica  sfântă, 
obținută de la păriți, trebuie frământată cu propria conștiință, 
învelită cu căldură și coaptă la temperatura spiritului nostru. 

      Adesea ne înşelăm gândirea,  convingând-o că nu 
suntem decât  niște  muritori  ce  vor  dispărea  fără   urmă.  Ne 
pierdem printre starea de materialism şi uităm  de acel bob viu, 
de  acea  sămânță  acumulată  și  protejată  din  generație  în 
generație... uităm de sufletul nostru.

      În el se păstrează bogăția neamului și dovada muncii 
prin  care  am  agonisit  bunătatea,  generozitatea,  răbdarea  și 
altruismul.

Uneori,  îmbătați  de  orgoliu,  considerăm  că  valorile 
obținute sunt nemuritoare. Nu realizăm că sufletul nostru este 
un câmp de luptă, de bătălii în care se duelează binele și răul. 

       Se-ntâmplă să ne fie pârjolite inima și atunci uităm 
s-o hidratăm cu alifiile magice, moștenite de la părinți. Ceea ce 
ei ne oferă din prima zi de naștere, urmează a fi crescut ca un 
firicel  de iarbă,  până se  contopește  perfect  cu personalitatea 
noastră. 

      Se spune că e ușor să obții,  însă e foarte greu să 
menții  ceva.  Oare la fel  se întâmplă  şi cu sufletul!?  Cât de 
mult  apreciem  valorile  sacre  ce  trebuie  menținute  până  la 
moarte!?  Cum îngrijim  lăuntricul  nostru,  ce  e  un  zbucium 
permanent, o pasăre nărăvașă purtată de culmile vântului!? 

      Toate câte le primim ne sunt de folos, astfel încât ele 
nu trebuie să se piardă în van. Constatăm că stropul de bunătate 
ce-l obţinem de la părinți trebuie  să devină un ocean, iar para 



dorului  și  a  iubirii,  trebuie  să  se  transforme  într-un  rug.  E 
necesar să ne ardem propria ființă pentru a ne contopi sufletele 
cu cel al icoanelor vieții noastre, care sunt părinții noștri. 

MARCELA BUTĂ

      „Funcţiile literaturii coincid cu cele ale jocului.”
                               (Umberto Eco)

     Literatura este un izvor veşnic nesecat de înţelepciune. Prin 
intermediul  ei,  zi  de zi  ne evaluăm personalităţile.  Totodată, 
„jucăm”  conform funcţiilor  acesteia.  Specificul  literaturii  nu 
poate fi despărţit de natura contextuală. Astfel, calitatea jocului 
în  literatură  se  integrează  graţie  cunoştinţelor  de  istorie,  de 
filosofie, de artă, de poezie, de viaţă. O formă de cunoaştere 
avansată, literatura  e aidoma olarului ce modelează lutul. Din 
poezie  rezultă  imagini  şi  sunete,  claritate  şi  verticalitate,  o 
orînduire  de  cadre  existenţiale.  Dramaturgie,  proză  şi  alte 
genuri literare, creează universul de raportare a jocului literar, 
prin care obţinem pilde de viaţă.
    Exemplificând  cele  spuse  anterior,  aş  putea  afirma  cu 
siguranţă  ceea  ce  persuadează  creaţia  ca  atare.  „Materialul 
poetului nu se află în lumea din afară; el se cuprinde numai în 
conştiinţa noastră şi se compune din imaginile reproduse ce ni 
le deşteaptă auzirea cuvintelor poetice”. Acest lucru îl accentua 
în  anumite  comentarii  T.  Maiorescu.  De aici,  şi  deducţia  că 
literatura are propriul joc.



 Sunetele jocului ei par a fi o împletire de arte frumoase. Deci, 
prin  poezie,  aplicând  funcţia  atât  estetică,  cât  şi  educativă, 
formulăm  noi concepte asupra sublimului. Jocul poeziei este 
unul regal: rafinament, melodie interioară, educare a spiritului 
şi o supradivinizare a eului liric.   
În  literatură,  alegerea  unui  cuvînt  mai  puţin  abstract  este 
esenţial. Shakespeare menţiona că: „modelul cel mai perfect ce 
se  va  chema  vreodată  fantezia  de  poet,  se  fereşte  până  la 
exagerare  de  cuvinte  abstracte  şi,  dacă  le  întrebuinţează,  le 
pune totdeauna alăturea o imagine sensibilă.” Rezultă, aşadar, 
că  jocul  se  distruge  prin  fantezie.  Însuşi  Umberto  Eco 
aminteşte  de  funcţiile  literare  ce  se  raportează  la  joc,  la  o 
conduită  de  echivalent  bivalent.  El  mai  susţine  ideea  că  e 
nevoie sincroniza opiniile cu materia cenuşie.
   În viziunea mea,  raportarea literaturii  la un joc ca atare e 
anume faptul  că un cititor  obişnuit  îl  preia  din cuvinte.  Este 
singurul rol pe care poate să-l ateste frumosul. 
  Nu întâmplător se spune că „arta este artă doar atunci cînd ea 
naşte  valori”.   Jocul  literaturii  se  merită  a  fi  jucat,  pentru a 
determina  valorile  personale  şi  de  ce  nu,  să  aplicăm  viaţa 
literară în paginile reale.

                          „Să ocrotim oraşul Chişinău”

     Chişinăul  nu e un simplu  oraş,  este  o lume în  care  ne 
pierdem  o  clipă,  ca  să  ne  regăsim  o  eternitate.  El  ar  fi 
sinonimul cuvântului adevăr, de care nimeni nu are frică şi-l 
rosteşte cu voce tare mereu. Acest oraş al basmelor, al codrilor 
și al păsărilor e cel care ne caracterizează, având ceea ce multe 
oraşe din lume nu posedă.  Chiar dacă e mic după suprafaţă, 



