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„De la Roma venim, scumpi şi iubiţi compatrioţi din Dacia Traiană. 

Ni se cam veştejise diploma noastră de nobleţe, limba însă ne-am 

transcris-o din buchiile voastre gheboşite de bătrâneţe în literele de 

aur ale limbilor surori”. 
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,,Cel mai înalt ideal la care o revistă literară poate aspira este să-şi 

înţeleagă drept – adică în semnificaţiile esenţiale – timpul în care îi 

este dat să trăiască şi înţelegându-l astfel, să-l poată îndruma cu 

autoritatea pe care numai o bună cunoaştere, o vocaţie autentică şi o 

reală pasiune o pot da”. 

                                                                                ION CHINEZU 
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                    ACADEMIA ROMÂNĂ ŞI CENTENARUL MARII UNIRI 

1. Pentru Academia Română, anul 2018 stă sub semnul 

Centenarului. Este obligaţia morală şi profesională a Academiei Române, ca 

instituţie construită în 1866 de promotorii ei vizionari inclusiv în perspectiva 

unui asemenea moment astral pe care îl reprezintă Marea Unire. Membrii 

Academiei Române au reprezentat, de la începuturile ei, toate regiunile 

locuite de români, plus aromânii, chiar dacă teritoriile vizate aveau altă 

apartenenţă politică şi strategică. Fondatorii ei au fost şapte patrioţi din 

Vechiul Regat, trei din Transilvania, trei din Basarabia, doi din Bucovina, doi 

din Banat, doi din Maramureş şi doi din Macedonia. Cu mai bine de 50 de ani 

înaintea Marii Uniri, Academia Română ilustra, in nuce, proiectul de la 1918. 

2. Academia Română ştie că Centenarul nu este şi nu trebuie să 

fie exclusiv despre trecut. Centenarul este despre prezentul României şi 

despre viitorul ei. Performanţa strămoşilor noştri de la 1 Decembrie 1918 

devine oglinda care ne permite să ne comparăm noi, cei de azi şi proiectele 

noastre prezente şi viitoare, cu predecesorii. Centenarul este un bun prilej de a 

discuta despre România, România pe care am moştenit-o de la bunicii noştri, 

România pe care o construim noi astăzi şi România pe care o vom lăsa 

moştenire copiilor şi nepoţilor noştri.  

3. 1 Decembrie 1918 este un bun prilej de a ne bucura împreună, 

toţi românii, indiferent unde se află ei astăzi, de succesul unui proiect politic 

şi de omagiere a promotorilor săi. A fost clipa astrală a acestui popor, un 

moment care a încununat un proiect politic amplu, de mare complexitate şi 

urmat cu acribie, indiferent de conjuncturi. A fost un succes. Începând cu anii 

’30 ai secolului trecut, România a urmat o evoluţie ascendentă în dezvoltarea 

ei socio-economică, dar tocmai când aştepta să culeagă fructele efortului 

politico-economic depus în favoarea Marii Uniri, a fost brutal împiedicată de 

război şi, ulterior, de ocupaţia sovietică – ambele au surpat cel mai mare 

proiect statal pe care România modernă l-a avut vreodată. Dar prin succesul 

lui 1 Decembrie 1918, românii trebuie să înţeleagă că nici în „gena 

românească‖, nici în „psihologia poporului român‖, nici în geografia sau 

religia lui nu este înscrisă vreo fatalitate a eşecului şi a înfrângerii. Din 

moment ce acelaşi popor a repurtat, mai ales la 1 Decembrie 1918, succese 

politice sau strategice marcante, interne şi internaţionale, înseamnă că se 
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poate. Iar dacă acum nu se poate, eşecul este exclusiv al nostru, al celor de 

astăzi, care nu mai pot, la 100 de ani de la Unire, să se ridice la înălţinea 

înaintaşilor. 1 Decembrie 1918 este semnul explicit al faptului că pentru 

eşcurile de astăzi nu putem da vina decât pe noi înşine. Centenarul ne 

reaminteşte, intempestiv, că nu avem, în realitate, nicio scuză. 

4. Academia Română va deveni unul dintre forurile cele mai 

active în a găzdui şi organiza dezbateri pe această temă. Este misiunea şi 

menirea ei. Dar Academia Română nu va deveni vehiculul prin care şi 

acoperişul sub care, sub pretextul relativismului total, totul se va pune în 

discuţie. Nu totul este discutabil, nu totul este „de discutat‖. 
5. O televiziune de la estul României ne îndeamnă de fiecare dată, sub 

camuflajul sloganului ei insidios – „Ask more!‖ („Întreabă mai mult!‖) – să punem 

totul în discuţie şi sub semnul întrebării, mai ales apartenenţa noastră la UE, 

apartenenţa la NATO sau parteneriatul strategic cu America. Nu e vorba însă despre 

nicio discuţie critică, ci despre un proiect politic şi geopolitic explicit. Acelaşi slogan 

îl promovează şi unii din vestul României, care ne sugerează tot mai insistent, în 

anul Centenarului, să punem în discuţie premisele şi fundamentele acestuia – mai 

exact, 1 Decembrie 1918 şi Tratatul de la Trianon. Strategia e clasică: ni se cere să 

acceptăm a dezbatere oficială, pentru a arăta lumii că ar exista o problemă de 

dezbătut. Şi dacă există o problemă, ea trebuie „rezolvată‖, evident în alţi termeni 

decât cei de atunci. România nu are însă nicio problemă: nici cu 1 Decembrie 1918, 

nici cu Tratatul de la Trianon, nici cu vecinii săi, nici cu minorităţile care trăiesc pe 

teritoriul României. În aceste condiţii, o asemenea „discuţie‖ nu poate exista şi nu va 

fi admisă. Pentru că nu despre o discuţie onestă şi inocentă este vorba, ci despre 

pretextul unei insidioase campanii de relativizare a întreg contextului Primului 

Război Mondial care, pentru români, a fost Războiul de Întregire. Tratatul de la 

Trianon, democraţia liberală, principiile wilsoniene care au stat la baza reconstrucţiei 

europene, pax americana sunt pentru România reperele esenţiale ale devenirii ei 

ulterioare.  

6. Academia Română constată că aceste invitaţii la „dialog‖, care se 

înteţesc pe toate canalele, şi dinspre Est şi dinspre Vest, vin din partea unora care 

astăzi propovăduiesc pe faţă iliberalismul şi sunt în prima linie a contestării normelor 

de funcţionare a Uniunii Europene. Nu poţi fi iliberal intransigent la tine acasă şi să 

te transformi, credibil, în „liberal‖ atunci când eşti în afara frontierelor tale. Nu poţi 

promova şi liberalismul la Moscova sau Budapesta şi „liberalismul” la Bucureşti. 

Regimurile iliberale care se înteţesc în preajma României, şi la Est şi la Vest, devin 

tot mai vizibile în lumina Centenarului, căci unele dintre cele mai nocive consecinţe 

ale războiului mondial au fost regimurile (iniţial) iliberale care, ulterior, s-au 

transformat, nefast şi explicit, în regimuri fasciste şi naziste. Acestea, alături de 

omologul lor sovietic/comunist, au fost năpastele secolului XX şi nu vrem să le mai 

vedem niciodată. 

7. Iliberalismul încurajează astăzi iredentismul. Pe de-o parte, 

ideologic, forţează false „dezbateri‖ menite să pună sub semnul întrebării ordinea 

europeană post-imperială şi post-Trianon, pe de alta, politic, încearcă să impună 

forme de reorganizare a statului român, forme fără relevanţă europenă, şi să 
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declanşeze „referendumuri‖ pentru a pune pe harta separatismelor potenţiale ale 

Europei şi regiunea noastră, inclusiv sau în primul rând România. 

8. Academia Română, aşa cum a făcut-o de fiecare dată, respinge 

asemenea abordări. Nu poate fi vorba despre tensiuni sau confruntări interetnice într-

o Românie care, din acest punct de vedere, este model în regiune şi dincolo de ea. 

Într-o România care a făcut Unirea cea Mare de la 1 Decembrie 1918 fără să existe 

niciun război civil sau confruntare violentă pe teritoriul Transilvaniei. Românii, 

maghiarii sau germanii nu s-au luptat în 1918 pentru sau contra Unirii. Pentru cei 

care astăzi vor să pescuiască în ape tulburi, lecţia istorică a Unirii şi a consensului 

supraetnic de atunci este mai vie ca oricând.  

9. Academia Română face apel la clasa politică din România să fie la 

înălţimea misiunii sale, mai ales în anul Centenarului. Clasa politică nu are voie să 

se joace cu principii sacrosante sau să deschidă o cutie a Pandorei pe care, mai 

târziu, nu o va putea închide nimeni. Nu totul este de vânzare, nu orice se poate 

negocia, nu orice se poate justifica prin jocuri politice sau politicianiste. În anul 

Centenarului, aceste chestiuni sunt şi vor fi şi mai sensibile. Iar responsabilitea clasei 

politice, a intelectualilor publici, a jurnaliştilor – trebuie să fie la cote maxime. 

Iliberalismul şi iredentismul nu trebuie să aibă nicio şansă în România sau în 

Uniunea Europeană. Răspunsul României şi al Europei la iliberalism trebuie să se 

manifeste prin mai multă Uniune Europeană. Nu trebuie admisă în niciun caz o 

pactizare cu iliberalismul, indiferent de direcţia din care vine.  

10. Academia Română năzuieşte şi va face tot ce îi este în putinţă ca 

anul Centenarului să nu devină nici prilej de vrajbă, nici prilej de tensiuni etnice. Cel 

mai clar semn al reconcilierii româno-maghiare adevărate, nu formale, ar fi o 

sărbătorire comună, la cel mai înalt nivel politic şi dipomatic – Bucureşti-Budapesta 

– a Centenarului românesc. Suntem conştienţi însă că nu ne putem bucura cu toţii la 

fel în 2018. Dar bucuria unora şi tristeţile altora nu trebuie transformate în 

instrumente de luptă politică. Este vorba, în primul rând, despre respect reciproc. 

Marele istoric Nicolae Iorga a ştiut asta cel mai bine atunci când scria, în anii 

interbelici: „Din suflet compătimim pe unguri, ale căror calităţi de rasă suntem în 

stare a le preţui, pentru cumplita nenorocire la care i-au adus defecte tot atât de 

însemnate şi neputinţa de a se conduce în momente de criză. Şi, oricât ar fi fost de 

firesc ca la Bucureşti să se facă demonstraţie pentru triumful final al unei oştiri aşa 

de încercate, care e cea mai mare iubire şi mândrie a noastră, n-a stat în intenţia 

noastră să ofensăm suferinţa. (...).  Şi am dori ca prin aceasta să fim şi provocatorii 

acelui reviriment în spirite, care ar reda operei comune a civilizaţiei moderne pe un 

popor maghiar raţionabil, fără nimic din acel imperialism copleşitor pentru alţii, 

care exclude până acum pe unguri de la orice colaboraţie folositoare.” 

 

 

BIROUL PREZIDIULUI ACADEMIEI ROMÂNE 
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                 GRIGORIE H. GRANDEA 

 

  

 

24 IANUARIE                    

O, zi de-atâţia secoli cu lacrimi aşteptată.  

Zi sfântă, salvatoare românului popor,  

Tu care ne dai astazi o patrie-adorată  

Cum trebuie să fie, ia-ţi gloriosul zbor.  

Şi zbori la nemurire, căci dreapta istorie.  

Cu litere de aur, d-acum a insemnat 

Ca mândra Romei fiicâ, frumoasa Românie- 

Ca fenixul din flăcări din nou s-a ridicat 

Vă deşteptaţi acuma din vechile morminte,  

Voi, umbrelor străbune, nemuritori eroi.  

Căci sufletul ne arde d-al ţărei dor fierbinte.  

Pe ale voastre urme păşi-vom d-azi şi noi. 
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         VIRGIL ŞERBU CISTEIANU 

 

 

 

 

 

 

GÂNDURI DESPRE MAREA UNIRE ÎN ANUL       

       100 
                      MOTTO 

Eu din români îmi trag sorgintea. 

C-o sfântă dragoste-i iubesc  

şi pentru tot ce-i românesc, 

oricând, şi braţele şi mintea 

şi sufletul mi le jertfesc.” 

 

                                                BOGDAN PETRICEICU HAŞDEU 

„Nenorocirea Transilvaniei totdeauna din Ţara Ungurească şi de la 

unguri s-a tras… Invaţă, Transilvanie, învaţă, nu te mai însoţi cu 

Ungaria, pentru că pasatul unguresc de multe ori îţi arse gura, şi tot n-ai 

fost în stare să înveţi!"  

                                                                     
                                                                             MIHALY CSEREI 

 

‖Unirea naţional-politică, de la anul 1918, nu se cuvine să fie înfăţişată, nici 

măcar în parte, ca un dar, coborât asupra neamului românesc din încrederea 
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şi simpatia lumii civilizate, nici ca o alcătuire întâmplătoare, răsărită din 

greşelile duşmanilor de veacuri. Chiar dacă asemenea greşeli nu s-ar fi 

săvârşit niciodată împotriva românilor subjugaţi de-a lungul veacurilor de 

stăpânire ungurească, austriacă sau rusească, stăpânirile acestea nedrepte ar 

fi trebuit să se dezumfle şi micşoreze îndată ce dreptul tuturor popoarelor de 

a-şi croi soarta după buna lor pricepere a izbutit a se înălţa la treapta de 

putere hotărâtoare în noua întocmire a aşezământului de pace europeană. De 

aceea, Unirea românilor trebuie înfăţişată totdeauna - potrivit adevărului - ca 

urmarea firească a unei pregătiri istorice de sute de ani, în cursul cărora 

acest popor de eroi şi de mucenici a izbutit să-şi apere cu uimitoare stăruinţă 

" sărăcia şi nevoile şi neamul", rămânând împotriva, tuturor năvălirilor 

barbare şi vremelnicelor stăpâniri străine, în cea mai strânsă legătură cu 

pământul strămoşesc în care, ca într-un liman de mântuire, şi-a putut 

adăposti traiul de-a lungul vremilor de urgie.‖ (Nicolae Iorga) 

                                                        *** 

     Marea istorie a poporului nostru s-a petrecut o vreme îndelungată în 

universul satului, sub şindrilă, la lumina felinarelor sau opaiţelor, printre 

doine şi cântece de veselie, printre strigăturile de la jocul din uliţele satului, 

ale nunţilor, dar şi printre cântecele de jale şi bocete. De la tr4isteţe la marea 

bucurie finală. 

 De pe uliţele satului, ca dintr-o hamletiană apariţie cu steagurile de 

luptă în mână, s-au înălţat marii bărbaţi ai istoriei noastre care au făcut să 

vibreze timpul până la noi. 

 Au trecut şiruri de urgii. Poporul român le-a biruit pe toate, 

rămânând falnic, ca munţii noştri, ca brazii noştri, peste veacuri fiindcă a 

crezut în el, a crezut în Dumnezeul lumii care a umblat mereu cu steagul 

românersc în mână. Popoarele Europei îi datorează mult eroicului popor 

român. Actele de vitejie ale poporului nostru au fost încrustate în istoria 

multor popoare, fiind unul din cele mai vechi popoare din Europa. Scriind 

despre istoria poporului nostru marele savant Mircea Eliade spunea: 

România n-a avut un Ev Mediu glorios - dar a avut o preistorie egală, dacă 

nu superioară, neamurilor din fruntea Europei, şi creatoare de cultură. 

România are însă o protoistorie şi o preistorie remarcabile. Aici pe 

pământul nostru a crescut un ,, fenomen originar’’. Aici s-au manifestat 

simboluri, s-au transmis tradiţii.[…] Originea unui simbol preţuieşte cât 

descoperirea unei dinastii de faraoni. Precizarea leagănului unui popor 

interesează mai mult ca descifrarea unui manuscris medieval.  

             Aşa dar, istoria noastră a depozitat şi depozitează gânduri şi 

existenţe,  de-a lungul secolelor.  
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              Francezul Ferdinand Lot spunea despre ţara noastră şi despre noi 

românii, că constituim  o enigmă şi un miracol, iar italianul Mariano Baffi 

scrie că pământul românesc de la Tisa până la Nistru este ultima poartă a 

latinităţii la grainţa cu Orientul. Da, aşa a fost considerat poporul nostru, o 

enigmă. Dar enigma s-a dezlegat prin faptul că suntem un  popor de sorginte 

latină, la fel, unitatea limbii noatre, eroismul şi vitejia au fost şi sunt  

miracolul supravieţuirii noastre într-un ocean de slavi şi musulmani. 

              Înfrăţit cu codrii şi cu munţii româneşti, înfruntând vitregiile naturii 

şi  ale popoarelor năvălitoare, poporul român a rezistat şi va rezista milenii 

la rând neclintit, fiindcă aicea ne-am născut ca popor, aicea ne-am format 

limba, aicea avem îngropaţi strămoşii, moşii, părinţi, fraţii şi surorile. 

              Am intrat în anul 100 de la Marea Unire înfăptuită la Alba Iulia. Au 

început să apară tot felul de materiale despre Marea Unire.. Iată ce spune ..  

despre Marele eveniment petrecut în urmă cu 100 de ani la Alba Iulia, 

istoricul şi cercetătorul de la Muzeul Victor Babeş din capitală ; Dan 

Falcan : 

             Până în 1918, în afara unei elite, restul populației nu și-a pus 

problema unirii cu România. Așa cum nici noi nu ne puneam imagina, în 

anii ’80, căderea lui Ceaușescu. Pentru omul de rând era un gând de 

neconceput că ar putea trece în România Mare după ce generații la rând, 

familia lui a trăit într-un imperiu condus de la Viena. În cel mai bun caz 

sperau la o autonomie a Transilvaniei dar în cadrul regatului Ungar, mai 

multe drepturi pentru ardeleni, dar nu sperau la unirea cu România. Omul 

simplu știa de existența unui stat român, avea conștiința că este român, dar 

nu se gândea că la un moment va trăi efectiv în țara reîntregită în granițele 

României Mari. Ăsta era proiectul unei părți din elită care a început să 

devină probabil după ce primul război mondial a luat o turnură proastă 

pentru Austro-Ungaria și Germania”, explică istoricul. 

            În 1918 când s-a făcut Unirea au existat voci, inclusiv a lui Iuliu 

Maniu, care au declarat că unirea Ardealului cu România trebuie să se facă 

doar cu condiția unei perioade de tranziție de 10 ani în care administrația și 
legislația austriacă din Ardeal să fie armonizată cu cea de la București. La 

Alba Iulia s-a format și un consiliu dirigent condus de Iuliu Maniu care 

urma să administreze treburile Ardealului până la unirea definitivă. Maniu a 

renunțat la impunerea acestor condiții legate de tranziție de teamă că 

ungurii vor specula acest aspect la Conferința de Pace de după război 

insinuând că nici măcar românii nu se pun de acord asupra condițiilor unirii. 

Şi Iuliu Maniu avea dreptate, fapt dovedit că după unirea politica de la 1918, 

au mai trecut încă şapte ani până la reforma administrativă 

              Oare chiar aşa să fie? Poporul român era aşa de fericit sub ocupaţia 

străinilor? Oare să nu fi avut niciodată poprul de rând ideea unităţii 
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naţionale? Marile revolte ale poporului nostru de-alungul secolelor au fost 

declanşate aşa, ca să fie? Asemenea idei mi se par patinate. 