,,sufletul”  acestuia  e  mare,  fiind  reprezentat  de-o  frumusețe 
uluitoare,  pe  care  o  descoperim în  fiecare  zi.  Acest  oraș al 
ușilor deschise, care mereu își așteaptă oaspeții, are în posesia 
sa  o  bogăție  magnifică,  dar  care  peste  vremi  își  pierde  din 
culoare și din cauza unor fapte mai puțin cugetate. Patrimoniul 
istoric al Chișinăului este unul mare și variat. Cu părere de rău, 
prea  puțini  îl  protejează  și  îl  apreciază.  Ocrotirea  acestei 
minunății  e  de  datoria  fiecăruia  dintre  noi.  Fiecare  cetățean 
trebuie  să  conștientizeze  importanța  moștenirii  istorice  și 
necesitatea  păstrării  ei  pentru  generațiile  de  azi  pentru  cele 
viitoare.  Astfel,  eficiența  și  succesul  politicilor  în  domeniul 
protecției patrimoniului cultural  se datorează în mare măsură 
atitudinii,  responsabilității  și  parteneriatului   dintre  factorii 
decizionali,  societatea  civilă  și  cetățean.
     Cu toate că patrimoniul istoric al orașului de legendă este în 
mare parte ocrotit, de mai mulți ani avem ocazia de a asista la 
abateri  și  încălcări  flagrante,  care  duc  la  degradarea,  sau  la 
dispariția acestor monumente. Toate acestea se produc nu din 
vina  unor  persoane  străine,  ci  din  propria  culpă.  Dorind  să 
avem un oraș mai ,,modern”, nu facem nimic altceva decât să 
distrugem istoria  lui,  lăsând  în  urmă  un  Chișinău,  lipsit  de 
culoare istorică. Cei care demolează astăzi centrele culturale, 
monumente și alte obiecte de cultură nu sesizează ce semnifică 
noțiunea de istorie, ei o fac doar pentru a avea un nume, care ar 
putea  fi  dat  uitării  tot  atât  de  repede  ca  și  distrugerea  unei 
clădiri.
    Dacă tot ne grăbim să contruim un oraș fără de trecut  și 
viitor, vom ajunge în anul 2030 fără niciun strop de splendoare, 
fără  o  carte  de  vizită  a  Republicii  Moldova,  totodată,  fără 
istorie,  cea  ce   ne  unește  și  ne  întruchipează  ca  un  popor 



binevoitor  care  de  fiecare  dată  își  întâmpină  oaspeții  cu 
mândrie.
     Toate monumentele din vatra Chișinăului sunt înflorite de 
adevăruri milenare, pe care noi ni le prindem la inimă ca un 
stindard, fapt ce relevă dragostea eternă faţă de acest oraș de 
nedescris. Cu regret, multe dintre acestea au început deja a fi 
date la lada de gunoi a istoriei, din cauza demolărilorce se fac.
     Scopul acestor ,,zămislitori” ai orașului este unul simplu, 
după părerea mea,  și  anume ei demolează  și  construiesc alte 
monumente doar pentru a atrage turiști, ce pot aduce un venit. 
Ei  însă  nu  conștientizează  că  atracția  pentru  turiști  nu  o 
constituie clădirea în sine, ci istoria acesteia. Ce fel de istorie 
poate să aibă un monument arhitectural, care a luat viață acum 
câțiva  ani?  Nici  una,  fiindcă  acesta  e  lipsit  de  trecut,  cu 
siguranță,  și  de  viitor.
      Spre deosebire de toate capitalele europene, vatra istorică a 
oraşului  nu  a  beneficiat  niciodată  de  cercetări  arheologice.
Istoria dureroasă a acestor monumente, ceea ce e  mai nou, se 
pot și vinde, continuă. Se demolează cartiere întregi din centrul 
istoric, se construiesc o mulțime de clădiri noi, care au efecte 
distrugătoare  asupra  mediului  urban  istoric.  Totodată,  nu  se 
investighează  din  punct  de  vedere  arheologic,  niciun 
centimetru pătrat din teritoriul afectat. Există și Legea ocrotirii 
monumentelor  adoptată  de  Guvern  încă  din  anul  1993  și 
aprobată  de  Registrul  monumentelor  Republicii  Moldova 
ocrotite de stat. Din păcate, statutul de monumente protejate al 
obiectivelor  inscrise  aici  există  doar pe hârtie.  Niciun fel  de 
acțiuni  menite  remedierii  acestei  situații  nu  au  mai  fost 
întreprinse. Cu certitudine, ele nici nu vor fi, fapt ce va duce 
Chișinăul  istoric  la  un  proces  de  dispariție.



Cei  ce  distrug  istoria  Chișinăului  sunt  chiar  anumiți 
funcționari,  care  profită  de  faptul  că  legea  patrimoniului 
culural  nu  este  aplicată.  Deși  autoritățile  au  fost  sesizate  și 
avertizate în privința demolării ilegale monumentelor culturale 
și istorice, acestea se fac a nu auzi și continuă în mod barbar să 
ignore  legislația.
     După toate acestea, apare o nouă întrebare: De ce orașul 
nostru nu e ferit de aceste rele? De exemplu, la Veneția putem 
admira un monument austriac înălţat  acum două secole, deși 
italienii și-au câștigat independența cu mari vărsări de sânge în 
lupta lor cu cotropitorul habsburgic. La noi monumentele sunt 
prea  ,,bătrâne”  ca  să  mai  fie  păstrate,  de  aceea  recurgem la 
demolarea acestora și la construirea unora mai noi, ceea ce ne 
duce la ideea că Chișinăul riscă să rămână, în scurt timp, fără 
patrimoniu  istoric,  arhitectural  și  arheologic.
Azi  vedem,  cu  regret,  că  această  acţiune  iresponsabilă  de  a 
demola monumentele istorice, atât de puţine câte are Chișinăul, 
în  comparaţie  cu  alte  capitale  europene,  continuă  cu  acelaşi 
elan, chiar  dacă  se  ştie  că  rolul  unui  monument  este  tocmai 
acela  de a aminti  posterităţii  de ceva sau de cineva care s-a 
remarcat  într-un  anumit  moment  al  istoriei.
      Un Chișinău sărac  și lipsit de culoare, așa va fi orașul 
nostru  în anul 2030, dacă ceea ce a început deja, nu va înceta. 
De  aceea  vin  cu  un  îndemn  către  generațiile  prezente  și 
viitoare,  și anume să păstrăm acest oraș așa cum este, căci el 
este cel ce ne duce faima în lume. Toţi îl cunosc drept un oraș 
al  codrilor  și  al  basmelor.
      Așa cum generațiile din secolul al XIX-lea ne-au lăsat un 
Chișinău de toată frumusețea, așa şi noi trebuie să avem grijă 
de el  și  să nu-l „împodobim” cu clădiri  fără valoare,  și  care 



nu-și  cunosc  existența,  ci  să-l  menţinem  așa  cum  a  fost 
din totdeauna.  Avem nevoie și astăzi de oameni demni, care ar 
putea să ocrotească patrimoniul istoric al orașului nostru,  să nu 
distrugă nimic și să-l iubească așa cum este fără a-l „folosi” în 
scopuri  proprii.
     Deci, să fim mândri de această capitală și peste vremi. Fie 
ca  în  anul  2030,  când  se  va  deschide  o  carte  de  istorie, 
Chișinăul să fie tot atât de frumos ca înainte.  Locuitorii lui să 
fie mândri de el și de toată splendoarea lui de nedescris.