               În cartea sa de memorii intitulată „România și sfârșitul Europei‖, 

tradusă în limba română în 2004 p.57 şi 58 - Mihail Sturdza relatează 

evenimentul care face obiectul dezbaterii lansate de „România liberă‖: În 

fața prăbușirii Imperiului Austriac, a înfrângerii Ungariei și ocupării 

Ardealului de către trupele românești, unii oameni de stat unguri se 

gândiseră la o uniune a celor două țări, contele Bethlen (Istvan Bethlen a 

reprezentat în 1919 noul parlament ungar la tratativele de pace în Paris și a 

devenit premier al Ungariei în 1921, n.red.) și contele Teleki (probabil e 

vorba de Pal Teleki, premierul Ungariei din 1920 – 1921 și din 1939 – 

1941, n.red.) oferind în mod precis, prin emisarii lor, Coroana Sfântului 

Ștefan (coroana cu care au fost încoronați cei mai mulți dintre suveranii 

regatului Ungariei începând din Evul Mediu – n.red.) regelui Ferdinand. 

Contele Mihai Banfy (Myklos Banfy a fost ministrul de Externe al Ungariei 

între 1921 și 1922 – n.red.), pe care îl cunoscusem la Cluj și pe care l-am 

regăsit la Budapesta în calitate de ministru de Externe, era și el un adept al 

acestei idei.... Contele Banfy era convins că în situația de dezechilibru total 

în care ajunsese Europa prin dispariția a trei imperii – Rusia, Germania, 

Austro-Ungaria - și datorită apariției Uniunii Sovietice, numai unirea 

puterilor celor două țări dunărene putea asigura cu timpul supraviețuirea 

lor. Când, la plecarea mea din Budapesta, m-am prezentat Regelui 

Ferdinand și Reginei Maria, pentru a le da seama de gândurile lui Mihail 

Banfy, ei mi-au povestit că Ionel Brătianu, pe atunci președinte al 

Consiliului, respinsese energic propunerile lui Bethlen și Teleki, pe care 

Majestățile lor le priveau cu favoare cu următoarele comentarii: vă iubim 

prea mult și ne temem că ați fi prea des la Budapesta. 

           Greutatea acestor mărturii rezidă din faptul că puțini oameni ai 

acelor vremuri au făcut referire la ea în lucrările ulterioare de 

memorialistică. Istoricul și cercetătorul științific Cristian Vasile ne-a 

precizat că “în biografiile Regelui Ferdinand, nu se pomenește despre acest 

episod. Nici măcar în memorialistica unor autori precum Raymund 

Netzhammer (care a lăsat un mare număr de lucrări despre istoria 

României – n.red), în general, bine informat”. De asemenea, din notele lui 

Alexandru Marghiloman (liderul Partidului Conservator) lipsește acest 

episod, ne-a precizat Răzvan Pârâianu, lector universitar la catedra de 

Istorie a Universității din Târgu Mureș. Care însă admite existența acestei 

propuneri istorice: “Cei care au avut această inițiativă încercau să 

găsească un sprijin extern pentru a asigura existența Ungariei ca stat în 

condițiile în care Imperiul Austro-Ungar se destrămase, iar compoziția 
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etnică a populației maghiare era fragilă, în propria lor țară ungurii fiind 

puțin peste 51%. Prin acordarea coroanei Sfântului Ștefan lui Ferdinand, 

este de presupus că ungurii au încercat să negocieze crearea unui stat 

federativ despre care se mai vorbise în mai multe rânduri încă din 1848. De 

altfel, părea o tradiție istorică a Ungariei de a face alianțe cu o monarhie 

care să îi asigure existența. Nobilii maghiari au făcut o alianță cu 

Impărăteasa Maria Teresa (1741), apoi compromisul austro-ungar din 

1867. Acum probabil încercau o nouă alianță, de astă dată cu coroana de 

oțel a României. 

            Nu trebuie să privim posibilitatea acelei alianțe în termenii structurii 

unui stat democratic de astăzi. După pierderea Ardealului, conții maghiari 

credeau că pot aduce aportul lor social României din punctul de vedere al 

elitei conducătoare. Bănuiesc că propunerea a reprezentat o tatonare făcută 

mai degraba în nume personal. Să nu înțelegem de aici că aceasta a fost 

neapărat o propunere oficială a statului maghiar”, explică Pârâianu. 

          Dan Falcan, admite existența acestui episod apărut imediat după 

Unirea de la 1 Decembrie 1918. Inițiativa de a oferi Regelui Ferdinand al 

României coroana Sfântului Ștefan a Ungariei lui a avut un precedent. 

Bulgaria a făcut o propunere similară României în 1886 doar că, la acea 

dată, regelui Carol I. 

Tot el crede că, deși domnia ambivalentă era o formă de organizare care 

ținea mai degrabă de Evul Mediu, contextual era favorabil unei astfel de 

propuneri. La granițele celor două țări se afla o mare slavă și, mai nou, 

pericolul sovietic. Ungaria era într-o situație foarte delicată după 

destrămarea Imperiului Austro-Ungar și căderea regimului violent a lui Bela 

Kuhn la 3 august 1919, zi în care trupele românești cu acceptul forțelor 

europene au ocupat Budapesta. 

        Propunerea conților maghiari, însă, era o ultimă încercare disperată a 

Ungariei de a lua înapoi Transilvania. Ei au mizat pe vanitatea Regelui 

Ferdinand pentru care ar fi fost o chestiune de mare prestigiu, să fie 

încoronat rege atât la București, cât și la Budapesta. 

        În cazul acceptării propunerii conților maghiari, Alianța dintre 

România și Ungaria ar fi putut fi condusă și administrată în două moduri 

distincte, ambele însă având un numitor comun: Ferdinand rege, conducere 

centrală la București, dar și o mare autonomie regională care viza Ardealul 

pe de o parte și Ungaria pe de alta. Într-un prim scenariu administrativ, 

spune Dan Falcan, Transilvania ar fi urmat să rămână ca până în 1918 sub 

administrarea unui guvern regional care funcționa la Budapesta. 

         Momeala pentru acceptarea de către București a unei asemenea 

propuneri o reprezenta asigurarea că oricum Transilvania este a românilor 
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din moment ce Regele Ferdinand domnea și peste Ungaria. Doar că în 

eventualitatea probabilă a ruperii a ulterioare acestei alianțe, ungurii sperau 

că ar fi putut face în așa fel încât să le rămână Transilvania. (Cel mai 

probabil, Ungaria și România ar fi avut trei ministere comune coordonate de 

la București - Finanțe, Externe și Apărare). O a doua variantă de funcționare 

a Alianței româno-maghiare pleca de la aplicarea statutului de condominium 

Transilvaniei care urma să nu aparțină, în documentele oficiale, nici unui 

stat. Dan Falcan crede că maghiarii ar fi sprijinit ideea Ardealului ca o 

entitate independentă cu un Parlament stabilit la Cluj și Ferdinand, rege. 

Discuțiile diplomatice nu au ajuns în preajma acestor scenarii agreate de 

Budapesta deoarece atât Iuliu Maniu, mai ales, cât şi Ionel Brătianu, dar și 
alți oameni politici au refuzat propunerea venită de la Budapesta. 

       Asta chiar în condițiile în care, spune Mihail Sturdza în cartea sa, 

Regele și Regina au primit favorabil propunerea conților maghiari. Autorul 

lucrării din care am citat este convins de validitatea soluției unei alianțe 

între Ungaria și România: ―convingerea necesității unirii destinelor celor 

două țări era atât de mare la contele Banfy încât după o primă opțiune 

pentru naționalitatea ungară și după activitatea sa ca ministru al Afacerilor 

Externe ungar, cerut și obținut, și aceasta numai mulțumită insistenței 

imperative a Regelui Ferdinand, naționalitatea română, sub care nădăjduia 

să lucreze mai bine la îndeplinirea obiectivelor sale―. 

       Şi iată că în zilele noastre, perversiunea maghiară revine sub o altă 

formă mult mai dibace. Oare istoricii noştri nu au nimic de spus în această 

privinţă. 
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                                           SUS INIMA ROMÂNI 

                                         Aven o mândră ţară- 

                                         Prin timpi de jale amară 

                                         Stămoşii se luptară 

                                         S-o scape de stăpâni. 

                                         Azi singuri noi românii 

                                         Suntem în ea stăpâni, 

                                         Sus inima, români!  

                                          

                                         O lege-avem străbună- 

                                         Prin veacuri de furtună 

                                         Ea n-a putut s-apună 

                                         Strivită de păgâni. 

                                         Ne-a fost Cel - Sfânt tărie  

                                         Şi-n veci n-o să ne fie: 

                                         Sus inima, români! 

 

                                          În ţara românească 

                                          De-a pururi să trăiască 

                                          Credinţa strămoşească 

                                          Şi graiul din bătrâni 

                                          Spre Domnul ţării gândul 

                                          De-apururi noi avându-l 

                                          Sus inima, români! 
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               ADRIAN PĂUN ESCU 

 

 

 

 

 

 

 

                NAŞTEREA MLUI EMINESCU 

 

Ciudata noapte simt că o să fie  

şi-o să trăznească în dicţionar,  

la noapte, în Moldova mijlocie,   

se naşte Eminescul nostru iar. 

 

A fost sortit să vina-n cea mai dulce 

şi-n cea mai sfâşiată dintre ţări,  

pleca-vor toti ai zilei sa se culce 

si-l vor primi stramosii lui calari.  

 

Aşa firesc se-ntâmplă nefirescul,  

pamântul nostru suferă  adânc,  

la Ipoteşti se naşte Eminescu  

şi-n toată România mame plâng. 

 

La noapte, dintr-un pântec si o slova,  

se naşte steaua celor ce-au tăcut,  

îngenunchez, în faţa ta,  Moldovă,  

si mâna mult lovită ţi-o sărut. 

 

De-atâtea ori, în vremuri, sfâşiată  

ai fost, Moldovă, cum să  spun nu pot,  

dar Eminescu ce se naşte, iată ,  

în Doina lui, o să cuprindă  tot. 
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Ciudata noapte, noaptea noastră  mare,  

o noapte cum a fost la început,  

şi, de la Cernăuţi şi pân’ la Mare,   

pâraiele se-aud plângând în Prut.  

 

În el tresare trist Moldova toată ,  

toţi fraţii-nstrăinaţi se regăsesc,  

în el o inima va şti să bată  

acum şi veşnic, dorul românesc. 

 

În Voronet s-a răsculat albastrul,  

 ca dintr-un cer frematator de fraţi,  

la noapte-n ţară va urca un astru, 

se naşte El, Români, să vă închinaţi  
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          IRONIM MUNTEAN 

 

 

 

 

 

 

 

                                    ÎNTRE ZEI ŞI INGERI    

Cele două volume ale Aurei Christi: Europa acasă, Ed. Ideea 

Europeană, 2010 şi Planeta Israel, Euro Press, 2010 sunt rodul unor călătorii 

iniţiatice ce duc spre toposuri primordiale, originare: Grecia „Leagănul 

culturii europene cu dubla ei dimensiune apolinică (adevărat cult al lui 

Apollo, una dintre cele mai mari divinităţi ale mitologiei greceşti cu atributele 

ei multiple: divinitate temută, răzbunătoare pedepsind cu săgeţi aducătoare 

de moarte pe oricine-i stătea împotrivă, zeu vindecător, priceput în arta 

lecuirii, cu darul profeţiei, de care erau legate numeroasele lui oracole – 

Casandra, de care se îndrăgostise, primise darul predicţiei –, dar mai ales zeul 

poeziei, al muzicii, al artelor frumoase, înfăţişat, în această calitate, înconjurat 

de muze, pe muntele Parnasus şi nu în ultimul rând era considerat zeu al 

luminii (de aici şi numele de Phoebus, identificat adesea cu Soarele, celebrat 

în numeroase centre ale lumii greceşti – mai ales la Delphi – unde a fost 

eternizat prin Templul său şi dimensiunea dionysiacă. Israelul ca „Ţară 

Sfântă”, este „centrul religiilor monoteiste universale‖ 

Călătoria este „un alt mod de a trăi faptul cultural, un alt mod de a 

cunoaşte, specifică unui intelectual pur-sânge‖ (afirmaţia Aurei Christi despre 

Maria Neţ autoarea eseului interdisciplinar: Şocurile cotidianului potrivindu-

i-se perfect), un veritabil mod de a împlini proiecte de promovare reciprocă a 

literaturilor române, greceşti şi israeliene. Este dificilă încadrarea volumelor 

în gen şi specie, fiindcă în substanţa lor sunt topite: versuri, proză poematică, 

reflexivă, confesivă, memorii, texte gnomice, aforistice, literatură subiectivă 

prin care contemplă, evocă, descrie cu o pasiune irepresibilă, nimic nu scapă 

ochiului răscolitor, atent (locuri, oameni, statui, monumente, biserici, ruine, 
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capodopere arhitectonice – produs al geniului uman, palate) totul pornind de 

la foamea de a fi, foamea de a înregistra totul, dorinţa de a desprinde 

învăţăturile din istorie, iar cititorul învaţă la rândul lui, captat de harul de 

povestitor, care te ţine captiv, nu atât prin torentul de informaţie, cât prin 

tensiunea şi captarea atenţiei prin propriile-i trăiri, adesea plasate în sfera 

extazului. 

Aura Christi are darul de a-ţi induce starea de vis, de a te pasiona de 

spectacolul existenţei, ataşat de valorile umane supreme, mai ales artistice cu 

funcţia lor de Katharsis, prin care ne înălţăm în spirit şi suflet şi să trăim 

aceste dorinţe transformate, între timp, în instinct cultural, în modus vivendi 

(Foamea de a fi, p. 106) 

Titlurile volumelor sunt metaforice. Vizita Greciei o încheie cu un 

imperativ: „Toate eforturile noastre fiind circumscrise dorinţe neopaşoptiste 

de a aduce Europa aici, acasă, în România‖ de a rămâne sincroni cultural cu 

marile valori ale umanităţii. Israelul este o planetă, descoperită de Aura 

Christi drept un topos originar al religiilor monoteiste universale, cu un trecut 

cultural multimilenar, cu o istorie adesea tragică, răvăşită de războaie, cu 

oraşe asediate, transformate în redute, oraşele fiind adesea paralizate, când 

„Toată lumea ebraică se roagă, merge la sinagogă. Se roagă pentru cei morţi 

şi pentru cei vii.‖  

Ambele călătorii sunt făcute în toamna anului 2007, activităţile 

culturale desfăşurate de Grupul Conte, de un pragmatism şi eficienţă 

ireproşabile, sunt asemănătoare, stabilindu-se punţi prin care relaţiile 

spirituale definesc identităţile fiecărui popor. Volumele se aseamănă prin 

sincretism, fotografiile artistice făcute de Aura Christi vizualizează textul la 

modul suprem, metafore plastice, cu o extraordinară forţă de sugestie şi 

potenţare a atmosferei, ajută ochiul căruia neîntrecutul R. M. Rilke îi făcea 

elogiul suferind luminat: „Încep să înţeleg treptat, această viaţă, care pătrunde 

cu ochi mari, în veşnic aşteptândul suflet. Această atenţie zilnică, starea de 

veghe şi solicitarea simţurilor orientate spre exterior, acest a privi în mit şi 

permanentul a privi în afara ta. Acest a-nu ne-însoţi al peisajului schimbător, 

acest a-fi-numai-ochi, fără să realizezi pentru cine. Această puritate a vieţii, 

această perpetuă stare de bucurie, fiindcă întotdeauna se petrece ceva, nu 

pentru că are vreo legătură cu propria personalitate ci pentru că e mişcare şi 

schimbare. Ce mari devin ochii aici. Vor să aibă mereu întregul cer.‖ Cu acest 

ochi Aura Christi străbate „drumul spre centru, spre ţel” care „implică efort 

şi suferinţă, nu este niciodată un itinerar facil, este o ascensiune, rătăcire, 

însoţită întotdeauna de obstacole, greutăţi, ispite, spaime.‖ (Mircea Eliade, 

Împotriva deznădejdii) stând „între mituri şi legende – copii ai antichităţii‖ şi 

nu ştim ce anume să alegem, ne împotrivim în ezitare. „Totul dau zeii, 

nesfârşiţi” recită Ion Ianoşi din Goethe, versurile iubite de Thomas Mann. 
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„Zeii sunt pretutindeni, grăbiţi să-ţi taie cuvintele repezi, urmărindu-te 

de undeva, din umbrele fantomelor antichităţii, ajutându-te să înaintezi, să 

urci, să urci, dându-ţi foamea de a fi‖ 

Ajunşi la Thessaloniki (oraş cu nume luat după cel al surorii 

Thessalonika lui Alexandru cel Mare, fondatorul oraşului care a făcut parte şi 

din Imperiul Roman şi Bizantin) se minunează impresionaţi de absolut totul 

ca-n versul rilkean: „Să fii aidoma unui copil printre oamenii mari‖, toţi fiind 

„ca nişte copii printre oamenii mari ai vechii Elade‖: Sofocle, Aristotel. În 

Salonic, oraş cosmopolit, ca şi Atena  cu amestec de naţiuni, alături de grecii, 

urmaşi ai lui Zenon, conviviali, cu acel de neimitat joie de vivre preţuind 

trecutul, având grijă de antichitatea vie, prezentă pretutindeni, de simbolurile 

Eladei, ţară matcă a civilizaţiei europene, roiesc orientali, europeni. 

Turneul Grupului Conte (N. Breban, Janina şi Ion Ianoşi, Aura Christi 

şi fratele ei Andy) se va derula sub genericul: „Scriitori români şi diaspora”. 

Grecia 2007, la Salonic, Delphi, Atena, Seres. În Salonic admiră Ruinele 

Templului Roman, Piaţa, Rotonda din preajma Universităţii, Biserica Sf. 

Dimitrie, patronul spiritual al oraşului, în periplu familia Ianoşi descoperă o 

librărie rusească, în Grecia ruşii alcătuind o colonie numeroasă. Conferinţa de 

la Salonic a avut ca amfitrion pe consulul general al României Dumitru 

Hriţcu, gazdă ireproşabilă, s-a ţinut în incinta elegantă a Centrului Muzical, în 

prezenţa a peste o sută de români greci, fiecare membru conferenţiind despre 

problemele diasporei şi ale literaturii române, dar subliniind nevoia 

„reîntoarcerii spre vârfurile umanităţii, inclusiv spre antichitatea dragă, dragă, 

dragă.‖ În periplul prin oraş sunt însoţiţi de Victor Ivanovici, scriitor şi 

profesor (predă spaniola la Universitatea din Salonic), istorisind despre 

evenimentele urbei care a ţinut de Imperiul Otoman până în 1914. 