Jucăriile ucigaşe

         Aceste obiecte mici, care le plac atât de mult bebeluşilor 
pot  fi  de-a  dreptul  periculoase.  De  aceea,  ori  de  câte  ori 
procurăm  o  jucărie,  trebuie  să  fim  extrem  de  atenţi  la 
instrucţiune, pentru a afla din ce este alcătuită o jucărie, din ce 
material  este  confecţionată  şi  pentru  ce  vârstă  este 
recomandată.  Deseori  părinţii  nu  iau  în  consideraţie  aceste 
norme, fapt ce duce la numeroase tragedii. 
     Republica Moldova, stă prost la acest  capitol. Dacă am face 
o plimbare prin pieţile capitalei vom observa că acestea sunt 
încărcate cu jucării de tot felul (jucării moi, maşinuţe, cubuleţe, 
jucării de masă, de logică, etc).  La întrebarea dacă posedă sau 
nu  certificate  de  calitate,  vânzătorii  ne-au  răspuns  afirmativ, 
doar că nu au dorit să ni le prezinte.
În  magazinele  specializate  cu  jucării,  lucrurile  stau  altfel. 
Vânzătorii au fost foarte amabili şi ne-au prezentat fără nicio 
dificultate certificatele de calitate, certificate igienice,etc. Dacă 
ar fi să facem o concluzie a plimbării  noastre am deduce că 
practic 80 la sută din jucăriile care se vând pe piaţa Republicii 



Moldova sunt importate din China, 20% din jucării sunt aduse 
din Polonia, Ucraina, România, dar  avem şi din cele care se 
fabrică direct la noi. Totuşi, cele mai multe cazuri de intoxicări, 
sufocări  şi  alergii  se  produc  din  cauza  jucăriilor  chinezeşti, 
acestea fiind de o calitate foarte proastă. Pentru a înţelege de ce 
se permite până la urmă, importul acestor jucării ne-am adresat 
d-nului  Alexandru  Cuzimuc,  şeful  Agenţiei  pentru  Protecţia 
Consumatorului,  care  a  declarat:  „Jucăriile  aduse  din  China 
sunt  supuse  unor  anumite  controale.  Dacă  în  ţară  există 
reglementare tehnică legitimă, că jucăria în cauză nu trebuie să 
conţină anumite metale sau anumit material şi laboratorul este 
în stare să depisteze aceste lucruri, atunci ea este interzisă pur 
şi  simplu.  Dacă  produsul  nu  corespunde anumitor  standarte, 
atunci importul acestuia este interzis. Atâta timp cât la noi în 
reglementare nu se desfăşoară aceste lucruri, poţi să aduci ce 
doreşti, şi atâta timp cât legea nu prevede, nu ai dreptul de a 
interzice ceva. Sunt jucării care au miros, dar deţin documentul 
prin  care  se  dovedeşte  faptul  că  este  inofensivă.  La  piaţă 
comercializează  persoanele  fizice,  şi  noi,ca  agenţie  nu avem 
dreptul  de  a-i  pedepsi.  Noi  ne  ocupăm  doar  de  persoanele 
juridice. Dacă totuşi v-aţi decis de a merge la cumpărături în 
piaţă, RISCAŢI! Aici nu se eliberează bonul de plată, fără de 
care nu veţi reuşi să demonstraţi nimic, în caz că apare vreo 
problemă.”  Tot d-nul Cuzimuc a menţionat că cei care vor să 
procure  o  jucărie,  au  tot  dreptul  de  a  cere  de  la  vânzător 
certificatul de calitate. Începând cu anul trecut, au fost interzise 
gloanţele de la pistoale (jucărie) şi obiectele ce emană sunete 
prea agitate. Fiecare vânzătorul trebuie să posede declaraţia de 
conformitate  (jucăria  corespunde  tuturor  normelor),  acesta 
eliberându-se în baza la două documente:  certificatul  igienic, 



care dovedeşte că este inofensiv şi certificatelor de laborator. 
Din păcate în Republica Moldova sunt foarte puţine laboratoare 
de acest fel şi de aceea nu suntem în stare de a ţine cont de toţi 
aceşti paşi, victimele acestui fenomen rămânând a fi copiii.
        Pentru a preciza cum stăm la capitolul intoxicări, operaţii 
şi  sufocări,  am  decis  să  ne  adresăm   d-nului  director  al 
spitalului clinic municipal pentru copii „V. Ignatenco”, Nicolae 
Starciuc, care a refuzat să ne ofere prea multe detalii în acest 
sens. Totuşi, acesta nu a negat existenţa a astfel de cazuri, ba 
mai  mult,  a  menţionat  că  au  fost  înregistrate  cazuri  de 
intoxicare cu mici detalii de la jucării, în urma cărora copiii au 
avut o stare de asfixie, medicul precizând că jucăriile trebuie 
alese potrivit vârstei copilului şi nici într-un caz nu trebuie lăsat 
fără supraveghere, chiar şi atunci când se joacă.

  
                  Svetlana Lupu

   



                                        M-am strecurat...
M-am strecurat prin noapte
ca să învăţ lumină,
să-mi fie după-ploaia
de curcubeie plină,
şi-am îmbrăcat culoarea
aromelor de stele
să pot visa eternul
pe pat de viorele.

M-am furişat prin taine
ca să ascult minciuna
să-i aflu adevărul
când ambele-s totuna,
mulţimea de iluzii
să le trăiesc pe rând
căci nu sunt fir de humă
sunt albie de gând.

M-am presărat prin toamnă
aprilul să-mi găsesc
să mi-l aşez icoană
în cortul meu ceresc,
să fiu o primăvară
în veacul fără timp –
o flacără şi-un aisberg
în orice anotimp.

              Concepţie      



M-am conceput în cer din vis şi şoaptă
când amurgea la început de zi
un îngeraş stătea timid în poartă
şi îmi scria CV-ul: ce voi fi...