Spre Delphi (în Elada antică oraş în toată legea) rămas ce-a fost de 

mult: centrul universului, se ajunge pe cel mai frumos drum din lume, urcând 

printre versanţii munţilor Parnas (grupul alegând muntele cu legendele 

antichităţii, piatră şi mit în locul apei Mării Egee, care, pare, curge din munte, 

deşi Rilke într-un sonet către Orfeu afirmă: „Grei sunt munţii/ Grele sunt 

mările‖. Templul lui Apollo (personificare a Soarelui) a fost văzut şi de Rilke, 

Goethe şi Nichita Stănescu. Până la Templul lui Apollo se urcă pe treptele 

sitului arheologic printre dulcile pante ale muntelui împânzite de fragmente 

de temple, coloane, cratere, nişe, Trezoreria reconstruită, Omphalos, piatra 

Sibylei, Amfiteatrul, peste care se revarsă „O mare de lumină. Orbitoare. Un 

soare, când şi când negru, fixat cu încăpăţânare. De sus, de lângă Templul 

zeului artelor, al zilei, al luminii, protectorul poeziei crescut din versantul 

Muntelui Parnassus curg grădini enorme de măslini care alunecă – aidoma 

unui şarpe verde‖ dar curg şi legendele şi miturile despre Apollo, trecând prin 

timpuri amestecate, prin lumina mereu schimbătoare. 
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Descrierii, însufleţite poematic, i se adaugă un imn în versuri despre un 

răsărit de soare, despre cerul se frângea, din care ninge cu păsări, despre 

văzduh inundat cu ochi de lupi, ochi de fluturi.‖ Revenind a doua zi la 

Templu găsesc „o altă lumină”, cer griu şi portocaliu, soare negru şi orbitor 

– sferă vie, înaintarea şarpelui verde de măslini. Şi blândeţea cu care muşcă 

Marea Egee.‖ 

Întâmplări mirabile, mirarea de a fi (ca la Nichita Stănescu) o trăiesc şi 

în Atena cu Acropole, Parthenon, Cariatide, Erechtheion, ulicioarele pitoreşti 

şi vesele – invadate de lumina atroce a lunii octombrie – ale Oraşului vechi, 

Plaka, Atena de odinioară cu biserici, Turnuri (cel mai frumos este Turnul 

Vânturilor). De pe Acropole ai vederea panoramică a Atenei cu Amfiteatrul 

lui Dionyssos, Biserica Sf. Gheorghe (în locul căreia zeiţa Athena ar fi vrut să 

înalţe Parthenonul, spaţiul fiind mai ridicat decât cel pe care este acum 

construit), în toate desăvârşite „epoca de Aur” de către Pericle (în secolul 

cinci î.Hr.). Cea de-a doua Conferinţă cu acelaşi generic s-a ţinut în Centrul 

Cultural al Rumelioţilor având drept amfitrion pe Monica Săvulescu 

Voudouri care a prezentat volumul: Strada. Loc de trecere şi petrecere ce 

aduce laudă existenţei, strada fiind loc de trecere, de popas, pauză de respiro, 

pretext de sărbătoare, fenomen, topos al acţiunii, loc de convocare a 

manifestaţiilor, străzi colindate de-a lungul vieţii, văzute printr-un ochean 

exact şi simplu de către un absolvent de filosofie al Universităţii din 

Bucureştiul trecut prin dictatură. 

Străzile lumii străbătute de o călătoare infatigabilă sunt puse în legătură 

cu fenomene precum: piaţa, agora, diaspora, globalizare, ghetoizare, cu 

analize pertinente nu a faptului nud ci cu elan, cu încărcătură filosofică, 

sociologică, din perspectiva setei viului, văzute de ochiul flămând, dorind să-l 

facă pe celălalt să observe lumea prin care trece, cu ochi proaspăt. Autoarei i 

se face o biografie impresionantă: cu cetăţenie olandeză, greacă, cu foame de 

a fi, foamea de poveste, scriitoare fascinată de detaliu, scriind proză, eseu, 

comentariu filosofic, istorie a mentalităţilor, cu dorinţa de a se livra, de a se 

înzidi în viu. 

Aura Christi rămâne mereu poetă prin florilegiul de versuri din finalul 

acestui op sincretic potenţând liric impresiile provocate de trăirea în spaţiul 

zeilor, Omphalos fiind poem amplu, cu respirări nichitastăneciene. 

În Ţara Sfântă, în Planeta Israel, Grupul Conte, ajunge cu câteva zile 

înainte de sărbătorirea de către evrei a Anului Nou (în ebraică Rosh Ha-

shana), împlinindu-se 5768 de ani de la Geneză. La Tel Aviv, în prima zi sunt 

martori „la un răsărit de soare imperial. Soarele răsare şi apune în Israel 

nebănuit de repede. Spectacolul este fascinant.‖ Sunt „Captivaţi de 

dramatismul spectaculos şi monumental, extrem de viu, al scenelor de apus şi 

răsărit sub semnul cărora se va desfăşura întregul nostru turneu israelian‖. 
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Sunt mereu însoţiţi de Paul Volovici al cărui portret este amplu: evreu 

născut la Iaşi, format în spaţiul cultural românesc, stabilit în Israel, dar 

păstrând legătura cu România. În Tel Aviv, urbe modernă, oraşul fără repaus 

luminat nopţile puternic, cu clădiri vechi „de culoarea cafelei de lapte, cu 

zgârie nori, reţele de hoteluri pe malul Mediteranei, cu portul, cu cele Trei 

Turnuri, cu Porţile oraşului, irigarea făcută pretutindeni pentru pădurile de 

flori cu partea veche, biblică concentrată în Yaffo, de unde s-a îmbarcat Iona 

sunt impresionaţi de tot ce văd. Magdalena le vorbeşte despre totul în periplul 

prin oraş: Muzeul de artă la intrarea căruia străjuieşte o statuie de Henry 

Moore, Opera, milionul de ruşi-evrei stabiliţi în Israel unde au exportat 

alcoolismul, prostituţia, divorţurile. Discută însă câte în lume şi-n stele în 

limba sfântului Dostoievski, inclusiv despre programul Grupului ce îşi va ţine 

Conferinţa la Uniunea Scriitorilor, aproape de Casa Ziariştilor, la o dată nu 

tocmai fastă, imediat după Anul Nou culminând, după zece zile – numite 

cumplite cu Yom Kipur – zi de post negru şi rugăciune pentru iertarea 

păcatelor. În sala arhiplină, spaţioasă lucrările sunt deschise de preşedintele 

Asociaţiei Scriitorilor israelieni de limba română Shaul Carmel care prezintă 

Grupul editorial Ideea Europeană & Euro Press, revista Contemporanul. 

Tema dezbaterii: Contribuţia scriitorilor evrei în cultura română şi nu-s 

puţini: M. Sebastian, familia Ianoşi, Leon Volovici, Maria Banuş, Nina 

Cassian, Antoaneta Ralian, Andrei Fischof, Zigu Ornea, B. Fundoianu Maxx 

Blecher, Ilarie Voronca, Norman Manea, Gherasim Luca, Radu Cosasu, 

aparţinând culturii române şi despre care Ideea Europeană a editat: Problema 

evreiască, Scriitori evrei din România, Avangardismul românesc. 

Ierusalimul e altă planetă pe care Grupul o străbate însoţiţi de familia 

Paul Volovici (Paul şi Hania) prin Oraşul vechi – Cetatea Ierusalimului – pe 

ulicioare, în faţa Bisericii Sfântului Mormânt, cu Altarul Sfântului Mormânt, 

icoana Sfânta Fecioară cu Pruncul în braţe, Zidul Plângerii cu Marele 

Templu, Moscheea El-Aksa, Cetatea are opt poţi, Zidurile Oraşului Vechi, 

Poarta Yaffo, Galeriile de Artă, Muntele Măslinilor, Biserica Dominus Flevit 

– unde s-a zămislit rugăciunea Tatăl Nostru, Cimitirul cel mai vechi din lume 

pe un versant al Muntelui Măslinilor, Valea Cedromului, Mormântul lui 

Absalom, Grădina Ghetsimani, Biserica Naţiunilor, măslinii datând de cca 

2000 de ani. În preajma unuia Iisus a avut una din cele doua clipe de ezitare: 

„Dacă poţi, Tată, ia de la mine paharul acesta‖ pe care nu i L-a luat ducându-

şi misiunea până la capăt, prin suferinţă ispăşind păcatele altora. 

Cealaltă ezitare a avut-o pe cruce, o şovăială de destin, admirabil 

prezentată de Aura Christi într-o rugăciune atipică: Dormi (cuprinsă în 

volumul „Grădini austere” alături de alţi cinci psalmi în răspăr prin care îşi 

defineşte relaţia cu Dumnezeu, luat ca partener de dialog: Morţi în ispită, Şi 

iarăşi m-a cuprins teama din copilărie, Lăsaţi fluturii, În dulcea pribegie, Zi 

îndoliată, reface stări arhetipale ale acestei relaţii a omului (în rugăciune cu 
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Dumnezeu). Vizitează în continuare Biserica Maicii Domnului, Biserica 

Rusească Maria Magdalena cu turlele în formă de ceapă, satul Ein Karem 

dintr-o suburbie a Ierusalimului unde se află Biserica Sfântului Ioan 

Botezătorul şi Biserica Sfânta Elisabeta (mama apostolului) de unde se vede 

„Ierusalimul ca în palmă. Un fragment de imagine divin. Absolut divin‖. 

Cu o capacitate imensă de a se mira, de a preţui lumina, viaţa Aura 

Christi vede: Aici, la Ierusalim, ca în Elegia Întâi rilkeană totul e misiune‖ În 

seara din ajunul zilei Yom Kipur „Străzile Ierusalimului sunt pline de… 

îngeri: evrei ieşiţi de la Sinagogă, copii, femei, bărbaţi – toţi, absolut toţi 

îmbrăcaţi în veşminte albe.‖ 

Urcă apoi pe Via Dolorosa – Drumul Crucii parcurs de Iisus de la 

judecată la răstignire, pe Golgota şi văd Biserica în care Fiul lui Dumnezeu a 

fost judecat de Pillat din Pont. Recuperaţi (Aura şi Andy) de Hania (soţia, 

poloneză a lui Paul Volovici) când din „Pomul Cerului‖ (titlu al unui poem 

din volumul Grădini austere) cade ziua. 

Sala Cinematecii, arhiplină, primeşte Grupul Conte, personalităţi de 

prim rang moderate de Costel Safirman coordonator al Centrului Cultural de 

la Ierusalim dezbat cartea lui Leon Volovici: „De la Iaşi la Ierusalim şi 

înapoi”, – carte eveniment, – compusă din două părţi: La început a fost 

dialogul şi Scrisori din Ierusalim, redactată în stil clasic, limpede, cu frază 

scurtă, cu oralitate calmă. Stârnit de Sandu Frunză, conf. La Facultatea de 

Istorie şi Filosofie din Cluj, Leon Volovici ştie, răspunde, se confesează în 

lungi solilocvi rememorându-şi biografia şi lăsând să se descopere din 

„poveştile‖ cărţii scriitorul cu har de povestitor, cu umor, uneori ironic cu 

sine însuşi, corosiv, cunoscând manifestări antisemitice, care smulge din 

mediocritate. 

Ajung la Haifa, oraş montan aşezat la poalele Muntelui Carmel ce se 

întinde în splendorile-i aspre până la mare. Vizitează Universitatea, Primăria, 

Facultatea de Medicină, Biserica Sfântului proroc Ilie, Steaua Mării şi casele 

din cartierul evreiesc şi arab risipite pe povârnişurile montane lăsând impresia 

că unele curg din cer, Grădinile Bahai, - un soi de pecete a raiului, cu arbori 

tropicali şi o linişte „de auzi, ziua în amiaza mare, cum cântă greierii‖. (Ca-n 

poemul lui L. Blaga Linişte: „Atâta linişte-i în jur de-mi pare că aud/ cum se 

izbesc de geamuri razele de lună‖). La toate întâlnirile din Ierusalim Grupul 

Conte a evidenţiat rolul relaţiilor interculturale, iar Aura Christi, ce a recitat 

câteva poeme din „Grădini austere‖ face o mărturisire „Micile mele poeme 

îmi fac rău, un rău enorm; când citesc din ele tremur literalmente – ştiu ce 

spun! – aş fi fost un om mort de mult. Pentru mine poezia fiind un mod de a 

mă exprima, - poezia înseamnă destin, nu-i aşa? – este şi o rugăciune.‖ După 

o perioadă de secetă, când se întreba: Ce-i cu mine? Ce mi se întâmplă?Unde 

am greşit? De ce sunt pedepsită, de vreme ce demonul liricii mi-a întors 

spatele, întorcându-ne din Israel, am reînceput să scriu poezie.” 
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Este adevărat că dorul de viaţă, neostoita foame de a fi, dorinţa de 

existenţă plină s-a încorporat în aceşti ani în volume rotunde de poezie, proză, 

eseu, expresie a unei voci puternice, autentice cu un timbru atât de original, în 

concertul poeziei româneşti actuale, inconfundabilă şi prin anvergura ideatică 

la flacăra căreia se mistuie, energiile-i lăuntrice dând rod nepreţuit în acest 

început de an când Aura Christi împlinește 61 de ani. 
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   EMINESCU – OMUL ÎNDRĂGOSTIT DE ABSOLUT 

 

Absolutul a constituit încă din antichitate o preocupare îmbrăţişată mai ales 

de aceia dintre oameni pe care propriile limite i-au stânjenit în permanenţă. El a 

fost imaginat în cele mai diverse moduri, în funcţie de firea şi de concepţiile 

existenţiale cultivate de seminţiile trăitoare atunci. 

Cea mai veche dintre opţiuni ne-a fost prezentată de Epopeea lui 

Ghilgameş care îl abordează dintr-o triplă perspectivă – a realităţii, a 

idealităţii şi a utopiei. Fiecare dintre aceste ipostaze exprimă un tip aparte de 

revelare a absolutului. 

Cea reală are în centrul ei relaţia dintre Ghilgameş şi Enkidu, înţeleasă ca o 

imperioasă nevoie de complementaritate, singura capabilă să contribuie la o 

armonioasă receptare a cosmosului. 

Cea ideală întruchipează năzuinţa comună care-i animă pe cei doi – 

năzuinţă axată pe înfăptuirea imposibilului, explorare menită să scoată la iveală 

tot ceea ce este mai valoros în lăuntrica structurare din ei, omul abia aşa având 

posibilitatea de a se cunoaşte pe sine mai temeinic. 

Cea utopică vizează prospectarea posibilităţilor de integrare a 

supranaturalului în angrenajul mobilurilor specific omeneşti, ca moda-litate de 

a atenua necruţătorul impact al „hotarelor‖ de diferite facturi asupra condiţiei 

umane. 

O altă contribuţie importantă este datorată poporului evreu. Acesta s-a 

distins printr-un mod aparte de abordare a absolutului, înfăptuit nu la nivelul 

omenescului, ci la acela al divinităţii, înţeleasă la singular, uriaş pas înainte 

faţă de viziunile politeiste. 

Dumnezeul iudaic reprezenta un superlativ cosmic, dar şi o invi-taţie 

adresată omului de a încerca să se înscrie pe o orbită a perfecţiunii, înscriere 
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determinată de caracterul permanent emulativ al prezenţei Celui binecuvântat 

în existenţa de zi cu zi a comunităţii. Şi a individului. 

Se înjgheba în felul acesta o comuniune om-univers prin inter-mediul 

căreia orice frontieră exista doar pentru a fi depăşită, iar necunoscutul supus 

necontenitei înaintări a omului în perimetrele sale, fiecare nou teritoriu 

eliberat astfel devenea un spaţiu sufleteşte culti-vabil de cel care-l obţinea. 

Hinduşii înţelegeau absolutul sub chipul sufletului contopit cu natura 

înconjurătoare. O natură impregnată de prezenţa celor 3.333 de zeităţi care 

formează originalul panteon al locului, fiecare în parte şi toate la un loc 

conferind oricărei făpturi şansa de a comunica mereu cu altă „voce‖, 

rezultând o colaborare de pe urma căreia omul poate avea revelaţia 

infinitudinii personale. 

Această stare, sinonimă unei bogăţii fără margini, conferă celui ce o 

trăieşte, sentimentul că toate câte există au tainica misiune de a-şi mărturisi 

ataşamentul faţă de omul pătruns de norocul care i se acordă de a fi o 

nepreţuită componentă a universului dispus să-l slujească cu abnegaţia celui 

doritor să fie folositor. 

Grecii au extins căile de abordare ale absolutului, extindere mulţu-mită 

căreia s-a petrecut o substanţială lărgire a orizontului comprehensiv. Devenit una 

cu totalitatea de manifestări a lumii înseşi, acest tip de comprehensivitate a 

deschis mereu alte perspective cunoaşterii umane, cuprinsă de un elan 

neîntrevăzut înainte de apariţia sa. 

Primul care i-a definit, indirect, un obiectiv a fost Homer cu cele două 

creaţii – Iliada şi Odiseia, prima reprezentând un absolut al luptei şi a doua al 

explorării necunoscutului. 

A urmat Pitagora care a desluşit în paideia, în educaţia perma-nentă, o 

modalitate prin care oamenii s-au văzut în posesia unei căi ce ajungea să se 

confunde cu absolutul. 

Filosofii – Heraclit, Democrit, Zenon, Parmenide, Protagoras (şi atâţia 

alţii, cei şapte înţelepţi care i-au precedat având şi ei valoroase contribuţii în 

domeniu) au meritul de-a fi inaugurat, fiecare în felul său, câte o modalitate 

de revelare a unui posibil înţeles superlativ. 

Socrate a avut bucuria de a fi „limitat‖, dacă se poate spune astfel, 

absolutul la spaţiul binecuvântatei cunoaşteri de sine, ea însăşi capabilă să 

asigure un elocvent progres – demonstrat de epocile care au urmat – a fi infinit, 

sau mai propriu-zis, extins pe întreaga durată a unei existenţe umane, existenţă 

ce apare celor cantonaţi în comodităţile variatelor con-forturi cărora le plătesc 

tribut, un lux dăunător. 

Platon a fost cel dintâi care a teoretizat amplu diferite ipostaze ale 

absolutului elin integrat condiţiei umane, devenită prin scrierile sale, un 

spaţiu ideal de formulare, dezbatere şi rezolvare a problemelor legate de 

existenţa acestei realităţi spirituale de excepţie. 
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Aristotel, la rândul său, şi-a făcut un titlu de mare profesionalitate 

filosofică abordând teme menite să contribuie la o mai temeinică aprofundare a 

unor posibile domenii ale absolutului – poetica, retorica, politica, sufletul 

omenesc, natura ş.a. 

După întemeietori, mulţi alţii au avut destoinicii de seamă menite să 

elucideze noi aspecte ale acestei problematici ce se va dovedi ea însăşi ... 

absolută. 

Aproape n-a existat generaţie care să nu numere printre cei ce le alcătuiau, 

câte unul măcar, preocupat de realizarea absolutului. Acesta a devenit, cu 

timpul, una din tainicele pârghii care au asigurat un soi de continuitate printre 

oameni a ideii că viaţa i-a fost dăruită omului pentru a o transfigura în ceva mai 

înalt, într-o vocaţie pe parcursul împlinirii căreia, privilegiaţii – fiindcă erau 

nişte privilegiaţi, înfăptuiau miracolul eternizării. 

Românii n-au făcut nici ei excepţie de la acest etalon de aur al condiţiei 

umane. În bogata variantă orală a culturii lor, numeroase genuri artistice 

păreau axate pe oculta năzuinţă de a realiza într-un fel sau altul, variantele 

româneşti ale absolutului. 