Mă cunoştea şi roua, şi ninsoarea,
amici eram cu-un ciob de orizont,
în leagăn era plapumă chemarea:
ei azi continuu să-i achit discont.

Şi-n ani rebeli când căutam o oază
luptându-mă cu morile de vânt
mă aruncam în viaţă fără groază
şi fără frici de moarte şi mormânt.

Azi iarăşi mă concep din vis şi şoaptă
scrutându-mi aşteptarea zi de zi
fiindcă ştiu, de-acuma stau la poartă
şi ştiu cine mă cheamă... ce voi fi...

  TRAIAN VASILCĂU                      

                  

   



 
                        Bocet
 

Priviţi, se lasă seara
În toţi: în crini şi-n prunci.
Şi dacă vindem Ţara
Ce vom mai fi atunci?

Auzi? Răsună-n soare
Tăceri cosite-n lunci.
Şi Ţara de-o dispare
Ce vom mai fi atunci?

Citiţi în cartea ierbii
Bocete lungi-prelungi.
Şi de ne plâng şi cerbii
Ce vom mai fi atunci?

Priveşti, auzi, citeşte –
De zei ştiute munci.
Şi-n tot ce arzi, sporeşte,
Ca să mai fim şi-atunci... 

             Psalm



În veac nu te mai întrista, creştine,
Iisus a înviat şi pentru tine!

      Aleasă tânguire

E toamnă, sunt bogat în frunze
Şi la mormântul clipelor, 
Iluziei moştenitorul,
Mă tângui, răsfoit de dor.

Am chinul bucuriei sfinte
Şi-n braţuri de nelinişti zbor,
Iluziei moştenitorul,
Mă tângui, pustiit de dor.

În azi mă sting, ca orice frunză,
Cneaz al tăcerii zeilor,
Iluziei moştenitorul, 
Îmi dau cu cer pe chip şi mor.

Poemul Desăvârşitorului

Deasupramergătorul s-a oprit.
Surâsul Lui alean de purpur mi-i.
Îmbrăţişat de crini şi veşnicii,
A-ngenuncheat în al Tăcerii schit.



Cuvânt îngenuncheat într-o tăcere
N-am întâlnit, nicicând n-am întâlnit.
Sprecerurimergătorul s-a oprit,
Narcisele-l privesc ca la-nviere.

Şi taragotul când a înălţat 
Spre heruvimi şi-a început a plânge,
Cu candelele cerului în sânge
Din hăul de păcat m-am ridicat.

Cu mâna lui lăsată-n mâna mea
El, Desăvârşitorul, surâdea.

                Psalm

Eu, ucenic şi mucenic în stele,
Cu îngerească preţuire zic:
„Pe ţărmul nins al gândurilor mele,
Dacă Te am nu mai râvnesc nimic.

Şi ca să nu mă pierd sub zări miloase,
Ajută-mă să mă ajut, Christoase!”

                   Psalm

Ce vatră părintească mi-i speranţa,
De care mă lipesc, scris de suspine!



Să-mi zboare visu-n cer şi fără vise,
Plecat din toţi, să mă rămân în Tine!

De m-ar citi vecia dimineaţa
Cum doar în rai mai dai de veşti blajine! –
Să fiu uitat de plâns şi fără plânset, 
Murit în toţi, să vieţuiesc în Tine!

       Clasic poem

De-aş fi turturea, Măicuţă,
Aş veni la geamul tău
Şi, bătându-ţi din aripă,
Ţi-aş doini mereu:

„Nu mai plânge, supărată
Că eşti mică, singurea,
Chiar acum opreşte-un înger
Lângă poarta ta.

Şi va fi prea bucuroasă 
Vestea care ţi-a adus,
Că de azi te-ntorci acasă 
Lângă-al tău Iisus”.

                    



                         
MIHAELA CĂVESCU

INTERVIU  CU  AUREL SIBICEANU ŞI MAGDA 
GRIGORE

                         LUMEA SATULUI ROMÂNESC

         „Trăiesc pentru că pot vorbi cu firul de iarbă" 
                                                      Ioan Mihai Cochinescu
      E timpul să porneşti la drum! mi-am zis şi am plecat 
neştiind  ce  înseamnă ,,mi-e  dor”  abia  când   în  picioarele  
obosite, plumbii se topeau ca lumânările, mi-am întors capul 
o  secundă,  atunci  te-am  văzut  pe  tine,  satul  meu,  
strecurându-te uşor ca nota de plată...



MIHAELA CĂVESCU: La naştere omul  nu este  decât un 
înger, un înger căzut pe pământ, înger condamnat la o viaţă  
colorată, copilăria cea  strâns legată de bunici, de anotimpuri  
şi tradiţii,  moare încet,  te privesc, satul meu al anului 2011 
...îmbătrânit   pentru  tinerii  de  astăzi,  mulţi   ,,fugiţi  ca  
potârnichile  în  lume'',  aparent  un  sat  modern,  cine-ţi   fură 
copilăria, inocenţa, cine-ţi fură tradiţia ?

AUREL SIBICEANU:  

De mai  bine de un veac se pleacă de acasă, din sat.  Oraşul, 
rudimentar  la  români,  şi-a  schimbat  faţa,  s-a  dezvoltat,  a 
exercitat  atracţie  asupra  generaţiilor  tinere.  Apoi,  nevoile 
economice  au  împins  oamenii  către  oraş.  Colectivizarea  şi 
dezvoltarea unei industrii  aberante,  în vremea comunismului, 



au golit satele. Cu timpul, legăturile celor plecaţi, cu satul, s-au 
schematizat, am pierdut satul, undeva, în amintiri. Din păcate, 
globalizarea  va  fi  duce  la  dispariţia  lui,  cu  totul,  topos  şi 
epos…  
MAGDA GRIGORE:

       Dacă îl parafrazăm pe Emil Cioran, omul este un înger 
căzut în timp. Sintagma aceasta ascunde ea însăşi o dihotomie a 
ideii  de distrugere: căderea, pe de-o parte, ca o întrerupere a 
destinului/a drumului, o agresiune a fiinţei, o fatalitate a cursei 
–  iar  pe  de  altă  parte,  timpul,  ca  o  capcană,  un  final 
neînduplecat,  o  cursă a  cursei  ontologice,  o  linie  de  sosire 
înşelătoare dincolo de care te aşteaptă (plin de el…) nimicul! 
Ce ironie, până la urmă, ce dezamăgire, nu, chiar şi pentru cei 
mai  buni  dintre  noi,  chiar  şi  pentru cei  mai  pregătiţi  şi  mai 
rezistenţi  alergători… 
Aşadar,  totul  curge  –  trecerea  e  un  proces  natural,  firesc, 
inevitabil. Dar şi misterios, fascinant şi unic să nu uităm asta! 