Forma cea mai proprie românului s-a dovedit minunata lui poezie populară 

închinată, deopotrivă dragostei şi naturii. O poezie supusă aproape în totalitate 

nevoii de a întruchipa absolutul în forme palpabile care, dovedindu-i existenţa, 

să-l integreze în rândul marilor puteri cosmice gata să-l slujească pe cel ce le 

invocă sprijinul. Cu condiţia ca gândul, vorba şi fapta celui ce le invocă să aibă 

drept caracteristică binele, singurul în stare să „exorcizeze‖ forţele răului de 

orice provenienţă. 

În forma ei cultă, spiritualitatea românească şi-a diversificat substanţial 

preocupările în acest sens. Din lungul şir al celor preocupaţi de această temă îi 

amintim pe Neagoe Basarab, Dimitrie Cantemir, şi mai cu seamă Eminescu; ei 

au năzuit, ca purtaţi de un suflu mai presus de propria lor voinţă, să atingă cele 

mai înalte piscuri ale absolutului. 

În cazul lui Eminescu (1850-1889), ascensiunea avea să devină pe 

nesimţite zbor. Un zbor ca acela al lui Hyperion către Cel fără început şi fără 

sfârşit, adevăratul Protector de „taină‖ al tuturor celor care urmează 

irepresibila chemare a unui dincolo de zare ce se cere întruchipat într-o 

existenţă umană inconfundabilă. 

Toţi îndrăgostiţii de absolut au intuit că faptele sunt după chipul şi 

asemănarea sufletului pe care omul îl are. Dacă sufletul e sumbru şi acţiunile 

omului vor purta pecetea lui dominantă. Dacă sufletul e mărunt şi cele 

întreprinse de ins vor fi precumpănitor meschine. Dacă însă omul ştie că în el 

însuşi există un univers care abia aşteaptă să fie pus la încercare, adică să se 

afirme astfel, cum atât de sugestiv o spune poetul nostru, cu siguranţă tot ce 

va înfăptui va avea distinctivul sigiliu al alesului. Al unui ales înţeles nu ca 
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persoană cu mai multe drepturi decât îndatoriri, ci exact invers, cu infinite 

îndatoriri şi doar cu elementarele drepturi cuvenite fiecăruia. 

Eminescu a fost un astfel de om conştient că adăposteşte în el însuşi un 

univers pe care are datoria de a-l scoate la iveală şi de a-l dărui semenilor săi 

mai puţin favorizaţi. Or, într-un astfel de univers nu se putea să nu răsară, la un 

moment dat, şi un îndrăgostit de absolut. Iar dacă el a fost un astfel de om, 

normal este ca tot ce a întreprins să fie dovada înzestrării sale neobişnuite. În 

cazul său, de-a dreptul fabuloase. 

Întreaga lui poezie reflectă această strădanie a permanentului îndrăgostit 

de absolut, dragoste care, în contact cu cele înconjurătoare nu se putea să nu 

le înnobileze, să nu le dea o ţinută de o incon-fundabilă frumuseţe. 

Proza lui, în totalitate, este şi expresia fericitei lui hărăziri. Per-sonajele 

pe care le aduce în prim plan, evenimentele în contextul cărora acţionează, 

idealitatea care le învestmântă sufletul şi mintea (ba chiar şi trupul!) în „straie 

împărăteşti‖ (cum ar zice Neagoe Basarab printr-o inspirată îmbinare de 

cuvinte), le singularizează, dar, în acelaşi timp, le şi transformă într-un eficient 

numitor comun al existenţelor noastre, doritoare ele însele să le semene. 

Fragmentele sale de teatru sunt învăluite de acelaşi suflu cosmic care-l 

vădeşte pe autenticul îndrăgostit de absolut. 

De acest ultim tărâm ne vom ocupa în paginile care urmează. Vom avea 

binefăcătoarea surpriză a unui demiurg ce năzuia spre înfăptuirea unui tipar 

asemănător celui shakespearian, pe care doar prea repedea curmare a vieţii l-a 

împiedicat să se manifeste potrivit geniului său, care ar fi adăugat diamantului 

care era şi uluitoarele faţete ale spiritului său structurat şi pe coordonate 

dramaturgice indiscutabile. 

Aspectele pe care le vom comenta întrunesc eterna condiţie a nemuririi – 

profunzimea, elevarea şi subtilitatea, care oricum s-ar combina între ele, 

participă la o geneză în care uimirea e mereu de faţă. Ar fi fost destul şi 

mirarea, această stare de graţie a oricărei filosofii aptă să înfrunte timpul, dar în 

ceea ce-l priveşte pe el, Duminica spirituală a românilor, cum l-am numit 

altădată, locul mirării e luat de uimire, iar prezenţa ei face posibilă ivirea 

realităţii al cărei nume este – eternitatea. 

Pentru o mai bună înţelegere a minunii se impune să ordonăm aceste idei 

în funcţie de câteva dominante, grăitoare prin însăşi ale-gerea pe care parcă 

ele însele o săvârşesc, impunându-ni-se ca vieţi spirituale de sine stătătoare. 

Din adunarea lor laolaltă va rezulta – un autoportret al autorului, având 

dimensiunile unui univers, variate portrete ale fiecărui om aflat într-o situaţie 

similară de îndrăgostit de absolut, dar şi un admirabil chip înfăţişând poporul 

român în toată simplitatea şi măreţia sa de creator al unei înţelepciuni având 

frumuseţea fără bătrâneţe. 

De absolut, aşa cum am văzut, omul se poate apropia pe o mulţime de căi. 

Eminescu a ales trei dintre ele, fiecare reprezentând o dominantă a existenţei 
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umane ideale, toate prezente în piesa sa Bogdan Dragoş (1878), pe care ne 

propunem s-o analizăm. 

Cea dintâi, a dăruirii de sine, presupune o supremă responsabi-litate faţă de 

propriul copil, responsabilitate cu atât mai implicată şi mai implicantă (în 

sensul că e sprijinită şi de cineva „din afară‖), cu cât odrasla e mai expusă 

primejdiilor pe care fragila vârstă le amplifică enorm, cea mai cumplită fiind 

iminenţa morţii plănuită de cei prea ahtiaţi de putere. 

A doua evidenţiază devotamentul faţă de domnitorul ameninţat de 

mârşave uneltiri, dintre care cea mai odioasă o constituie lenta otrăvire a 

suveranului. Din fericire, în timpul dezlănţuirii funeste, el are în preajmă un 

suflet de supus, dar şi de prieten care îl apără şi, mai mult, preîntâmpină 

posibilele catastrofe. Prezenţa unui astfel de om, sugerează Eminescu, atestă 

existenţa unei duble valori. Una repre-zentată de domnitor, dacă n-ar fi fost 

un om de o factură deosebită el însuşi, n-ar fi putut să aibă parte – şi aceasta e 

altă valoare – de un slujitor atât de pătruns de nobilul rost al misiunii sale 

încât să rişte până şi viaţa sa numai ca să-l salveze pe primejduit. 

A treia, cea mai completă, deoarece antrenează, în cuprinsul ei, cosmosul 

cu toate ale sale este ceea ce am numit înţelepciunea celei dintâi iubiri, 

înfiripată din două infinituri, cum se întâmplă în ritualul sacru al celui mai 

mare dintre marile sentimente umane. Iar când această „primă iubire‖ are 

norocul de a fi şi unica, putem vorbi de cea mai mare dintre minunile 

posibile, aceea care face din două făpturi o singură entitate, un alt fel de 

androginitate, poate încă mai de dorit decât aceea imaginată de antici. 

Acestor luminoase forme de absolut li se opune „nebunia‖ – în ipostaza ei 

cea mai gravă şi mai agresivă, care se identifică perfect nemăsuratei pofte de 

putere cu ţinta ei bine precizată şi care se numeşte – mărirea. Aici e vorba de 

mărirea întruchipată de coroana supremă. 

„Nebunia‖ de acest gen are şi ea două ramificaţii, simbolizate de cuplul 

care aspiră să aibă parte de izbândă. Atât bărbatul, cât mai ales femeia 

(aceasta este acreditată aproape totdeauna drept cap al tuturor răutăţilor, şi 

asta de la Clitemnestra încoace, via Lady Macbeth, Goneril, Regan şi altele 

din aceeaşi „familie‖) sunt moduri foarte distincte unul faţă de altul, dar, ca 

de obicei, complementare. 

Lupta pentru putere implică existenţa a cel puţin două tabere. Una, 

deţinătoare deja a însemnelor ei exterioare, şi alta care unelteşte împotriva-i. 

Şi aceasta deoarece o caracteristică a acestui tip de înfruntare este o 

superlativizare, măcar dintr-o parte, a celei mai înjo-sitoare dintre degradările 

umane, lipsa de scrupule. 

Unde apare o astfel de aberaţie, fiindcă absenţa scrupulelor este o aberaţie, 

şi încă una autodesfiinţatoare, fiind contrară oricărei normale alcătuiri umane 

(axată întotdeauna pe bunăvoinţa faţă de alţii), ca orice viciu suprem (sau 

cumul de vicii colcăitoare într-o atât de grozavă deformaţie morală, ca aceasta 
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invocată aici), şi abia pe urmă se repercutează asupra ţintelor alese spre a fi 

nimicite, întronând, în locul lor, „noua ordine‖ dorită de descompusul 

învingător. 

Sunt însă lupte şi lupte pentru putere. Unele josnice, abjecte de-a dreptul, 

când ambii combatanţi sunt la fel de ticăloşi; altele în care doar unul dintre 

potrivnici este total lipsit de simţ moral; şi cea mai înaltă, când cel îndelung 

hărţuit ripostează, dar in extremis, după o îndelungă cumpănire. 

În fragmentul lui Eminescu avem parte de această a treia variantă. 

La începutul piesei, Sas, împreună cu soţia lui, Bogdana, sunt la un pas de 

victoria mult aşteptată, mai bine zis îndelung pritocită. Iar armele folosite sunt 

fabricate în cel mai „eficient‖ laborator inventat de om, laboratorul otrăvurilor 

subtile. Dar să-l ascultăm pe Sas anticipând triumful: „Aşadar azi e ziua când 

îşi va citi diata/ De zece luni veninul mereu îi curge-n vine/ Dar tare în oţele de 

zece luni trăieşte...‖ 

Verdictul seamănă cu o însemnare făcută cu fierul roşu al călăului: „încet 

se uscă-asemeni vânjosului stejar.‖ 

Aflăm că acest asalt final a fost precedat de altele, întinse pe durata unor 

ani de uneltiri sistematice: „Nu-i vorbă, lucrez ca un paing/ Şi pânza mea 

ajunge la craiul şi la papa, / De n-a muri degrabă tot trebuie să cadă...‖ 

Stadiul la care a ajuns „afacerea‖ e foarte convingător evocat: „El este ca 

bogatul înconjurat de-avere/ În juru-i stau podoabe şi vinuri şi mâncări,/ Dar n-

are nici picioare, nici mâini să se întindă/ Să ia ce-i dinainte-i ...‖ Şi ca şi când o 

astfel de „prevedere‖ nu era suficientă: „Astfel pentr-orice caz/ Am prefăcut eu 

casa lui proprie-n capcană‖. 

Răul pentru a fi întreg se pare că e necesar să fie conceput şi executat de un 

cuplu. În astfel de împrejurări, forţele nu se dublează – cum ne-am aştepta –, ci 

se multiplică parcă la infinit. Pe moment, deoarece, în timp, ele se întorc 

împotriva uneltitorilor. Exemplul cel mai clar este acela al lui Macbeth şi al 

doamnei sale. Macbeth e gata de câteva ori să renunţe la uciderea lui Duncan. 

Privilegiile obţinute din partea acestuia i se par suficient recompensatoare 

pentru serviciile făcute. Dar soţia lui îi reînteţeşte voinţa cu un neobişnuit 

talent, care seamănă aproape cu geniul (de nu cumva se identifică total cu 

acesta). Cu un geniu malefic, dar dispunând de energiile pe care numai un 

astfel de statut îl conferă celor pe care-i alege să-i servească (pe care, de fapt, îi 

slujesc, fără să realizeze înfeudarea). 

Dacă lucrurile stau astfel, să însemne oare că femeia este mai ahtiată de 

putere şi, în consecinţă, cu un grad sporit de maleficitate? Nu e vorba de un 

astfel de grad sporit. Mai curând, la mijloc, se află o problemă care depinde 

de instinctul de conservare al celor două sexe. 

Bărbatul e mult mai detaşat de grija faţă de ziua de mâine, şi cum n-ar fi 

când el ştie că femeia e în permanenţă în miezul incandescent al acestei griji, şi 

ea este în acest miez pentru că de faptele-i depinde înfăţişarea oricărei zile de 
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mâine, ea trebuind să organizeze dinlăuntru administrarea bunurilor introduse 

în „cetate‖ de bărbat. 

În cazul Sas-Bogdana, lucrurile nu stau altfel. Cu o esenţială menţiune 

deosebitoare. Aici, motorul „urcuşului‖ e pornit de soţie. Şi tot ea este aceea 

care, cu ajutorul unor filtre vrăjitoreşti, îi deteriorează constant starea de 

sănătate a Voievodului. (Bogdana este nu numai fiică de vrăjitoare, ci pare 

chiar să-şi fi întrecut mama, ea însăşi o maestră a acestui pestilenţial „ordin‖ 

sufletesc). 

Ajunşi în antecamera biruinţei, Sas şi Bogdana se trezesc „depo-sedaţi‖ 

rând pe rând de beneficiile scontate şi pentru care şi-au pierdut sufletele şi 

chiar şi pe propriul lor fiu, ucis de nimeni altul decât de tatăl său care era 

convins că-l omoară pe copilul rivalului. Şi toate acestea, deoarece 

întotdeauna, sugerează Eminescu, neîntrerupta abilitate a răului e doar 

aparentă şi îşi găseşte „naşul‖ în neaşteptat de profunda înţelepciune a 

„victimei‖ (ea aliată cu un „prostănac‖, dacă ar fi să-l credem pe Roman 

Bodei), dar care face ca „punerea lor în scenă‖ să aibă zdrobitor câştig de 

cauză. 

Suntem departe de atitudinea specific individualistă preconizată de 

Schiller (în Wilhelm Tell) care susţine că „doar omul singur este puternic‖. 

Adevărul este că voevodul Dragul, indiscutabil o inteligenţă nu numai 

sclipitoare, ci şi adâncă, fără neprecupeţitul ajutor al lui Roman ar fi sfârşit în 

meşteşugita capcană a soţilor Sas. Împreună cu Bodei, câmpurile de acţiune 

par înmulţite considerabil, senzaţia creată nedumerindu-i complet pe 

uneltitori. 

Spunem că o cale de a atinge absolutul o reprezintă abnegaţia pusă în 

salvarea celui drag. Fiindcă Dragul nu atât pe el aspiră să se mântuiască atunci 

când le contracarează strălucit planurile intriganţilor, ci pe fiul său mult iubit. 

Pentru un domnitor, existenţa unui fiu înseamnă enorm, înseamnă totul, 

deoarece prin el este asigurată continuitatea la domnie şi totodată garanţia că 

arborele său genealogic nu se va usca o dată cu stingerea sa din viaţă. Dar chiar 

dincolo de această miză colosală, nimic nu este mai important pentru un părinte 

ca asigurarea unei existenţe pusă la adăpost a urmaşilor săi. 

Eminescu, el însuşi un iluminat îndrăgostit de absolut, nu oboseşte să 

susţină că omul nu luptă niciodată mai bine decât atunci când urmăreşte buna 

stare a celui iubit. În asemenea împrejurări se întâmplă aproape totdeauna ceva 

care pare să nu intre în nici un tipar prestabilit, dar forma existenţială pusă în 

mişcare astfel are un „ce‖ dintr-o frumuseţe eternă, susceptibilă să devină 

exemplu, dacă nu cumva chiar model, pentru mulţi alţii. Iată de ce 

înţelepciunea paternă, care are în vedere mai binele fiului sau a fiicei, se poate 

constitui într-o cale spre absolut. Cu condiţia să aibă în permanenţă puritatea  

sfinţeniei însăşi. Fiindcă un părinte iubitor, în adevăratul înţeles al noţiunii, 

ajunge să aibă, cu timpul, ceva din atributele sfinţeniei. 
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Roman Bodei ne oferă o altă modalitate de accesare a absolutului. Şi este 

ea însăşi o opţiune care presupune continua desăvârşire a omului prin 

închinarea propriei vieţi celui pe care îl socoteşte demn de respectul şi 

dragostea sa. Pun înaintea dragostei, în acest caz, respectul, deoarece primul 

drept al unui „vasal‖ este acela de a-şi respecta suzeranul, şi abia după ce acesta 

îi acceptă respectul, cel vizat poate avansa spre celălalt dragostea neţărmurită 

care-i însoţeşte viaţa. În toate celelalte împre-jurări, dragostea este aceea care 

trebuie să primeze, respectul fiind ulterior şi semnificând o consecinţă firească 

a celei dintâi. 

Roman îl ajută pe voievod să-şi „însceneze moartea‖, aşternând asupra 

tronului postavul negru al nefiinţei, care-l hotărăşte pe Sas să dea „ultima 

lovitură‖ prin care ar fi tăiat brutal şi definitiv orice posibilitate de „revanşă‖ 

a celui ucis, prin descendenţii săi rămaşi în viaţă, şi tot el este acela care îl 

culcă pe odorul lui Sas şi al Bogdanei, venit de la chef, în patul de odihnă al 

fiului domnitorului, îl înveleşte „grijuliu‖ cu mantaua acestuia şi-l întoarce cu 

faţa la perete – măsuri care se dovedesc mai ingenioase decât contraplanul 

făurit pentru a curma firul vieţii primejdiosului descendent. 

Primul act, Eminescu îl intitulează simbolic „Cornul lui Decebal‖ şi el 

semnifică apreciabila depărtare la care se află Bogdan, fiul lui Dragul, de 

„teatrul ostilităţilor finale‖ – sunetele de corn care răzbat prin codru până la 

cetatea de scaun constituie, indirect, semnalul hotărâtei acţiuni împotriva 

criminalului cuplu Sas-Bogdana. 

Ni s-ar putea obiecta: bine, dar prin ce se dovedesc superiori Dragul şi 

Roman faţă de ticăloşii care urmăresc uzurparea tronului? Prin multe, dar cea 

mai de seamă dintre deosebiri o reprezintă caracterul de legitimă apărare al 

tuturor faptelor lor. 

Toate legislaţiile din lume justifică asemenea acţiuni menite să răspundă 

producătorilor de moarte. Fiindcă este imoral să se dea câştig de cauză 

reacţiilor care atentează la viaţa altora fără a li se da şi ata-caţilor posibilitatea 

de a se folosi, la rândul lor, de arme care stabilesc măcar egalitatea de şanse 

între cele două tabere. 

Atât prima, cât şi a doua cale spre absolut subliniază nevoia de demnitate 

şi de necontenită întărire a acesteia, manifestată prioritar la cei ce au conştiinţă 

comunitară. Fiindcă e în firea datelor fundamentale umane de a se ilustra plenar 

şi pe acest teritoriu al existenţei omeneşti. Sau, încă mai bine spus, este tărâmul 

pe care condiţia umană îşi încearcă preponderent puterile. În vreme ce 

nevolnicii sunt gata pentru orice pertractare numai ca să evite cele mai 

inofensive lovituri, oamenii demni, fixându-şi ţinte greu de atins, instituie în 

propriile vieţi, nece-sitatea autodepăşirii. 