Copilăria  este  inocenţa  prin  excelenţă.  Cine  o  fură?  Timpul 
fură  copilăria  şi  viaţa  fură  inocenţa.  Nu  contează  cine/ce 
suntem…  oameni,  lucruri,  întâmplări,  stări...  panta  rhei! 
Povestea satului (un detaliu, desigur, la scară  macro) este una 
care are şi ea diacronia ei. O poveste frumoasă care trebuie mai 
devreme sau mai târziu să se confrunte cu opţiunile unui final, 
ca orice poveste!  Nici vorbă de modernitate aici, modernitatea 
fiind ea însăşi o poveste care se scrie greu. Satul românesc este 
bătrân, mult prea bătrân, vârsta  îl doare şi  îl încurcă,  bolile îl 
macină  şi-l  fac  să  nu-şi  mai  dorească  timp…  Satul  nostru, 
aşadar, agonizează în prezent fără poftă de viaţă! 
M.C.:  Am în minte copilul  julit,  bunicul cu undiţa pe umăr,  
nopţile albe petrecute sub şură... mă despart de acestea  sute 
de paşi, paşii umbrelor, îi caut... că ne trebuie atât de puţin ca  
să fim fericiţi! Astăzi nu mai suntem aşa entuziaşti de lucrurile  
simple,  de  momentele  sărbătoreşti,  horele  din  anii  '60  s-au 
pierdut  în  timp,  discotecile  de  prin  '90  astăzi  înlocuite  cu 
baruri şi cluburi, împing tineretul deja sălbatic spre boală, tu 
satul  meu,  îţi  mai  aminteşti,  care a fost   cea mai  frumoasă 
perioadă a tinereţii, cuprinsă între anii 1930-2011?
          A.S.:  Eu am mai  apucat  satul  cu urme  de ordine 
ancestrală… O minunăţie erau adunările bătrânilor, cu tineretul 
încă aproape… Ceva minunat, ne-discursiv, plutea în toate. Era 
ceva  sacru  în  toate  acţiunile  sătenilor,  chiar  şi  în  cele  mai 
obişnuite. Obiecte vechi mai dăinuiau prin casă, printre unelte 
mai  erau  „respirau”  cele  uşor  primitive,  frumoase  şi  foarte 
utile,  expresie  a  unei  fericite  îmbinări  a  frumosului  cu 
„ingineria” populară… La 15 ani am plecat de acasă, la şcoli, 
m-am despărţit de prima perioadă frumoasă a vieţii mele… Am 



suferit  mult,  până  spre  vârsta  de  25  de  ani,  când  am  fost 
câştigat de literatură şi de mirifica ei viaţă… 
 M.G.:  Sigur, satul românesc a avut şi vremuri mai luminoase, 
dar acest lucru nu poate fi selectat ca o perioadă anume. Viaţa 
satului a fost întotdeauna un joc pregnant şi egal de lumini şi 
umbre! Probabil cel mai fericit timp al lui a fost acela  când 
satul  era  plin,  tinerii  nu  plecau,  se  năşteau,  creşteau  şi  se 
stabileau  aproximativ  în aceleaşi  locuri,  fără  neliniştea lumii 
largi (în suflet şi-n biografie) şi fără exod. Încălzeau cu toată 
respirarea  pământul  natal,  ca  o  răsplată.  Când  potârnichile, 
cum spuneţi, au început să plece, satul a început să sângereze, 
lumina lui a început să plângă în culori de  asfinţit...  Tinereţe  
fără bătrâneţe e un mit al căutării, nu e un mit fericit cum se 
crede,  e  un  blestem  al  căutării,  al  iniţierii  obositoare,  al 
neopririi. Dacă băieţii lui Moromete au fugit în lume, fiţi siguri 
că horele şi sărbătorile satului nu le-au mai fost de ajuns, mai 
ales fuga prin înstrăinare a lui Niculae. El este exemplul tipic 
al tânărului care descoperă că marginile lumii nu se sfârşesc 
odată cu hotarul satului propriu, că dincolo de acestea se mai 
află  ceva,  cu  infinite  braţe  rugătoare/chemătoare… 
necunoscutul! (perceput ca o sumă infinită de posibilităţi).
 M.C.: Uşa  s-a  deschis  şi  am  avut  un  sentiment  ciudat,  
Ţăranca cu povara în spate şi pe cap, ţi-o mai aminteşti? Cea  
care emană vrednicie şi putere, astăzi femeia modernă, mereu 
agitată  şi stresată, aleargă mai degrabă pentru profit decât  
nevoile primare, se vrea  femeia modernă, urbană, cu  ruj şi  
fard, uită să fie fericită, să se bucure de copii, de anotimpuri ...  
Asistăm cu neputinţă  la pierderea identităţii ei, suntem ultima 
generaţie  care  mai  prinde  în  viaţă   femeia  ţărancă,  femeia 
neaoşă ?



A.S.:  Mi-o  amintesc,  evident…  Am  mai  „prins”  ţăranca 
autentică,  împovărată  de  rosturi  multe  şi  grele…  Au  femei 
strajnice, care erau iubite de bărbaţii lor în tăcere, fără a li se 
arăta  prin  cuvinte  asta…  Pot  spune,  fără  să  greşesc,  că 
ţărancele  noastre au fost nişte muceniţe… Nu-i de mirare că au 
fost  posibile  o  Elisabeta  Rizea  şi  suratele  ei  de  luptă  întru 
păstrarea unei lumi cu sensuri temeinice şi ascunse în toate…  
  M.G.:  Cunosc tipologia aceasta,  frumoasă doar în tablouri, 
femeia satului românesc! Nu, ea n-a avut niciodată  tihna  din 
tablourile lui Grigorescu, odihna din pânzele lui Corneliu Baba 
sau  din  porţile lui  Mureşean  Simina.  În  realitate,  ţăranca 
noastră  a  dus/duce  poveri  nevăzute  şi  nebănuite  în  ochi,  în 
minte şi în carne, nu emană vrednicie şi putere, mai degrabă 
răbdare  şi  o  împăcare  cu cineva  nevăzut  care  i-ar  fi  promis 
parcă o răsplată. Poate  statornicie căra în cobiliţă. Sigur, e de 
multe ori frumoasă, în sensul tinereţii, o frumuseţe fugară, de 
care nici nu e conştientă de multe ori, o frumuseţe a chipului şi 
una a sufletului, la vremea încărcării lui cu visuri. La vremea 
culesului  însă… dintotdeauna  sunt  case  pline  şi  case  goale! 
Cred că femeia ţărancă e o tipologie care dispare lent. Nu încă, 
fiindcă satul românesc a fost şi este foarte conservator, uneori 
chiar în sensul rău al lucrurilor. Rujul şi fardul sunt accesoriile 
iniţierii într-o altă ipostază a femeii, sunt ispitele lumii noi, iar 
noul  este  invaziv.  Femeia  adevărată  a  satului  va  rezista  mai 
mult timp acolo unde civilizaţia va intra mai greu – e, însă, un 
schimb care trebuie făcut, nu e un sacrificiu, este o cerinţă a 
îmbătrânirii timpului…şi este, deşi poate părea paradoxal,  în 
folosul acelei femei care are dreptul existenţial să cunoască şi 
altceva, să se bucure (şi ea) de cuceririle lumii acesteia, toate 
care  le  va  considera  potrivite. 



Peste  un  timp,  femeia  despre  care  vorbim,  femeia  satului  
românesc, cea autentică desigur, va mai circula doar pe piaţa 
de artă…
 M.C.: Cât aş mai  vrea să apară în pragul casei, pe prispă,  
bărbatul tăcut şi nins, meseriaşul: că-i ţăran, fierar, croitor, e  
bărbatul  simplu  cu  sufletul  curat,  ospitalier!  astăzi  fugarul, 
fuge de origini în căutarea unui loc de muncă mai profitabil,  
va însămânţa  alte lumi, popoare şi  te va pustii pe tine satule?
A.S.: Nu ştiu ce se va alege… Stau, de multe ori, şi îmi zic, în 
sinea mea, că nu se poate să dispară o fiinţă atâta de complexă, 
cum este satul… Sper într-o minune… Dar, viaţa  lumii  ne-a 
arătat că popoare şi neamuri  au fost şi s-au stins, topindu-se 
unele  în  altele,  şi  tot  aşa… E dureros  şi,  cum totul  este  în 
puterea Domnului, numai voia Lui se va face…
M.G.: Bărbatul este prin natura lui un căutător, un iscoditor în 
sensul războiului de zi cu zi al vieţii.  Cu cât lumea îşi mută 
marginile,  cu  atât  mai  hotărât  el  îi/îşi  va  căuta  centrul… 
echilibrul. E normal ca el să vâneze o viaţă mai bună pentru el 
şi familia lui,  doar că acum  pădurea se mută din loc în loc, 
armele  s-au  sofisticat,  dorinţa  este  mai  puternică  şi  iniţierea 
mai  grea.  Orizontul  se  lărgeşte,  primejdiile  se  înmulţesc  şi 
umblă prin lume ca balaurii cu mai multe capete!
 M.C.:  Cu  gândul  la  aromele  fiecărui  anotimp,  îţi  caut  
eticheta, valoarea ei prin pământ şi fărâmituri. Mi-e ciudă că 
nu ştim să preţuim  ce avem! Satule, simt că te pierd! Se mai 
poate  salva  astăzi  ceva  din  tine,  din  valorile  morale  şi  
spirituale  ale  tale,  suntem  generaţia  mânată  de  un  sistem 
căruia nu-i mai pasă? 
A.S.: Dacă nu ne pasă nouă de noi, altora nici atâta… Satul se 
va  ascunde-n  poveşti,  amintiri,  graţie  bunicilor,  scriitorilor, 



care vor mai simţi nevoia să-l evoce… Un alt sat  va dăinui ca 
muzeu…  De  altfel,  marele  sociolog  Dimitrie  Gusti  a  intuit 
înspre ce se îndreaptă lumea şi a înfiinţat,  în 1936, „Muzeul 
Satului  Românesc”.  Dar,  din  acest  muzeu  lipseşte  ţăranul, 
sufletul… În muzeul satului parcă nici păsările nu cântă la fel, 
parcă le lipseşte omul… Generaţiile  noi şi  viitoare  vor fi  în 
seama familiei, a bisericii şi a şcolii. Ele se vor îngriji de viaţa 
lăuntrică şi de valorile morale, dacă nu-şi vor transfera unele 
altora, responsabilitatea, cum este azi…  
M.G.: Da, asta chiar e o problemă. Noi trăim în stadiul acesta 
de poveste şi probabil că povestea satului (ca şi alte poveşti 
suprapuse)  se  scrie  o  dată  cu  noi.  Singura  şansă  ca  satul 
românesc  să  nu dispară în  mod nefericit  şi  irecuperabil  este 
cultura. Este singura  zonă în care el se poate salva, se poate 
conserva şi, prin urmare, poate supravieţui! Numai că pentru 
asta ne trebuie mai  mulţi  ani,  mai  bine spus, după cum stau 
lucrurile,  mult  mai mulţi  ani decât altora. Ne trebuie interes, 
inteligenţă,  bun  simţ  şi  mult  mai  multă  moralitate  decât  se 
cultivă în  ultimul  timp  pe-aici.  E  o  realitate  tristă:  satul 
românesc  arată  ca  un  maidan  părăsit.  E  părăsit  cultural.  E 
părăsit  social.  Trebuie  să  transportăm  civilizaţie  în  satul 
românesc,  ca  să-i  uşurăm  vieţuirea,  să-i  asigurăm  o  stare 
materială normală, după standardele secolului nostru şi apoi să 
aşteptăm să-i  vedem chipul  senin… bucuria,  viaţa  colorată, 
cum spuneaţi ! 
 M.C.: Abia mai găsesc vechea curte, în ea doarme o linişte  
desăvârşită! Masa de lemn, răsturnată trăieşte, trăieşte fără să  
mănânce.  E  greu  să  păstrezi  intacte,  fără  să  se  crape  cu 
timpul,  obiecte,  haine,  unelte  agricole,  dar  omul?  Valorile  
morale  şi  spirituale  ale  lui,  ale  omului   acela  crescut  cu  