O cale care le întrece pe cele analizate până acum, prin frumuseţe, lumină 

lăuntrică răspândită în lume, dăruire de sine dedicată celuilalt, o constituie 
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înţelepciunea iubirii. Înţelepciunea iubirii?! Dar nu este o contradicţie de 

nerezolvat între aceşti termeni? 

Cei mai mulţi moralişti sunt gata să depună mărturie că aşa este. 

Înţelepciunea şi iubirea sunt – la infinit – incompatibile. Şi dacă ne ghidăm 

după numărul covârşitor de asemenea prozeliţi e cu neputinţă să nu credem că 

aşa şi stau lucrurile. 

Eminescu însă nu împărtăşeşte un astfel de punct de vedere. Pentru 

marele nostru poet, şi nu numai pentru el (să ne amintim de Shakespeare în 

primul rând, el însuşi un adept constant al contrariului susţinut de moralişti), 

iubirea este înţelepciune, iar înţelepciunea             – iubire. În ambele 

circumstanţe – înţelepciune şi iubire, iubire şi înţelepciune sunt depozitare ale 

tuturor tainelor şi misterelor cosmice. 

O astfel de comprehensiune superioară face posibilă înţelepciunea iubirii, 

dar şi iubirea înţelepciunii. Că este aşa ne confirmă Eminescu încă o dată atunci 

când afirmă, de asemenea, sublim: „Pasiunile înjosesc, pasiunea înalţă.‖ Şi este 

foarte adevărat. Pluralul introduce în viaţa omului – gloata, or, simpla ei 

prezenţă împiedică sau întârzie măcar ca atâtea tipuri de idealităţi să se poată 

întrupa. Singularul, în schimb, este sinonim limpezirii orizonturilor până 

departe, cât poate văzul sufletului să cuprindă. Ori văzul sufletului cuprinde în 

deschiderea sa – nemărginirea. 

Pentru ca toate acestea să se petreacă trebuie împlinită o dificilă condiţie. 

Aceea de a deveni pereche. Sau, mai bine zis, de a fi pereche. Deoarece 

perechea nu devine, ci este. O astfel de năzuinţă este posi-bilă numai atunci 

când cei implicaţi au conştiinţa că doi sunt unul. 

Într-un astfel de context, acest soi de doi sunt unul, este singura formă de 

invincibilitate posibilă. Starea care asigură dăinuirea în cadrul suspendării 

oricăror noţiuni de durată obişnuită, convenţională, instituind, în tot ce o 

priveşte, măsura veşniciei. 

Bogdan şi Ana posedă toate datele unor tineri pentru care dragostea nu se 

rezumă doar la atât de răspândita şi în permanenţă amăgitoarea senzualitate, 

necesară şi ea, desigur, dar nu într-o variantă exclusivizantă. Pentru că orice 

soi de exclusivism, chiar unul din familia celor mai înalte idealităţi, provoacă, 

mai repede sau mai târziu, de obicei tare repede, prăbuşirea. În primul caz, în 

marasmul promiscuităţilor de tot felul, în al doilea, într-o deproblematizare 

aducătoare de sterilitate. De devastatoare sterilitate. 

Amândoi simt o chemare care vine de nu ştiu nici unul de unde, dar atât 

de categorică, de imperioasă de parcă îi plasează pe o orbită extraterestră. În 

felul acesta, absolutul încetează de a mai fi o năzuinţă, şi devine o realitate 

circumscrisă în spaţiul vieţii în care doi se transfi-gurează într-o făptură. Ori 

transfigurarea presupune întotdeauna scoaterea la iveală a întregii zestre de 

lumină lăuntrică din cei care alcătuiesc acest nou tip de monadă, care, din 

perspectiva lui Eminescu, depăşeşte orice altă varietate cunoscută. 
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În poezia Cărţile, marele nostru poet îi face un strălucit portret lui 

Shakespeare. Dar, cum se întâmplă de obicei, ceea ce atribuim altora, ne 

caracterizează, în primul rând, pe noi înşine. Cât adevăr conţine afirmaţia 

noastră constatăm dacă numele marelui Will este înlocuit de acela al lui 

Eminescu. Iată de ce găsim că nu există o mai elocventă încheiere a acestor 

revelaţii decât citarea profeticei viziuni, în spiritul celor afirmate că ar însemna 

autorul Luceafărului pentru noi, românii. 

Eminescu! adesea te gândesc cu jale, 

Prieten blând al sufletului meu; 

Izvorul plin al cânturilor tale 

Îmi sare-n gând şi le repet mereu. 

Atât de crud eşti tu, şi-atât de moale,  

Furtună-i azi şi linu-i glasul tău; 

Ca Dumnezeu te-arăţi în mii de feţe 

Şi-nveţi ce-un ev nu poate să te-nveţe. 

De-aş fi trăit când tu trăiai, pe tine 

Te-aş fi iubit atât – cât te iubesc? 

Căci tot ce simt, de este rău sau bine, 

– Destul că simt – tot ţie-ţi mulţumesc. 

Tu mi-ai deschis a ochilor lumine,  

M-ai învăţat ca lumea s-o citesc, 

Greşind cu tine chiar, iubesc greşeala: 

S-aduc cu tine mi-este toată fala. 

Eminescu ... 
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     ZORILE FILOSOFIEI (PROBLEMA UNEI 

FILOSOFII NAŢIONALE) 

       Acum vre-o doi ani, fiind preocupat de posibilităţile unei filosofii 

româneşti, am semnat într'un caiet câteva gânduri care mi se păreau în măsură 

să indice în mod elementar un sens — mai mult — o provincie românească 

împărăţia gândiri filosofice. Despre gradul în care aceste gânduri au putut să 

se prezinte într'o poziţiune luminoasă în minte, nu-mi amestec; de atunci îmi 

aduc aminte numai atât, că eram într'un moment al vieţii în care, fie din cauze 

interioare fie din cauze exterioare, mă stăpâneau idei înaripate, care prin 

sborul lor erau în stare să deschidă adeseori viziuni mai mult de natură 

poetică, decât structuri de natură conceptuală pură. Începeam astfel: 

„Substanţa oricărei filosofii o formează problema metafizică, împreună cu 

deslegarea, sau putinţele de deslegare care se dau acestei problem, încercarea 

de-a înscăuna în locul întâiu o problemă ajutătoare, câteodată chiar periferică, 

cum este teoria cunoaşterii dovedeşte o invazie — nu e locul să spunem dacă 

este motivată sau nemotivată — a ştiinţei în domeniul filosofiei. Şi de fapt 

acest curent a întâmpinat atâtea atacuri din parte a spiritului filosofic cu juste 

pretenţiuni metafizice, încât înşişi unii din iniţiatorii curentului s'au văzut 

nevoiţi să se întoarcă la o metafizică, să încerce o metafizică а cunoaşterii, 

instituind subiectul, care reprezintă substanţa funcţiunii de cunoaştere, ca dat 

metafizic. (Preocupările de bătrâneţe ale lui Kant au fost în jurul problemei; 

cum este posibilă cunoaşterea cunoaşterii: metafizica subiectului). Din acest 

motiv în interiorul unei culturi, atunci când se tinde să se probeze existenţa, 

sau posibilităţile de existenţă ale unei filosofii, este neapărată nevoie ca acest 

lucru să se facă printr'o consideraţiune asupra metafizicii. Din acest punctul 

de vedere e de remarcat, că o filosofie românească în problema metafizică va 

trebui să considere ca cel mai propriu lucru cercetarea sufletului  naturii. 
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Sufletul naturii se destăinue ca un substrat al multiplelor forme sub care 

natura ca exterioritate se manifestă, tot aşa după cum sufletul individului se 

postulează (câteodată devine experienţă ) ca Unul dincolo de momentele prin 

care individul trăind se concretizează. Directiva interioară a Românului ca 

răsăritean îl face să se aplece cu încredere şi accepţiune totală asupra lumii 

exterioare . Această lume, sub forma ei cea mai obişnuită de natură, nu este 

suspectată nici contemplată în sensul obişnuit al termenului, ea nu rămâne 

exterioritate pură, o lume detaşată de eul care gândeşte, ci devine experienţă, 

în sensul că trăeşte total în el, şi omul trăeşte total în formele ei până la 

substanţă (nu mai rămâne o parte a sufletului care să se definească  o non-

natură). Natura germinează din sufletul ei multiplele sale forme asemenea 

unei flori cu sistemul ei de componente din mugur. Aici omul însuşi este o 

parte a naturii ca şi cel mai ascuns fir de iarbă . Acest suflet al naturii se arată 

ca o putere originară în orice grăunte al lumii. El este Totul sub forma lui de 

Unul; aceasta însemnează, după o viziune religioasă, care îşi are o.prea deasă 

întrebuinţare în astfel de cazuri, Dumnezeu. Dumnezeu (ca suflet al naturii nu 

acopere întrutotul ceea ce o anumită religie a turnat înăuntrul acestui 

concept), face firul de iarbă să crească, Dumnezeu înfloreşte livada, el rodeşte 

, el poartă vânturile, apele şi focul, el păzeşte din amurg şi până' n zori 

somnul păsărilor şi al omului, el adoarme în toamna târzie codrul şi verdeaţa, 

el păzeşt e cărările şi proteguieşte drumeţia el plouă , el ninge, el luminează, 

el e stăpânul cerului. Această trebuinţă de Tot, de substrat al naturii, ceeace 

formeazâ de fapt centrul problemei metafizice, nu este de provenienţă creştină 

şi nici numai religioasă în general. Ea este un ataşament nemijlocit al 

sufletului la diversele frome de manifestare ale naturii cu posibilitatea de a 

simţi puterea ultimă şi unică a acestor forme. Între individ şi între natură se 

simte o concrescenţă de sensuri în viaţă. Se simte un duh, unul şi acelaş, care 

străbate pretutindeni. Aceasta o simte individul în faţa oricărui moment al 

naturii. Bunăoară cine n'a avut vreodată sentimentul grădinii? ! Într'un amurg 

răcoros, după o zi de toropeală culcat într'o grădină sălbatică simţi cum iarba 

înviorată se ridică, creşte, se bucură . Între starea sa sufletească şi iarbă nu 

găseşti nici o deosebire. E un fluid înviorător în totul; simţi cum viaţa răsare 

din pământ la câţiva centimetri şi se ospătează în răcoare până când 

mulţumită aţipeşte sub învelişul de rouă de seară. Comunicativitatea devine 

perfectă. În ambele momente ale sale, în grădină şi în om, natura trăeşt e în 

acelaşi mod, îşi dezvălue substanţa. Îţi vine să îmbrăţişezi iarba, s'o aşezi cu 

tandreţe pe faţă, s'o săruţi, ca şi cum toate acestea le-ai face cu un egal, cu un 

frate. Sau sentimentul apei. Când râul alunecă tăcut pest e pietre, şopotind 

doar unde şi unde pe la margini când o frântură de ţărm stă neînduplecată în 

cale, stând pe mal, în singurătate, apa devine viaţă, "te uiţi la ea şi-ţi vine să-i 

vorbeşti. îi înţelegi unduirea, orice clitocire, îi auzi orice tăcere, ca şi când un 

Altul de dincolo care-i în adâncul tău şi al apei ar face legătura. Rădăcinile 
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apei şi ale tale se întâlnesc undeva în acelaşi corp, în culcuşul naturii. Natura 

cu toate formele sale, cu omul cu tot, se urneşte dintr'o consubstanţialitate 

trăitoare, care întinde prin adâncuri un strat identic al lumii . Acesta este 

sufletul naturii ca dat metafizic. Să urmărim cum s'ar încadra această atitudine 

pe care am înfăţişat-o până aici în împărăţia filosofiei. Prin încrederea pe care 

o manifestă faţă de lumea exterioară această atitudine se apropie mai mult de 

o atitudine sudică greco-latină decât de filosofia nordică. Accepţiunea 

deschisă pe care sudicul o are faţă de lumea exterioară este un dat elementar 

al culturii sale şi ca atare şi al filosofiei sale. Expresia obişnuită că sudicul 

este un om al agorei nu are numai o semnificaţie de cunoaştere istorică, ci are 

rezonanţe adânci în întreaga lume spirituală pe care acest tip omenesc a 

creiat-o. Lumina puternică a sudului a conturat atât de plăcut şi clar obiectele 

încât i le-a împins aproape în mod necesar înaintea ochilor. De aceea 

problema de reazim în filosofia acestei regiuni culturale este problema lumii 

exterioare, problema fiinţei bazată pe această năzuinţă exterioară, spre 

deosebire de cealaltă regiune culturală a Europei, nordul, a cărei problemă 

filosofică devine lumea interioară, Eul ca substanţă a funcţiunii de cunoaştere. 

De pe acest plan de încredere răsare viziune originară a grecului despre lume. 

Lumea este ontologic, o împărăţie a obictelor care justifică în esenţă poziţia 

reală a existenţei exterioare şi care singură o - urmează obiectul filosofiei. 

Însăşi ideile sunt astfel de obiecte, care trăiesc ca exterioritate pură (nu ca 

funcţiuni ale eului, ca în filosofia greacă). Această comunicativitate se 

manifestă în forma ei simplă mai ales în doină. Oricine îşi poate lua ca 

exemplu o doină în care se vede vorba cu natura a românului. Se poate spune 

că participaţiunea sufletului la natură şi a elementelor naturii între prezintă cel 

mai caracteristic peisaj din literatura poporană. Mioriţa de ex. Este în acest 

fapt şi o asemănare cu primitivismul, deci un stadiu de evoluţie oprit cum ar fi 

difuzitatea sufletului în natură având legile lor proprii de organizare şi 

armonizare, legi care conduc lumea în substanţă.. Însuşi eul în viziunea 

grecului şi  sudicului în general (afară de sf. Augustin) nu este altceva decât 

un simplu obiect, deci tot un element de lume exterioară. În acest punct se 

aseamănă viziunea pe care am desvoltat-o în prima parte şi pe care am 

botezat-o răsăriteană-românească (cu referire la Europa ) cu viziunea greacă, 

sau sudică în general; în putinţa de apropiere şi împăcare nemijlocită cu 

lumea exterioară. Asemănarea însă implică multe rezerve pe care le vom 

menţiona ceva mai târziu. Deocamdată remarcăm că tot aici este punctul în 

care această viziune se deosebeşte de filosofia nordului care se desvoltă, din 

acest punct de vedere, antagonist cu filosofia sudului. Sudicul a colindat cu 

succes lumea exterioară până (a ajuns la Eu şi chiar atunci 1-a privit pe acesta 

ca pe un simplu lucru. Nordicul dimpotrivă , porneşte de la Eul ca obiect 

originar, din interiorul căruia priveşte lumea din afară. Prin aceasta a tăiat din 

adânc rădăcinile lumii exterioare atât ca existenţă nemijlocită cât şi ca obiect 
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al filosofiei. Dintr'un fel de sgulire în faţa peisajului exterior, sumbru şi 

adeseori neprielnic, nordicul şi-a întors toate razele gândirii asupra sa însuşi. 

Spiritul în momentul nordic al vieţii sale începe să renunţe să mai cunoască 

lumea, ceea ce în mod natural făcea în filosofia sudică, pentru că el se 

îndreaptă numai spre sine prin cunoaşterea cunoaşterii. Procesul fundamental 

al nordicuplui este reflexiunea, este o cutreerare şi analiză interioară a 

conştiinţei. Din datele provenite din această analiză el a făcut ultimele 

elemente ale cunoaşterii şi-a făcut în consecinţă şi ultimele elemente ale 

lumii, pentru  că într'adevăr el nu a văzut altceva decât pe sine însuşi, Eul 

neputând ieşi nicicând din el. Lumina nordului nu a fost atât de puternică ca 

să-i lumineze lumea exterioară, încât el a fost silit să aprindă in propriul său 

interior lumina artificială a reflexiunii. Noţiunea de Eu deşi în unele din 

atributele sa ea fost des întrebuinţată în filosofia greacă totuşi a rămas lipsită 

de conturarea pe care i-o dă filosofia modernă şi în special filosofia nordului. 

Această lipsă de conturarea Eului, pe care modernul o are, provine la sudici 

dintr'o lipsă de răsfrângere a gândirii în ea însăşi descusându-şi toate 

încheieturile. În general la greci, gândirea nu ştie că ea gândeşte, după cum 

lumina nu ştie că ea luminează. Gândirea care-şi gândeşte gândirea, despre 

care vorbeşte Aristot, este un atribut dumnezeesc, nu omenesc. Sunt de 

remarcat în această direcţie desele locuri în care în filosofia greacă se 

întrebuinţează, în mod semnificativ pentru cele spuse, noi în loc de eu. Din 

această lipsă de sesizare lăuntrică, anticii, ca expresie a sudicilor, sunt cu totul 

departe să acorde Eului valoarea pe care i-o acordă modernii, în special 

nordicii, care fac din Eu lumina lumii, locaşul exclusive al lumii s'o 

privească. Adevărul este că el n'a văzut decât propriul său interior şi nimic 

mai mult. Nordicul a procedat întocmai ca omul în amurg care fiind silit de 

întunericul dinafară, se retrage în camera sa, unde aprinde lampa. Lampa  fără 

îndoială reuşeşte să facă lumină în propria lui cameră, însă în largul dinafară 

nu o face câtuşi de puţin. Din contră, din camera luminată, întunericul 

dinafară devine mai îndesat, iar dacă omul, privind pe fereastra camerii, ar 

intenţiona să vadă ceva afară oircât s'ar trudi, el nu reuşeşte să vadă altceva 

decât imaginea obiectelor din propria sa odaie. Să scoată lampa afară e 

zadarnic. Ea se va stinge făr ă îndoială, fiindcă acolo nu este oxigen; lumea 

exterioară este cu totul de altă substanţă decât lumea interioară. (Lucrul în 

sine nu se supune categoriilor gândirii). Cel puţin aşa crede nordicul. Acest 

proces de interiorizare prin care lume a exterioară este re  dusă în mod 

succesiv şi necesar la datele eului, începe în stil mare cu filosofia nordică a 

empiriştilor englezi, care netezesc calea idealismului critic german, în care 

procesul de care vorbim îşi ajunge cea mai frumoasă realizare. (Nu ultima). În 

acest moment valoarea Eului devine atât de înaltă şi activitatea sa atât de 

prodigioasă încât nu permite să intre nimic în câmpul existenţii, înainte de a fi 

cu în grijire deghizat în propriile sale (ale Eului) haine. În idealul acesta 
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începe tortura lumii exterioare , pentru că ea nu mai poate trăi decâ mijlocită 

de activitate a eului — cu alte cuvinte — nu poate trăi decât murind pentru 

sine şi transformându-se în lume interioară. Prin activitatea sa, Eul şi-a făcut 

atâtea întărituri, atâtea zăvoare , încât până la el vămile au devenit 

insuportabile. Nu numai că a îmbrăcat realitatea exterioară , însă a avut grijă, 

ca prin formele pe care le institue la intrarea sa, să se apere pe el însuşi, să se 

îmbrace pe sine aşa fel încât această realitate să nu-1 atingă gol. În felul 

acesta ra portul direct devine imposibil. Nordicul are o adevărată teamă 

lumina naturală a lumii exterioare: el nu o poate privi în faţă aşa cum o face 

sudicul, ci trebuie să o ascundă întâi sau să se ascundă pe sine.  Ortega Y 

Gasset, vorbind despre ontofobia lui Kant (teama de realitatea exterioară), 

aminteşte un pasaj caracteristic din Niebelungeria lui Hebbel. Brunhilda, 

venind din patria ei rece, în care domneşte noaptea eternă, în ţara vie şi 

luminoasă a Burgunzilor zice: Ich kann mich nicht an so viei Licht gewohnen 

es tut mir weh. mir is als gmg ich nacht als ware kein Gewandt hier dicht 

genug. Nordicului îi trebuieşte haine ca să îmbrace realitatea exterioară sau să 

se îmbrace pe sine, în tot cazul aceste .haine sunt funcţiuni ale propriului său 

Eu. Din această poziţiune principiar opusă sudicului, nordicul ajunge pe alte 

planuri în filosofie. Mai întâi e tocmai ceea ce spuneam până aici: nordicul 

vede Eul din’năuntru, începând cu acesta ca obiect al filosofiei şi lumea 

exterioară din afară (din Eu), pe când sudicul le vede pe ambele din afară. În 

cunoaştere, sudicul totdeauna se întreabă cum trebui e să fie obiectul ca 

această cunoaştere să fie posibilă (calităţile lumii externe care se pot face 

cunoscute) pe când nordicul se întreabă cum trebuie să fie subiectul (care sunt 

funcţiunile subiectului care duc la cunoaştere). Sudicul are încredere în lumea 

exterioară, pentrucă ea este cosmos, o împărăţie organizată şi luminată cu 

dela sine putere, nordicul nu are încredere pentrucă, lumea este haos în care 

numai mulţumită lumii interioare se face lumină. Se poate spune însă că 

nordicul nu a renunţat definitiv la ataşamentul şi accesibilitatea (adecvată ) a 

lumii exterioare. Aceasta o dovedeşte idealismul romantic german. Lucrul 

este adevărat, însă trebuie amintit că acest ataşament la o lume exterioară nu 

este nici atât de simplu şi nici atât de natural cum este ataşamentul sudicului. 

Nordicul a negat odată lumea exterioară ca existenţă proprie rămânând la 

datele propriei sale conştiinţe, (Kant mai rămâne pe planul teoretic la expresi 

a lucrului în sine care este o abstracţiune goală). P e urmă a început să desfacă 

lumea exterioară din reflexiunile conştiinţii ca pe o panglică miraculoasă . 

(Cum este Eul aş a trebue să fie şi lumea). Pe planul teoretic kantian a mai 

rămas ceva pe care Eul nu-1 poate construi (îl poate gândi însă şi aceasta e un 

început de cucerire), e însuşi lucrul în sine. Pe planul practic însă dispare şi 

această nălucă. Eul se institue ca Absolut. Desfacerea Eului şi trecerea la 

Absolut se dovedeşte cu o vigoare deosebită pe planul hegelianismului. Aici 

Eul nu mai găseşte graniţe, construind lumea în absolut, pentrucă este de o 
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perfectă consubstanţiabilitate cu aceasta . După un întreg sistem de 

alambicări, lumea a apărut deabia la urmă sub forma ei de exterioritate . Ceea 

ce sudicul a văzut şi a acceptat simplu şi originar, nordicul a zărit după 

eforturi uimitoare. Conştiinţa luată în sine ca obiect de analiză s'a sbătut 

îgrozitor în capul nordicului până să ajungă la lumea exterioară (să se 

depăşească, după o expresie nordică). Greutatea acestei treceri o dovedeşte în 

mod caracteristic Hegel într'un pasaj din Logică de un ermetism teutonic, în 

care sunt redate muncile conceptului dea se destăinui, sforţările Esenţei, ca 

unitate şi identitate pură, dea trece la aparenţă, ca multiplicitate şi concreţiune 

— cu alte cuvinte — sforţările Eului de a trece la lume. Sunt adevărate dureri 

ale facerii. Să revenim. Ce putem spune despre viziunea metafizică 

răsăriteană românească în comparaţie cu cele spuse până aici? Am accentuat 

multă rezervă atunci când am spus că prin ataşamentul la lumea exterioară 

viziunea răsăriteană românească se aseamănă cu viziunea deschisă de 

filozofie sudică. Această rezervă provine din faptul următor: sudicul în 

general se adresează naturii prin dimensiuni diferenţiate. Aceste dimensiuni 

pot fi raţiuni, sentiment sau voinţă. Chiar grecul antic s'a adresat în general 

printr'o singură funcţiune prin raţiune, şi în conformitate cu ea a văzut lumea 

exterioară. Răsăriteanul se adre sează lumii exterioare , în special naturii cu 

totul nediferenţiat; se adresează total, prin toată viaţa sa. Termenul de „trăire " 

a lumii exterioare, sau de „raport vital " îşi are în astfel de cazuri o 

semnificaţie adecvată. Răsăriteanul trăieşte lumea exterioară, o înţelege 

tocmai prin acea consubstaniţalitate vitală de care vorbeam mai la început. 

Această atitudine nediferenţiată în faţa lumii exterioare poate fi o problemă de 

evoluţie, în sensul că se poate susţine că mersul natural este înspre o atitudine 

diferenţiată, diferenţierea fiind legea fundamentală a evoluţiei. In cazul 

acesta, porţile pe care le deschide perspectiva răsăriteană, românească sunt, 

dacă nu primitive, în tot cazul puţin evoluate. Se poate susţine că este în 

această poziţiune faţă de lumea exterioară ceva din participarea primitivului, 

că înţelegere a naturii este în felul în care Niculăiţă Minciună al D-lui I. 

Brătescu-Voineşti înţelege viaţa vrăbiilor şi a pisicilor; o înţelegere care 

merge fără îndoială dincolo de orice înţelegere obişnuită, însă care prin 

prezenţa unei substanţe comunicative între natură şi care, se împărtăşeşte 

într'o anumită măsură şi de antropomorfism. Toate acestea sunt adevărate , 

luate în nuanţa expusă până aici, însă nu aceasta este cel mai important lucru. 

Câtă vreme punctul de mânecare răsăritean-românesc prezintă ceva distinct, 

putând avea el însuşi evoluţia sa proprie în crearea unei filosofii, nu importă 

locul pe care-1 ocupă ca punct de plecare în evoluţia mai largă a filosofiei. 

Acest loc importă numai ca punct de ajungere, adică atunci când se va realiza 

în directiva respectivă o filosofie răsăriteană-românească şi se va vedea ce va 

aduce în împărăţia filosofiei sau a culturii în general. Împortant este tocmai 

această atitudine totală prin care răsăriteanul coboară ca un plumb în inima 
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naturii, stabilind o comuniune trăitoare între el şi Tot. Aici vine al doilea 

moment prin care se deosebeşte de sudic. Raportul cu lumea exterioară fiind 

de natură vitală nu este atât de simplu ca al sudicului. Sudicul deschide ochii 

şi vede fără ca să ştie că el deschide ochii. Diferenţa între climatul exterior 

cald şi luminos şi firea deschisă a sudicului este atât de redusă încât din 

raportul amândorora nu se naşte nici un dezechilibru şi deci nu se naşte nici 

conştiinţa conturată a Eului. De aici decurge raportul simplu şi aproape naiv 

între sudic şi lumea exterioară. E un raport de acelaş nivel (atitudine 

spectaculară). Răsăriteanul este lipsit de această simplicitate. În raportul cu 

lumea exterioară Eul trăieşte, el se îmbeată ori decâte ori ajunge la rădăcina 

vieţii. Descoperind consubstanţialitatea , el însuşi devine natură. La flacăra 

vieţii din inima lumii, Eul se îmbujorează în formele lui individuale. Aici vine 

un punct de asemănare cu filosofia nordului. Eul trăieşte. Viaţa lumii îi toarnă 

vin în cupă şi-1 îmbată. Însă acest Eu nu ajunge niciodată la retezarea lumii 

exterioare. El e împlântat în inima lumii asemenea unei plante în pământ. 

Planta e plantă, însă nu poate trăi decât în pământ şi mai ales nu poate fi 

transportată decât cu tot pământul din jurul rădăcinilor. O concluziune a 

acestor atribute e că orice formă a culturii (religie, morală , artă , filosofie 

ş.a.) devine mai vitală şi mai aproape de natură. Ele nu sunt nici creaţii 

subiective şi relative ale Eului şi nici abstracţiuni goale ale unei exteriorităţi, 

ci sunt moduri de viaţă, fiice ale sufletului lumii. De aceea angajamentul pe 

care valorile acestor forme de cultură îl pretind este total. (Mă gândesc la 

fanatismul sentimentului, sau al ideii, care s'a arătat în mod neobişnuit până 

acum, la ruşi). Fariseismul ar e un loc cu totul reprielnic în răsărit. 

Răsăriteanul nu se strâmbă, el merge direct, dintr-o necesitate provenită din 

trăirea valorilor în numele cărora pleacă. De aceea poate nu se prea împacă cu 

catolicismul. Prin această încadrare organică în lume, românul este răsăritean 

şi ni se pare că se împărtăşeşte din plin dintr'o structură de natură slavă. 

Aceasta este cărarea pe care trebuie s'o apuce, o cărare care duce cam printre 

viziune Nordică şi sudică. Sudicul nu se vede pe sine în lumea exterioară, 

nordicul nu vede lume a exterioară în sine, răsăriteanul trece la sinteză. EI 

..trăieşte " extremele împărtăşându - se pretutundeni pe sine ca om, de viaţa 

cosmică reprezentată atât prin natura brută , cât şi prin spirit. Poziţiunea 

sufletească a sa este cam aceiaşi cu poziţiune a geografică, între nord şi sud". 

Mai evident aceste idei reies din concepţiunea pe care unii gânditori ruşi 

(Berdiaeff) o au despre religie, biserică şi morală ş. a. Biserica, spre ex. nu 

este reprezentantul Unei lumi de dincolo aici pe pământ (catolicismul) ci o 

formă care trăeşte organic în om şi în lume, (E biserica trăitoare, după propria 

lor expresia). De aceaşi substanţă reală se impărtăşeşte şi religia şi morala în 

această concepţie .Aici însemnarea de acum doi ani s'a terminat. Nu mă 

îndoiesc de faptul că aceste gânduri îmi par înmuiate prea mult în licoare 

vizionară, că au prea puţine fapte de partea lor, depinde de un factor personal 
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dictat de directiva evoluţiei. Am impresia că oricât s'ar scrie de sugestiv, o 

problemă nu poat e fi, decât în rare cazuri, tratată astfel şi nici într'un caz 

rezolvată astfel. Însă, ori ce problemă de felul celei mai sus tratate şi anume 

problema unei filosofii româneşti care are atât de puţine date concrete, are 

atât de puţine momente în realitatea culturală românească, care ţi-ar putea 

permite să-i întrezăreşti sensul sau eventual momentul aproximativ al 

apariţiei, de obicei duce la această atitudine vizionară. În această fază se pare 

că trăieşte nu numai o seamă de probleme locale, dar întreaga cultură actuală . 

Trăim bunăoară într'un crâmpei de cultură în care se accentuează pe zi 

ce trece tot mai desluşit un element profetic. Care est e originea acestui 

element ? Se poate da o explicaţie destul de lămuritoare. Cultura actuală 

deşi mai are încă un picior în trecut, totuşi are celalalt picior întins spre 

un ţârm nou, făcând eforturi să salte. Se simte tot mai mult nevoia unei 

noi culturi, sau cel puţin unei culturi altfel orientate decât cultura 

occidentală . Însă baza unei orientări noi în cultură, deşi pare începută, 

se realizează prin eforturi de lungă durată şi după multă, uneori 

înspăimântător de multă dibuire. Cultura actuală este o fază în care se 

aruncă cănjile; este o fază în care se caută ţelurile unei noi culturi, 

făcându-se explorări de multeori cu riscuri enorme, pe o distanţă întinsă 

şi în nenumărate direcţii. Elementul profetic tocmai aici îşi ar e rostul. El 

nu este decât efortul pe care-1 fac unele spirite actuale ca să arate pe 

distanţă îndepărtată eventualul drum pe care noua cultură trebuie să 

apuce, drum care nu este uşor de zărit, ţinând seama de zăpăceala epocii 

actuale , în care se amestecă la fiecare pas trecutul în agonie cu viitorul 

sbierând în faşă. Aceste spirite nu fac altceva, decât să prevestească pe 

Mesia la sfârşitul veacului, noua cultură în momentul ei de plinătate. Atât fac 

şi credem că atât se poate face deocamdată. Aici constă şi atitudinea vizionară 

despre car e vorbiam. Din ce să deducă cineva sensul unei culturi ? Noua 

cultură nu trăieşte decât prin câteva fapte, dlin câteva indicii adeseori 

foarte puţin lămurite. Omul nou, când e vorba să-şi deie seama încotro 

apucă prin cultura sa, ia ce are la îndemână, faptele acelea puţin şi 

construeşte, însă construeşte din sine mai mult. Natural că în astfel de 

construcţii viziunea e sprijinul de căpetenie . Dacă într'adevăr cultura în 

întregime are patosul viziunii, atunci  cu atât mai mult se tinde şi la noi înspre 

această ipostază a ei. Mai mult. Deobicei se atacă acele probleme care prin 

însăşi natura lor indecisă şi nebuloasă stârnesc sborul la înălţimi pe deasupra 

oricărui control cu faptele. La noi bunăoară izvorăsc de pretutindeni vrednici 

strădanii de a lămuri o problemă de prim rang şi anume „fenomenul 

românesc" . E o luptă a spiritualităţii româneşti pentru a se defini, pentru a lua 

conştiinţă de sie. Se arată în multe părţi şi cu multe mijloace: acesta este datul 

elementar al vieţii spirituale româneşti Oare există fenomenul cultural 

românesc? Fără îndoială că există. Problema este însă, cum există şi care este 
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momentul în care el trăieşte . Momentul de viaţă al lui, credem că este încă 

foarte nedefinit. Să presupunem că există în cultura poporană . Însă acest 

moment al culturii, care este cultura poporană este o formă foarte „foarte 

nespusă", este un Tot care nu s'a concretizat decât în foarte puţine din 

componentele sale. Ce va ieşi din acest piedestal intim al sufletului românesc 

prin eflorescenta creaţiilor culte de toate genurile este foarte greu de arătat, 

privind numai datele pe care le avem până acum. Cultura nu este un fenomen 

simplu încât din câteva date să se poată scoate întotdeauna propoziţiuni cu 

caracter general. Pornind  de pe unul şi acelaş piedestal, o cultură poate lua 

sensuri diferite, aceasta depinzând atât de condiţiile exterioare cât şi de cele 

interioare ale poporului sau rasei respective. În forma ei primară o cultură este 

asemenea unei femei voalate. Cei ce trasează sensul, descriu formele şi 

întreaga atmosferă unei astfel de culturi, se aseamănă cu tinerii care se 

străduesc să ghicească frumuseţea feţii, seninătatea priviri, uneori chiar 

bunătatea femeilor voalate. Fără îndoială că sub voaluri ei ghicesc mai 

mult dorinţele şi dispoziţiunile lor, decât frânturi din realitate. Numai în 

urma acestei dibueli se explică cum mult căutatul dat elementar 

românesc se prezintă în cele mai multe cazuri în chipul unor concepte 

prea vagi şi care sună a gol. Astfel bunăoară aceste concepte se exprimă 

uneori printr'un peisaj de cultură poporană, alteori printr'un peisaj de natură 

istorică cum este „dacicul", alteori printr'u n peisaj de natură religioasă, ca 

„ortodoxia" , şi alteori chiar printr'un peisaj de natură geografică. Poate că 

toate să cuprindă frânturi de adevăr, însă nu-i mai puţin adevărat că multă 

iluzie închid aceste concepte, ca şi celebra frumuseţe de sub istoricul voal al 

cadânelor. Problema Totului românesc însă va reveni şi mai la vale sub alte 

consideraţiuni. Acum să privim problema care ne ocupă direct şi anume 

problema filosofiei într'o anumită cultură. Urmărind filosofia, urmărim în 

acelaş timp cel mai important şi închegat moment al oricărei culturi. Felul în 

care problema a fost pusă în primele pagini cu referire la o filosofie 

(metafizică) răsăriteană-românească nu ne-a mulţumit din motivele mai sus 

arătate şi anume că această atitudine de profeţie dă naştere la prea multe 

sensuri nedefinite, la prea multe concepte vagi care adeseori plac, însă această 

plăcere intelectul o gustă tot aşa după cum morfinomanul gustă bucuriile 

vieţii. ,De aceea să lăsăm deocamdată îndrăzneala viziunilor la loc de 

cinste în mâna poeţilor şi să urmărim problema în termeni simpli, 

conturaţi fie de experienţa istorică a culturii, fie de experienţa conştiinţei. 

Pornind pe această cale poate nu vom ajunge atât de departe cât se ajunge 

printr'o atitudine vizionară, însă avem impresia că păşim pe un pământ mai 

statornic şi mai curăţit de întunecatele păduri şi liane, ce te lasă prin 

luminişuri să vezi în sus cât vrei, însă în jurul tău cu multă greutate îţi poţi da 

seama de ceeace se petrece. Pentru aceasta să pornim de la capăt, discutând 

condiţiunile generale ale problemei. Când şi cum apare filosofia într'o cultură 
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oarecare? Filosofia apare numai în momentul când o cultură se 

conceptualizează. Pentru lămurirea acestei propoziţiuni e necesar în prealabil 

să definim ceeace înţelegem prin „concept" , din care nu e greu să se 

desprindă ce însemnează momentul de conceptualizare a unei culturi. 