sfinţenie şi cinste, omului care chibzuieşte bine banii munciţi,  
ale  omului  pus  în  slujba  statului  şi  cinstit  cu  banii  publici,  
omului sfânt  care deschide duminica porţile bisericii.  Unde 
este omul  despre care vorbeam mai sus, omul pe care tu l-ai 
crescut cu  atâta  dor şi dragoste ? 
 A.S.:  Din  fericire,  deşi  mare  parte  din  viaţă  mi-am trăit-o 
într-o vreme vitregă, părinţii, biserica şi viaţa satului au sădit în 
mine binele şi cinstea. Am căutat, pe cât s-a putut, să păstrez 
tezaurul acesta şi să-l încredinţez şi copiilor, şi nepoţilor… Este 
singurul mod de a mai duce satul mai departe…Voi pleca din 
lume, când mi-a veni sorocul, până atunci nu-mi mai rămâne 
decât să fixez cu temei, în nepoţi, o lume frumoasă…
M.G.: Omul acela a căzut în timp şi el, cu totul şi cu toate, luat 
în  devălmăşie…  Iar  cu  omul  este  altă  poveste  –  el  este  o 
identitate mobilă şi multiplă. Îmbracă uneori, după context, o 
haină pe care uită s-o mai dezbrace sau pe care n-o mai poate 
da jos, uită de ea sau i se pare haina ideală… omul,  uită de 
sine,  căutându-se  paradoxal  pe  sine…  Atâta  vreme  cât 
verticalitatea conducătorilor este un eşec, sistemul de valori al 
comunităţii va fi o degringoladă. Poate fi un final de poveste 
accelerat  şi  dezastruos,  cu  consecinţe  maxime,  prin 
multiplicarea  tipologiei  nefaste  a  omului  fără  sine şi  fără 
Dumnezeu, care nu l-a cunoscut niciodată pe celălalt, pe omul 
onest, moral, sfânt în vulnerabilitatea lui, care face ca viaţa să 
meargă înainte…
 M.C.: Eşti gata? Hai! Pregăteşte-te de  călătorie!Vreau să-ţi  
vezi viitorul! 
M.G.: Probabil că un proces de modernizare se va face resimţit 
încet, încet, după câteva generaţii, cel puţin. Asta dacă nu se va 
întâmpla, cum spune poetul,  să ne prindă marea… 



                                             
IULIU PÂRVU



             Am scris această recenzie într-o stare de spirit mai specială. 
Autoarea  mi-a  fost  elevă.  O  elevă  eminentă.  A  absolvit  Colegiul 
Naţional  „Emil  Racoviţă”  cu  nouă  ani  în  urmă,  într-o  clasă  de 
informatică. Şi-a desăvârşit specializarea în facultate, a avut şi burse de 
studii în străinătate, astfel că, în prezent, lucrează ca informatician bine 
văzut  şi  bine  retribuit,  precum atâţia  dintre  tinerii  foarte valoroşi  ai 
generaţiei  sale.  Informatician,  deci,  şi  poet.  A debutat  încă din anii 
liceului şi de atunci nu s-a lăsat de poezie. De curând, m-a sunat s-o 
primesc,  să-mi  aducă  primul  său  volum  de  poeme  ilustrate cu 
dedicaţie.  Îmi  înţelegeţi,  acum,  mai  bine  starea  de  spirit.  Frumoase 
poemele,  expresive  ilustraţiile,  sigură  vocaţia  autoarei.  O  tânără  a 
zilelor  noastre  cultă,  sensibilă,  care  priveşte  atent  spre  lumea 
înconjurătoare şi se scrutează nemilos pe sine.
Aş fi ipocrit să nu recunosc că, la vârsta mea şi prin profesia practicată, 
nu  sunt  un  fan  al  poeziei  de  astăzi.  Am  predat  o  viaţă  literatura 
consacrată, inclusiv cea modernistă şi neomodernistă, dar nu am avut 
alte  motive,  decât  o  vagă  curiozitate,  să  mă  avânt  spre  ceea  ce  se 
defineşte a fi poezia generaţiei  douămiiste. De care gem publicaţiile 
literare actuale. Evelina Porumb, însă, mă obligă. 
Volumul ce să facem are cam toate datele acestei poezii. Ţine, aşadar, 
de moda poetică de ultimă oră. Un neo-neoavangardism, aş zice, care, 
prin repetare, nu mai urmăreşte să şocheze, ci să afirme starea de spirit 
a noii generaţii. Vă asigur că Evelina Porumb cunoaşte bine şi regulile 
prozodiei,  şi  punctuaţia,  şi  diferenţa  dintre  originalitatea  poetică  şi 
pastişă. Ea nu scrie luându-se după alţii, nu imită, ci simte că acestea-s 
mijloacele prin care se poate exprima autentic.  Să începem cu titlul 
volumului: De ce fără majusculă ? Pentru că şi ea împărtăşeşte opinia 
după  care  poezia  trebuie  decăzută  din  condiţia  sacrosantă,  trebuie 
demitizată  şi  coborâtă  printre  oameni… De ce  fără  niciun semn de 



punctuaţie, când, obişnuit, după cum sună formularea, am fi obligaţi 
măcar  la unul  din trei.  Între: ce să facem?,  ce să facem!  şi   ce să 
facem… ,  poate  să  aleagă cititorul  pe  care-l  simte  mai  apropiat  de 
atitudinea sa… etică,filozofică, socială. Eu, bunăoară, aş opta pentru 
ultima variantă.
Evelina  Porumb vrea să  pară,  dar  nu este,  un om de rând.  Trăieşte 
într-o  lume  obişnuită,  însă  detaşându-se  de  ea.  Dominantele 
personalităţii  sale  sunt,  deopotrivă,  raţionalitatea  şi  senzualitatea. 
Poemele din prima parte a volumului stau, mai ales, sub semnul unei 
profunde  nemulţumiri  faţă  de  realităţile  în  care,  oameni  moderni, 
suntem  obligaţi  să  trăim.  Îmi  aduc  aminte  că  prin  anul   2000,  la 
îngemănarea  mileniilor,  formulam  un  subiect  de  teză  mai  trăsnit: 
Mesaj  pentru  istoricii  de  peste  un  veac.  Uluit  de  acuitatea 
observaţiilor sociale ale unor adolescenţi şi sinceritatea exprimării lor, 
am hotărât să  închidem lucrările într-o cutie  specială şi să le depunem 
la arhivele statului,  cu interdicţie de a fi cercetate până la scadenţă. 
Una  dintre  lucrări,  excepţională,  de  altfel,  era  a  Evelinei  Porumb. 
Aceeaşi  cu  poeta  de  acum…  Spirit  de  observaţie,  spirit  critic, 
înţelegere  umană,  dar  nu  şi  faţă  de  tarele  unei  societăţi  care 
dezumanizează, prin robotizare, şi sufocă, prin mediocritate. Un acut 
sentiment al prozaicului cotidian : „(…) pentru tine << Viitorul >> e o 
echipă sportivă de cartier,/ nu o tornadă care te împresoară, smucind 
umbrelele  de  soare  de  pe  terasă./  târându-le  pe  strada  principală. 
//viitorul e blocajul renal / pe care nu-l poţi ignora.// să uităm.// tot ce 
putem inventa pe loc/ vine din celulele iradiate şi descompuse./ vine 
din celulele primilor pompieri trimişi la cernobîl./ din laptele vacilo / 
care  au  mâncat/  iarba  chimică/  a  ploilor  chimice.//   pentru  ele  nu 
avem ce să facem.” ( ce să facem )
În poemele din ultima parte a volumului, Evelina Porumb, chiar dacă 
nu s-a decontaminat complet de starea sufletească anterioară, schimbă 
totuşi  tonalitatea  poetică.  Intervine mai  decis  o  senzualitate  specific 
feminină, care-şi cere drepturile. Accentele suprarealiste sunt evidente 
în repetatele tablouri onirice în care sunt  trăite senzaţiile.  Un fel de 



univers compensatoriu, de refugiu romantic spre a scăpa de proza ternă 
a  vieţii  de  fiecare  zi:  „  (…)  visez  un  peisaj  carbogazos  –/  fâşii 
incoerente, verzi / ca muşchii smulşi dintr-un marţian./ discontinuităţi 
de galben cu albastru, /copil păzind pepeni sub soare şi cer albastru/ ce 
nu se mai amestecă.// mă plimb prin frunziş negru./ la orizont, munţi 
goi pe dinăuntru./ fantomele se grăbesc să ajungă în spatele meu;/ le 
iubesc pentru părul roşu şi pielea aurită;/ le iau cu mine oriunde./ le 
îndemn să îşi  dea la o parte părul de pe faţă./  nu au ochi şi  nu am 
prieteni.” (visez)
Aşa cum o cunoaştem, Evelina Porumb va continua să rămână şi poetă. 
Ea are poezia în sânge, nu o împrumută. Va şti să fie mereu în ton cu 
vârsta şi să privească atent la lumea din jur. Generaţia ei are nevoie de 
poemele sale. Ca şi noi, toţi.
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desfăşurării concursului.

                                             COMISIA DE ORGANIZARE 
           
         ÎN ATENŢIA COLABORATORILOR !

 Toate materialele trimise spre publicare vor fi 
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I.  format  JIS B5
2.redactare cu diacritice româneşti (ă î ş ţ â)
3 font titlu: Times New Roman, caractere de 16 Bold (Aldin)
4.font ,,nume autor”: Times New Roman, caractere de 14 Bold 

(Aldin)
5. font text conţinut: Times New Roman, caractere de 12 (Aldin)
6.margini: stânga: Sus: 3 cm, Jos: 3 cm  Stânga: 4 cm, Dreapta: 

3cm, 
7.text nota de subsol: Times New Roman, caractere de 10

Toţi colaboratorii noştri sunt rugaţi să trimită CV-urile 
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ADRESA REDACŢIEI: Alba Iulia, str. Arnsberg nr.3 Bloc B1, 
ap.30, judeţul Alba.Telefoane: 0734/198447 sau 0741/721601 Adresa 
Internet;  virgil_serbu_cisteianu@yahoo.com

               CUPRINS

1.Mircea Valer Stanciu – Ce-mi pasă mie de Europa dumitale /5

mailto:virgil_serbu_cisteianu@yahoo.com


                            CRONICA LITERARĂ
1.Ironim Muntean – Trilogia iniţierilor eşuate / 11

                                     LOGOS
1.Corespondenţa lui Pavel Dan cu Ion Chinezu / 19
2.Anca Sârghie – Zilele limbii române la Montreal / 27
3.Ionela Cozmescu – Cetatea lui Bucur... / 36

  PAGINA DE ISTORIE
1.George Baciu – Mareşalii României / 41

                            CRONICA IDEILOR
1.Ciprian Iulian Şoptică –Dogma şi gândirea mitico-magică / 45

                                 ATITUDINI
1.Radu Chialda – Importanţa barbariei.../ 53

             POEŢI LA CENACLUL ,, GÂND ROMÂNESC”
1.Zamfira Costan
 
             DIN ÎNSEMNĂRILE UNUI CRIMINALIST
1.Dorin Oaidă – Muncă de ocnaş / 59

                                     CATHARSIS
1.Teresia Bolchiş Tătaru – Reîntoarsă / 71
2.Tatiana Scurtu-Munteanu – Poezii / 74
3.Ionel Neamtzu – Un medic / 78
4.Ioan Barbu – Vulturul albastru (I) / 84  
5.Dumitru Ichim – Poezii / 93



6.Zenovia Zamfir – Din prea multă iubire / 96
7.Iuliu Pârvu – Poezii / 103
8.Maria Vâtcă – Pribeag prin lume / 107
9.Petre P. Bucinschi – Poeme în proză / 119

                       SCRIITORI BASARABENI

1.Virgil Şerbu Cisteianu – Vorbesc cu tine Basarabia/ 123
2.Terezia Filip – Poveştile Nistrului / 123
3.Estudiantina – Alina Gan – De ce am negociat iubirea / 131
                                             O palmă poate.../ 133
                                             Consemnări despre viaţă / 135
4.Marcela Bută – Funcţiile literaturii.../137
                           Să ocrotim oraşul Chişinău / 138
                           Jucăriile ucigaşe / 142
5. Svetlana Lupu – Poezii / 144
6. Traian Vasilcău – Poezii / 146
                                 
                           CETATEA CULTURALĂ
1.Mihaela Căvescu – Lumea satului românesc – (interviu) /150

                                    LECTURI 
1.Iuliu Pârvu – Evelina Porumb – ce facem / 159
                       
                                     BREVIAR
1. Concurs literar / 162
2. În atenţia colaboratorilor / 163                    

                          



                                       