Concept însemnează în prima linie unitate. El apre când înăuntrul unei 

multiplicităţi se produce o structură ultimă care cuprinde esenţial 

multiplicitatea. Diferitele momente ale unei multiplicităţi nu pot trăi şi mai cu 

seamă nu pot fi înţelese decât încadrate în unitatea de care sunt legate prin 

latura lor substanţială — cu alte cuvinte — nu au înţeles numai dacă sunt 

încadrate în totul lor. Prin concept se mai înţelege şi sens. Aceasta 

însemnează că înăuntrul unei multiplicităţi din raportul momentelor se naşte 

un centru de gravitate, o ţintă, care se manifestă sub forma unei 

intenţionalităţi comune. Numai în urma acelui sens lăuntric care înseamnă în 

acelaş timp şi structuralizare sau schematizare, putem să avem înţelesul unei 

multiplicităţi. În sensul acesta conceptul înseamnă prindere a unităţii în 

multiplicitate, a sensului într'o pluralitate de momente, cu un cuvânt, 

prinderea Totului. Să luăm un exemplu. Un istoric vrea să studieze o epocă 

din trecutul omenirii sau al unui popor. Dacă el se va mărgini să-şi însuşească 

faptă după faptă, întâmplare după întâmplare, de-ar strânge şi cea mai mică 

licărire de viaţă a epocii respective, nimic n'ar pricepe dacă nu ar găsi un sens, 

un cadru larg, o intenţie generală în care pot intra toate faptele. Faptele 

strânse unul lângă altul nu ne pot spune  cât ă vreme nu sunt privite înăuntrul 

lor şi legate substanţial, depăşindu-le astfel. În momentul în care istoricul 

prinde nervul unei epoci, are conceptul acelei epoci şi aceasta înseamnă că are 

înţelegerea ei. Multiplele manifestări ale epocii respective, în cazul acesta nu 

mai apar întâmplătoare; ele sunt structuralizate şi încadrate într'un tot faţă de 

care îşi definesc înţelesul. De altfel numai acele sunt fapte istorice, care pot fi 

conceptualizate , cu alte cuvinte, care pot fi legate prin substanţa lor de o 

intenţie generală a epocii sau a istoriei în general. Toate celelalte care nu au 

această latură de substanţialitate sunt condamnate morţii. Ridicându-ne pe un 

plan mai general, putem spune că orice înţelegere numai în urma funcţiunii 

conceptului este posibilă. În sensul acesta, funcţiunea aici acceptată a 

conceptului este funcţiunea de substanţializare şi coordonare a experienţei. Să 

urmărim fenomenul de conceptualizare , aşa după cum ne-am propus, 

înăuntrul unei culturi. Acest fenomen apare în mod hotărât în momentul când 

o cultură oare care şi-a făcut un schelet interior. Momentel e acelei culturi în 

cazul acesta primesc o intenţionalitate comună, legându-se într'olaltă prin 

laturea lor de substanţă. Ceea ce este caracteristic unei culturi tinere este 

tocmai neputinţa dea întrevedea un dat elementar în interiorul ei, o substanţă, 

care rămânând în inima culturii, să se arate în fiecare moment ca o justificare 

a lui. În astfel de culturi tinere se dibueşte, se păşeşte instinctiv, cu ochii 

închişi încoace şi încolo, ca şi cum cultura nu ar fi luat conştiinţă de sine. O 
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cultură începe să se conceptualizeze în momentul în care din mijlocul 

produselor sale ţâşneşte un sens, ca un dat substanţial al ei. Acest dat 

substanţial este esenţa acelei culturi, după cum se spune în mod obişnuit. De 

această platformă centrală, avem cea mai completă şi reală înţelegere a 

întregii arhitecturi, precum şi cea mai largă zarişte pe care o deschide cultura 

respectivă. În acest moment apare noţiunea Totului în orice cultură . Aici este 

şi cel mai autentic moment în care filosofia poate să apară. Natural că până la 

acest punct est e un drum în cele mai multe cazuri nu tocmai scurt. În felul 

acesta conceptualizarea unei culturi, care este după părerea noastră, o condiţie 

esenţială a apariţiei filosofiei, este o problemă de evoluţie în prima linie — 

mai precis — de maturizare a unei culturi. Pentru a arăta cum se întâmplă în 

linii generale acest lucru, să pornim pe un plan mai simplu şi anume să 

analizăm ce înseamnă momentul filosofic şi când apare el înăuntrul vieţii 

spirituale a unui individ. De pe acest plan putem trage concluzii directe pe 

planul întregii culturi. începem cu ceea ce am spus până aici. Momentul 

filosofic în evoluţia vieţii spirituale a unui individ (nu a oricărui individ) 

începe atunci când experienţa interioară a acestui individ se conceptualizează. 

Aceasta nu înseamnă o simplă schematizare cum sunt habitudinile, care se 

găsesc în viaţa interioară a animalelor şi care nu sunt altceva decât organizări 

ale experienţei după anumite norme şi posibilităţi ale psihicului. Momentul 

filosofic se plasează la capătul evoluţiei vieţii spirituale. El înseamnă 

întoarcerea conştiinţei înspre sine însăşi şi sesizarea unităiţi sale substaniţale . 

Din această explorare lăuntrică se desprinde datul primar al vieţii interioare 

faţă de care orice experienţă posibilă se plasează ca un moment necesar. Cu 

alte cuvinte: Datul primar se concretizează pe sine în diferite chipuri în 

fiecare moment al vieţii interioare. E de prisos, credem, să mai amintim că 

acest dat primar poate fi de natură diferită, potrivit orientării interioare a 

indivizilor (filosofilor) şi poate purta diferite nume ca: voinţă, idee, durată ş. 

a. Imporntant nu este acest lucru, ci faptul că acest dat, elementar, care în cele 

mai dese cazuri porneşte de la a fi substanţa experienţei Eului individul, 

totdeauna sfârşeşte prin a fi substanţa experienţii cosmice. Căci într'adevăr, 

oricât s'ar opinti lumea ea nu poate să trăiască — adecvat, sau neadecvat — 

nu importă — decât trecând ca expreienţă prin Eu (Experienţa aici primeşte 

cel mai larg sens care i-se poat e da: sesizare sub orice formă. În sensul acesta 

şi icognoscibilul devine experienţă prin faptul simplu că poate fi gândit). Mai 

sintetic exprimat: Eul este o condiţie necesară a lumii, Eul est e însăşi lumea 

în momentul ei de existenţă interioară , de potenţialitate şi esenţă . De aceea 

datul elementar al conştiinţei, este datul elementar al lumii. În sensul acesta, 

servindu-ne de exemplele amintite, putem spune : lumea este în esenţă idee, 

voinţă, sau durată. Aici îşi destăinue adevărata faţă momentul filosofic. El 

este trebuinţa de Tot, nu numai înăuntrul vieţii interioare, ci înăuntrul 

existenţii. El este căutare a ferestrei celei mai înalte din fort. De aici ochiul 
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dintr'o mişcare priveşte aşezământul lumii. În momentul filosofic Totul 

trăieşte în forma lui cea ma îi luminoasă. Aceasta însă nu apare decât dacă 

fiecare moment îşi arată prin substanţa sa aderenţa la substanţa lumii; dacă 

fiecare suflare se închină Unicului Dumnezeu. Dacă ne închipuim o cultură 

oarecare în evoluţia ei asemenea unui individ, nu e greu de observat că 

lucrurile se întâmplă la fel. O cultură are la început momentul său de 

manifestare.  Această trebuinţă de Tot caracterizează şi momentul religios a 

cărei deosebire faţă de momentul filosofic, din punctul nostru de vedere, nu 

ne interesează. Putem spune doar atât, că religia este pe un plan inferior 

filosofiei, în sensul că Totul oferit de ea este mai puţin luminat de formele 

superioare ale spiritului, am putea spune, mai puţin conştientă în  epoca 

faptelor, în care o cultură se concretizeaz  arătându-şi întreg conţinutul său. 

Că această fază durează mai mult sau mai puţin nu e important, important este 

că în momentul lor ultim anumite culturi îşi întorc faţa înspre ele luând 

conştiinţă de unitate a lor, pornind de la substanţă şi continuând prin toate 

formele de manifestare ale ei. Acest a este momentul filosofic al unei culturi. 

El înseamnă în prima linie conştiinţa totului unei culturi, ca posedând acest 

punct, să sa poată descnide o viziune asupr a întregii lumi. Caracterul sintetic 

al filosofiei în domeniul culturii atât de des accentuat, în felul acesta, devine 

justificat. Faptul că un Plato apare ca o îmbrăţişare uriaşă a întregii culturi 

eline şi ca o privire a Totului (lumii) printr'o latură substaniţală a ei, prin 

idealism, este doveditor în această privinţă . De - asemenea Aristot care pare 

mai sintetic pentru cultura lumii antice sau oricare mare filosof pentru cultura 

timpului său. în sensul acesta se pare că o cultură în momentul ei filosofic nu 

este decât o perspectivă a Totului, care înseamnă ridicarea propriei sale 

substanţe la rangul de substanţă a lumii; este un templu ridicat pentru mărire a 

lui Dumnezeu, E de remarcat că deşi momentul filosofic al unei culturi se 

pregăteşte obiectiv, adică printr'o lege intrinsecă de evoluţie a ei, totuşi acest 

moment nu trăieşte decât în conştiinţa geniului. Geniul filosofic este marele 

pontifice care închină lui Dumnezeu templele culturii. El este ochiul lăuntric 

al unei culturi care găseşte izvorul luminii, izvorul veşnic al ei. De aici 

pornesc toate. Orice moment al culturii numai în raza acestei lumini îşi 

găseşte justificare, împărtăşându-se de nemurire . Ce e dincolo e întuneric şi 

moarte. Creaţiile dinăuntrul unei culturi sunt asemene a păsărilor călătoare 

care se năzuesc să treacă oceanul în ţara soarelui şi a veşniciei. Filosofia este 

un vapor care pluteşte neîncetat într'acolo. Zărindu-1, în păsările istovite 

se aprinde o scântee de nădejde. Ultimul efort şi-1 depun până la el. Natural 

că nu toate ajung şi nu toate au loc. Să spunem câteva consideraţii despre 

problema directă a unei filosofii naţionale, trăgând concluzii asupra stării de 

fapte în această privinţă la noi, lucru cu care am început. Din cele expuse 

până aici nu e greu de observat că filosofia este un moment al culturii prea 

substanţial încât să se poată specifica printr'un accident atât de obişnuit cum 
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este naţiunea sau poporul. Aceasta este în bună parte şi părere a noastră . 

Chiar dacă în unele cazuri filosofia sufere de un colorit provenit de la o 

naţiune oarecare, nu aceasta este esenţialul pentru ea. Esenţialul este tocmai 

ceea ce trece dincolo de graniţele naţiunilor, este efortul constant al gândirii 

de a pătrunde neîncetat înăuntrul creaţiilor sale, de a se pătrunde pe sine şi de 

a găsi acolo cheia întregii existenţe, efort care s'a învârtit în toate timpurile în 

jurul aceloraşi probleme generale . Un spirit filosofic trăeşte fără îndoială în 

mijlocul epocii sale, în mijlocul poporului său, însă în filosofia lui se 

răsfrânge mai întâiu lumea. Hegel de ex., care trăieşte în culmea epocii 

romantice în Germania îşi fundamentează filosofia, nu pe vârsta romantică a 

poporului său, ci pe vârsta romantică a întregii epoci, a întregii lumi; în ea se 

cuprinde datul cultural ai lumii şi numai după aceea datul cultura al poporului 

său. Numai de la această înălţime a putut vedea atât de departe şi atât de mult. 

Totuşi nu putem să cădem în extrem. Deşi nu aceasta este esenţialul filosofiei, 

totuşi printr'o anumită atmosferă pe care o deschide ea se colorează de spiritul 

culturii în care răsare. Uneori merge atât de departe pe această cale încât chiar 

directiva şi obiectivele ei se desprind direct din cultura din care face parte. 

Astfel putem vorbi de o filosofie antică-sudică, de o filosofie nordică sau de o 

filosofie indiană. Acest fapt însă pare a se lega de rasă şi de elemente cosmice 

generale . Unele popoare în ceea ce priveşte datul lor cultural pot merge până 

acolo în această directivă, încât să prindă dintr’o perspectivă particulară 

filosofia, perspectivă care constă mai mult dintr'o expre sie, sau mai general 

spus, într'un mod particular dea vieţui al filosofiei. Mersul evoluţiei nu 

contrazice credinţa că cu timpul popoarele cu un organism cultural viguros 

închegat vor ajunge să-şi urce specificul lor până în cele mai înalte culmi ale 

culturi, în cazul acesta, până în filosofie. Ele vor sparge în zidul culturii 

fiecare câte o fereastră, poat e chiar cu sticlă diferit colorată, prin care să 

poată intra razele filosofiei. Atât poate să urce un popor prin sine în împărăţia 

culturii. La noi cum stau lucrurile? Ca să ajungem cu ochiul până la fereastra 

unei filosofii, natural că e nevoie tocmai de ceea ce spuneam mai înainte: 

conceptualizarea culturii. Aceasta înseamnă, desprinderea unui sens interior, a 

unei substanţe în mijlocul lumii noastre culturale. Fără îndoială că în această 

fază nu am ajuns. Cultura noastră încă nu şi-a întors ochii către sine ca 

descoperind datul ultim să arate prin el conştiinţa totului — mai mult — 

să deschidă o perspectivă prin care să se contureze lumea în esenţa ei. În 

lăuntrul vieţii noastre culturale nu s'au produs strădalnicele elaborări 

interioare prin care să se ajungă la conştiinţa limpede a totului românesc. 

Desele încercări de a da un sens culturii, aşa după cum am arătat în altă parte 

a expunerii noastre, sunt vrednice străduinţe, însă trăim într'o prea accentuată 

nedeterminare ca aceste sensuri să poată deveni evidente într'un sens sau 

altul. O cultură însă cu de la sine putere se sileşte să se determine, să-şi 

formeze un nucleu; aceasta este legea evoluţiei sale. Faptul e că la noi, încă 
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nu se află, nu poate servi ca o concluzie dezolantă. De altfel trebuie să 

spunem că pentru o cultură nu e lucru uşor să ştie ce vrea. Alţi factori 

exteriori care ar putea sta împotriva ivirii unei filosofii la noi, nu ne pot 

dezamăgi prea mult. Bunăoară că nu se prea poate observa o preocupare 

dezinteresată şi de lungă durată de valorile superioare ale spiritului, că nu 

avem nici un jertfit al ideii, că se întâmplă adeseori să facem artă , ştiinţă, 

sau filosofie pentru un blid de linte, care se chiamă politică, lucruri care, 

fără îndoială, stau în calea atingerii unor mari culturi se explică tocmai 

prin frăgezimea culturii noastre. Încă tot ne mai pare rău de animalitate a 

noastră ca să ne jertfim pentru florile diafane ale spiritului. Deasemenea 

povestea că „celula nu rezistă "(subl. n.n.) la filosofie, nu ne poate turbura 

până acum. Putem spune doar atât, că istoria nu rezistă la o aşa de mare 

viteză, după cum ar dori unii. Fără să ciuntim din patosul progresului, în cazul 

acesta trebuie să mai aşteptăm. Să aşteptăm cu convingerea hotărâtă că 

spiritului ori câte zăgazuri i s'ar pune, la urma urmei tot el va fi învingătorul. 

Dacă rezultatul luptelor zilnice ne arată că materia cu întreg cortegiul său de 

griji învingătoare, rezultatul luptelor de secole ne arată că numai ideea poate 

fi învingătoare. Şi spiritul este în luptă din veacul veacului. Dealtfel filosofia 

nu este numai un rezultat al conceptualizării unei culturi, ci este şi un efort 

pentru aceasta. Un efort car e bine susţinut încoronează cu succes rezultatul. 

Acest rezultat, care se numeşte momentul filosofic al unei culturi şi care 

însemnează conştiinţa de sine a oricărei culturi, este suprema treaptă de 

evoluţie. Pentru atingere a acestui punct trebuie o zi mare de lucru cu multă 

râvnă şi fără pripeală căci „abia în amurg se avântă în sbor bufniţa Minervei " 

(Hegel).  
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                                             RAZE   de   LUMINĂ 
 

        Adeseori, vieţile ni se intersectează cu ale semenilor, fără să le bănuim 

frământările şi preocupările, profunzimea gândului şi vibraţia cuvântului.  În 

circumstanţe neaşteptate, descoperim oameni cu remarcabile sensibilităţi, 

care, de-a lungul anilor, au adunat în sufletele lor noian de gânduri, de 

cugetări, de sentimente şi de trăiri, care îşi caută, într-un fel sau altul, cale de 

exprimare. 

         Aceste gânduri ni le-a trezit recentul volum de poezii „Pe două maluri” 

( Editura Marist, Baia Mare, 2017) al doamnei profesor Elena Puiţa Făieran, 

admirabile confesiuni lirice ale omului preocupat de descoperirea identitiăţii 

sale, în raport cu Creatorul şi Creaţia,  cu viaţa şi cu cei din jur. 

         De la poeziile ocazionale, în care se  conturează portrete fizice şi 

morale, aprecieri şi urări la momente aniversare sau doar de la întâlnirile 

prieteneşti ale grupului de pensionare din Clubul Miss ( vol. Gânduri pentru 

Clubul Miss - 2012) sau de la versuri în care vibrează sensibilităţi răscolitoare 

( vol. Frânturi din simfonia lumii – 2011; Sub vraja poeziei – 2012), doamna 

Făieran a evoluat pe drumul cunoaşterii şi autocunoaşterii universului 

înconjurător apropiat sau mai depărtat, încercând să descifreze enigmele 

vieţuirii noastre, ale zbuciumului răscolitor şi ale complexităţii trăirilor 

umane cuprinse între naştere şi moarte. În prezentul volum, un adevărat 

corolar ale operei sale poetice, cu certă semnificaţie testamentară (La capăt 

de drum), poeta îşi desăvârşeşte creaţia artistică, pendulând între minte şi 

simţire, experimentând cu succes poezia meditativă, cu reale profunzimi 

filozofice, învăluite în aura harului divin. Aşa cum mărturiseşte autoarea în 

„Argument”, cartea „face referiri la cele două componente ale omului: 

spirituală şi materială, considerate metaforic două maluri pe care omul îşi 

duce existenţa pe pământ, chemat mereu la un echilibru şi o stare de veghe, 

pentru că viaţa nu e numai cât vede ochiul nostru biologic” 
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        Tematica generoasă a poeziilor vizează ireversibila trecere a timpului, 

destinul şi existenţa efemeră a omului, frumuseţea naturii în rotirea 

anotimpurilor (April, Toamna veselă, Romanţa în decor de toamnă, Optimism                          

), a limbii ( În graiul meu)  şi a cărţii (Măreaţă carte), a locurilor şi a 

oamenilor de suflet care îi luminează existenţa. Poeta meditează asupra unor 

realităţi desprinse din experienţa de viaţă, a conştiinţei umane, dar şi din 

profunzimea cugetărilor şi a preocupărilor pentru trăirea etică, în concordanţă 

cu morala creştină, în largă accepţiune. Majoritatea poeziilor se înscriu pe 

linia liricii religioase promovate de spiritul filocalic al sfintei nevoinţe de 

desăvârşire, care se regăseşte în mai multe versuri. Apropierea spirituală de 

Dumnezeu e transpusă în cuvinte vibrante, poeta susţinând un original dialog 

cu Creatorul şi cu cititorul, în lumina rigorilor creştine. Frecvent, finalul 

poeziilor se constituie într-un îndemn adresat cititorului pentru respectarea 

poruncilor biblice.  

            Volumul începe cu poezia  Pe două maluri, în care cele două variante 

( I şi II) au o subtilă încărcătură filozofică, sugerând metaforic materia şi 

spiritul între care pendulează viaţa omului („Unu-i malul lutului,/ Poartă 

haina trupului./ Altu-i a sufletului,/ E lumina cerului...Şi să ştii, gândeşte 

bine:/Amândouă sunt în tine‖). În varianta  a doua, malurile sugerează figurat 

disponibilitatea sufletului de a filtra binele şi răul din existenţa cotidiană („ Pe 

unul mergi cu sufletul/, Pe altul cu umbletul./ Între ele-s vorbele,/ Faptele, 

gândurile/...Cu LUMINA, este bine,/ Să ucizi mânia-n tine‖). Premoniţial, 

„spre tainic asfinţit‖(Ultimul poem), precum Sfântul Augustin, poeta se 

străduieşte, în mai multe poezii (Întrebare, Reflecţii, Sub puterea Sfintei 

Cruci, La Crucea lui Iisus etc.), să înţeleagă rostul şi sensul vieţii, trăind o 

iluminare a Eului şi cerând ajutor Atotputernicului pentru împlinirea spiritual 

creştină, în conformitate cu talantul primit: „Şi dacă, până acuma, Doamne,/ 

N-am răspuns la toate cele,/ Ajută-mă,Tu, Părinte,/ Să mă-nvrednicesc de 

ele‖. Printr-o succesiune de interogaţii retorice, făcându-şi un sincer proces de 

conştiinţă, scriitoarea evocă simbolice personaje din legenda biblică (tâlharul 

de pe Cruce, Iuda, Irod, Caiafa, Pilat, leprosul, samariteanul etc.) în dorinţa 

evaluării propriei personalităţi, a „cunoaşterii de sine,/ să nu judec eu pe alţii,/ 

Să mă judec doar pe mine‖. 

           Fiind o credincioasă practicantă, Elena Puiţa Făieran transpune în 

versuri taina Sfintei Cruci, dar şi adevărul biblic al Naşterii Mântuitorului, 

enumerând minunile săvârşite de Iisus, ura şi trădarea Lui, supliciul, moartea 

pe cruce şi Învierea (Iisus din nou coboară, S-a împlinit Scriptura, El s-a 

jertfit, Veniţi, creştini, la închinare!). Descendenţi ai binelui şi răului acelor 

vremuri se perpetuează, fiindcă : „De atunci şi până-acuma,/ După omeneasca 

fire,/ Unii-i cântă osanale,/ Alţii-l duc la răstignire‖. Participarea 

credincioşilor la slujbe şi perceperea mesajului divin (La Schit) favorizează 

misterul transcendental al întâlnirii cu Dumnezeu, transpus admirabil în 
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cuvintele rugăciunii, ostoind „foamea  sufletească‖. Departe de 

superficialitatea limbajului convenţional, poeta valorifică valenţe nebănuite 

ale sensibilităţii şi profunzimii interioare, conferind echilibrul omului în 

poezia Rugăciune, concepută în trei secvenţe, în care  se referă la limitele 

pământeşti în opoziţie cu supremaţia divină, prin „ochiul care vede‖, de la 

care aşteaptă îndurare şi iertare .  

             Este admirabil transpusă în versuri Legenda Genezei şi a primilor 

oameni, povara pepetuată de atunci a păcatului neascultării, valorificând 

alegoria narată sau dialogată în două variante ( Adevărata iubire I şi II ). Cu 

spirit civic, poeta se revoltă împotriva sarabandei păcatelor care  au pus acum 

stăpânire pe oameni, „peste firea pământească‖. Compensatoriu şi terapeutic, 

sunt evidenţiate resursele imense ale IUBIRII în accepţiune creştină şi umană 

(„Fii cu grijă, fugi de aur/ Şi de ce-i ispită-n viaţă./ Doar iubirea e moneda/ 

Pentru a Raiului dulceaţă‖), în opoziţie cu limita spirituală alimentată de ură, 

minciună, bogăţie, desfrâu, viclenie etc. care par a câştiga tot mai mult teren. 

Norma morală desprinsă din cele zece porunci ia forma comparaţiei împletită 

cu personificarea: „Cum ies florile pe dealuri,/ Le-au ieşit ispite-n cale/ Chiar 

Virtuţii i-a fost dată/ O ispită foarte mare./ Aceea de-a pune-n lanţuri/ 

Adevărul şi lumina/ Ca din tronul ei de aur,/ Să domnească doar 

Minciuna‖(Uneltire). Impresionează spontaneitatea exprimării şi 

ingeniozitatea discursului poetic în punctarea antinomiilor materiale şi 

existenţiale, care pun în evidenţă binele şi răul: „De n-ar fi-n grădini scaieţi,/ 

N-ar avea florile preţ./ Dacă n-ar fi întuneric,/ Stele n-ar luci feeric./ De n-ar 

fi oameni slabi cu firea,/ N-ai aprecia IUBIREA‖ ( Sunt buni...sau răi). 

              Într-o empatică relaţie a Creaţiei cu spiritualitatea, măslinul ne dă 

„mir sfinţit‖ şi „untedelemnul/ Ce arde-n candele-n biserici‖ (Măreţia 

măslinului), iar crinul, ca simbol al frumuseţii, purităţii şi parfumului stă 

„lângă icoana/ Maicii Domnului Cristos‖ ( Crinul). 

             Poeziile dedicate timpului (În spaţiul timpului, Indiferenţa timpului, 

Ceasul, Nădejde), prin întrebări şi răspunsuri cu vioiciune ludică, centrându-

se pe realitatea timpului care aleargă continuu şi a anilor care curg („fugit 

irreparabile tempus‖ şi „labuntur anni‖), surprind rapida rotire a trecutului, 

prezentului şi viitorului, a perisabilităţii a ceea ce  „a fost, este, va fi‖, 

marcându-ne vieţile ( „Timpul trece-n voia lui,/ Nu-l grăbeşti/ Şi nu-l 

opreşti‖- Indiferenţa timpului). O remarcabilă vibraţie lirică se regăseşte în 

poeziile închinate iubirii, bunătăţii şi jertfelniciei de care este capabilă mama 

( O, mamă!) sau frumuseţii şi polivalenţei limbii („ ...Căci vrajă-i a 

cuvântului putere./ Te poartă-n orice loc şi-n orice vreme,/ Dă chip etern şi 

lumii care piere‖ - În graiul meu...). Omagiul adus  marelui nostru poet ( 

Iubirea de Eminescu, Din veşnicu-i repaos..., Teiul sfânt) este pătruns de un 

inegalabil fior al admiraţiei şi al mândriei faţă de comorile şi valorile 

neamului românesc. Un loc aparte revine poeziilor ocazionate de aniversarea 
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celor dragi, revărsând multă căldură, înţelegere şi dragoste pentru fiu (De ziua 

ta), pentru noră ( Flori pentru Corina) şi pentru soţ (Urare), dar şi gânduri - 

in memoriam - pentru fiica prea curând smulsă dintre cei care o iubeau 

(Destin), simţită în continuare ca fiind prezentă („Au rămas portrete/Aninate 

pe perete/ Amintiri ce străbat/ Peste timpul de-altădat‖). În poezia 

„Aniversare” răzbat reflecţiile scriitoarei privind viaţa efemeră a omului, care 

sărbătoreşte anual „Eternităţi de-o clipă/ Duse pe a timpului aripă‖. Ca un 

memento conclusiv general valabil sună versurile din poezia „Destăinuire‖ 

(„Am trăit în astă lume/ Şi cu rele şi cu bune./ Cele bune le-am uitat/ Cele rele 

m-au marcat‖). Ingeniozitatea discret-moralizatoare a poetei se concentrează 

şi în morala explicit formulată la sfârşitul unor poezii, precum „Firul 

călăuzitor”, în care secvenţe mitologice devin surse de învăţăminte sau în 

poezia „Îngâmfare”, o fabulă ispirată, cu tâlc educativ :  „Cele scrise aici,/ Nu 

vă pară glume./ Cuvinte de ocară/ Se spun mereu în lume./ Dar defăimarea, 

vreau să zic,/ Nu ajută la nimic‖.  

                Conştientizarea unor restricţii care ni se recomandă în ritmurile tot 

mai agresive ale contemporaneităţii sunt dezvoltate cu umor în poezia Sfatul 

nutriţionistului, sfidate parcă de viaţa sănătos trăită a înaintaşilor („ Cât este 

de trist/ C-a trăit bunica/ Fără nutriţionist./ A crescut şapte copii,/ N-a ştiut de 

calorii,/ Glicemie şi lipide/ Şi nici de trigliceride./ N-a înghiţit în completare, 

„Suplimente alimentare‖). 

                Poezia autoarei are, pe de-o parte,  rolul clarificării unor aspecte ale 

subconştientului, iar, pe de altă parte, are o dimensiune mistică, dar şi etică, 

de cultivare a virtuţilor umane. Pendulând între reflecţii existenţiale şi 

reflecţii metafizice, poeta caută răspunsuri la întrebări privind eternele 

adevăruri, din răbojul învăţăturilor creştine, opozabile superficialităţii şi 

defectelor care înnegresc bucuriile şi echilibrul trăirilor umane. Verificând cu 

uşurinţă, Elena Puiţa Făieran surprinde aspecte frecvent întâlnite în viaţa 

oamenilor, realizând, dintr-o diversitate de secvenţe, şi o admirabilă 

autobiografie, cuprinsă între razele de lumină ale credinţei.  

               Remarcăm diversitatea compoziţională a poeziilor, fie că sunt 

compuse din distih (strofe de câte două versuri), din terţine ( strofe de trei 

versuri) sau din catrene ( strofe cu patru versuri), alternând cu poezia astrofică 

(fără dispunere în strofe), armonizându-se frecvent în rime neaşteptate, ca 

expresie a individualităţii  poetice. 

               Grafica de la sfârşitul unor poezii sugerează şi vizual semnul crucii, 

clepsidra măsurând trecerea timpului, diverse alte imagini  cu rol de repere 

pentru cititorul care reţine finalitatea educativ-formativă sau potenţarea 

sentimentală a versurilor. 
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                   O POEZIE CU RĂDĂCINI ANCESTRALE: 

         Doinea Cetea, istorii 

 
Stă în firea oamenilor frumoși respectul de sine. Oricâtă modestie și-ar 

asuma ei, nu-l pot deturna. Este și cazul Doinei Cetea. După mai bine de 50 de ani de 

activitate literară, timp în care a umplut un raft de bibliotecă cu volumele sale de 

poezie și proză, vine, acum, la un ceas aniversar mai aparte, cu o nouă carte 

exemplară, istorii, apărută la Editura Școala Ardeleană, într-o grafică semnată de 

Laura Poantă. O carte de suflet, unică în felul ei, care îi luminează o nouă față, de 

profunzime, a expresivului său chip spiritual. Nu o simplă culegere cu poezii de toate 

zilele, ci o carte organic structurată, pe o temă poetică mai puțin frecventată astăzi, 

dar cu o întinsă tradiție în literatura noastră. 

Poemele sunt ordonate în două cicluri : Cetice și Umbre. Primul impune 

tonalitatea lirică de ansamblu, al doilea doar o întărește. Să începem, deci, cu el. 

Termenul din titlu este ambiguu, orice s-ar spune. Un cititor grăbit îl poate deforma 

în celtice, și nu s-ar îndepărta mult, ca sens, de original. De fapt, e un termen derivat 

de la pseudonimul poetei, care, la rându-i, preia numele satului din Bihor în care  s-a 

născut și a copilărit. Cu alte cuvinte, în primul ciclu din volum sunt cuprinse istorii, 

deci povești, ale unor personaje dintr-o comunitate țărănească mai de către marginea 

de vest a spațiului nostru național. 

Ca orice poet care se respectă, Doina Cetea își este sieși propriul prezentator. 

Primele trei-patru texte, ca într-o predoslovie, fixează perspectiva lecturii potrivite a 

celor care urmează. Funcționează, așadar, ca niște arte poetice. Chiar la început, se 

insinuează căința de-a nu-și fi găsit locul cel bun, oricât s-a cuibărit până acum în 

mormane de fraze. A fost nevoie să se învelească în frunze de vie, cu simțurile 

aprinse, ca să audă pământul și iarba șoptindu-i : „Cuprinde-ne în trupul tău / Noi 

suntem locul căutat. / Visează, visează-l, visează !‖ (Locul cel bun). Concluzia este 

evidentă. Condiția care i se potrivește cu adevărat poetei e cea de receptacul pentru 

tot ce crește întru înflorire în ordinea firii. Cuvintele, convertite în laitmotiv, sunt 
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investite cu o funcție magică. Sub acțiunea lor, mâinile „Se joacă, alintă, mângâie / 

Se strâng ghem...‖ (Anatomie), ori trezesc din uitare amintiri ascunse în cotloanele 

întunecate ale memoriei (Amintiri). Imaginea unei iedere cățărate pe un zid din 

cimitirul cetății o duce cu gândul spre morții tineri de la rădăcinile ei, ai căror ochi 

au urcat în ochii frunzelor și ale căror buze au albăstrit lutul, ca apoi, cuprinsă de o 

nedeslușită frică, să i se pară că în înaltul cerului crucile zboară „ în formă de păsări‖ 

(Iedera). Oscilație, după cum se vede, între dionisiac și apolinic, condiția din 

totdeauna a omului complet. 

În seria de istorii cetice, un loc special îl ocupă cele care o angajează pe 

poetă ca subiect liric. Evocări, cele mai multe, dar și retrăiri în atmosfera casei 

părintești, a satului, așa cum numai copiii care au crescut la țară le pot imortaliza. 

Doina Cetea repetă condiția câtorva poeți ardeleni înaintași. Și ea, ca George 

Coșbuc, Octavian Goga, Aron Cotruș, să zicem, este fiică de preot de țară, ceea ce a 

însemnat și înseamnă altceva decât simplu copil de țăran. Respiră aerul satului, dar 

nu se identifică cu glodul lui. Vrând-nevrând, acceptă distanțarea statuată prin 

respectul enoriașilor. Cu atât mai mult, amintirea copilăriei poate fascina copleșitor, 

până a fi convertită într-un autentic tezaur de lirism. Poeții amintiți au compus în 

acest spirit. La distanță de mai bine de un secol, Doina Cetea procedează la fel, fără 

însă a-i lua de model. În poemele sale, răzbate altă experiență de viață, dintr-un alt 

timp istoric, și se validează în alte formule poetice. Feminitatea-i funciară nu 

diluează discursul liric. Stările-i de nostalgie, duioșiile sale sunt temperate, ca 

simbolurile poetice să-și poată exercita efectul. Fiecare poem își are personalitatea 

bine definită, valorificând resurse lirice dintre cele mai variate. O furtună bezmetică 

îi stârnește în suflet posibila imagine apocaliptică a viei ridicate la cer și o dată cu ea 

a casei părintești, „În care se ascund șerpi vorbitori,/ Șoareci tainic strângători,/ 

Paianjeni iscoditori / Dar, mai ales, perna / Pe care capul cărunt al mamei se 

odihnea‖. (Furtuna) Dincolo de sentimentul apăsător al părăsirii, mai terifiant se 

insinuează în sufletul poetei gândul dispariției definitive, ce ar statornici „ O noapte 

în care s-ar auzi / Doar tânguiri de cucuvea.‖ 

Revenirea în ambianța casei părintești părăsite este principalul factor 

generator de scenarii lirice. În ele se consumă amintiri, confesiuni, fantazări. Toate 

atinse de fiorul unei solemnități de veche poveste. Într-o bucată de argilă, „Felie 

desprinsă / Din peretele dealului Pintii‖, „Piele tatuată a istoriei‖, caută să descifreze 

urmele străbunilor, „Arcul și săgeata cu vârful ei ascuțit‖ (Masca). Dinspre duhul 

rătăcitor așezat în chip de fluture la masă, în toiul nopții, aude parcă un glas 

misterios: „Sunt Simeon, străbunul tău, / Și-aștept de veacuri / Să mă întorc acasă/ 

Prin tine...‖ (Pașii). În țintirimul vechi al satului, deslușind nume și cifre din vremuri 

de mult apuse, îi invocă, pe rând, pe „Vasile, Ioan, Gheorghe, Ana, Maria, 

Alexandru, Ileana‖ și i se pare că în vârtejul de frunze „ O poartă arzândă / Spre o 

altă viață‖ se ridică spre cer (Poarta stelară). De un și mai adânc fior liric sunt 

străbătute evocările înaintașilor din proximitate, ale bunicilor și părinților. În ele sunt 

prezente, deopotrivă, amintirile copilei care a fost, cu fermecătoarea sa inocență și cu 

inițierile pe care le-a trăit, în spiritul obiceiurilor și credințelor de la țară. Pe bunică, 

o privea ca pe o vrăjitoare, prin firescul trăirii sale într-o lume magică (Ulciorul alb). 
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Nu putea uita îndemnul mamei să întindă pânza de cânepă pe iarbă și s-o ude cum ar 

ploua, iar apoi să alerge desculță „pe alba cărare‖ și să strige cuvintele magice care-i 

vin în minte (Pânza de cânepă). Gesturi simbolice, ca într-un proces de inițiere, cu 

reverberații prelungite pe traseul său existențial. Răscolitoare sunt, în această serie, 

cele trei poeme în care este evocată imaginea tatălui, preot martir, după cum ni se dă 

de înțeles. Tonul lor e străbătut de firești accente dramatice. Chipul său luminos 

capătă aură mitică :„Tată, / Într-o noapte senină/ Din această vară / Te-am văzut în 

căruța / Trasă de caii albi ai Medrenii / Și Nicolae ținea frâul / Să nu vă rătăciți./ 
Carul Mare și Carul Mic / Vegheau trecerea voastră / Printre stele./ I-am văzut și pe 

cei doi / Care ți-au apăsat perna / Peste fața însângerată / Și te-au aruncat. 

(Confesiune).Prin aceeași formulă poetică, a proiectării onirice, ni-i dat să ascultăm 

cutremurați cuvintele de iertare creștinească ale ilustrului popă de țară schingiuit 

(Iertare) ori să ne purtăm privirea , reculeși, prin cutia cu obiecte personale venerată 

în familie (Ilustrată în alb și negru ). 

Într-o a doua serie de poeme din acest ciclu, orizonturile mitice se lărgesc. 

Toposul e particularizat prin personaje cu povești care de care mai ciudate. Șirul lor e 

lung, că-i de mirare cum s-au adunat atâtea laolaltă. Doar numele par de-ale locului, 

aparținând, deci, unei realități tangibile, altfel întâmplările transcend mult obișnuitul, 

alunecând în fabulos. Florea Iancului, Ioan al Cucului, Nicolae a Titienii, Ștefan a 

Costii, Anuța Mitrii, Miron al caprelor, Nicu Zahului, Nicu Cheții, Mihaiu Florii, 

Ileana Medrenii sunt numai câteva dintre ele. Fiecare, situat într-un context epic mai 

larg, ar putea fi convertit în erou de baladă. Doina Cetea nu este ispitită, însă, de 

asemenea tentații, acceptă, cel mult, obiectivarea trăirilor sale profund lirice. De 

aceea, evită portretele, rezumându-se la crochiuri, concentrează la maximum 

povestea, în schimb acordă spațiu generos unor gesturi simbolice, din care ideile 

poetice răsar ca lujerii. Să urmărim câteva. Florea Iancului pândește zile și nopți 
cârtița ce-i sapă tunele lungi în curte și în grădină, dar fără rost. S-a ostoit numai 

când frunzele nucului i-au șoptit : „ Las-o în plata ei ! // Oarba duce morților / Aerul 

curat al zilelor / Al nopților.‖ (Cârtița ) Miron, păstorul caprelor satului, care-și 
compară toiagul cu cel al legendarului Moise, este convins că poate scoate apa din 

adâncuri de piatră printr-un gest de personaj inițiat (Miron. O poveste ). O 

nemângâiată Ileană, în miez de noapte, iese cu furca și fusul la margine de pădure să 

înfășure tulpine copacului tânăr cu fir subțire de cânepă, cum și-ar îmbrăca bărbatul. 

Din vorbe fără șir, răsucește blestemul sau ruga întru alergarea lupilor care o 

pândesc. Și asta multe nopți la rând, până când, dintre lupi „...a apărut mirele ei, / În 

mina de cărbune / Pierdut.‖ (Ileana lupilor). Răvășita Anuța îi fură urma lui Nicolae, 

s-o arunce în groapa cu morți, să fie a pământului, ca nici o femeie să nu aibă parte 

de el. Numai că groparul, văzând ghemul alb, „ Cu lopata zvârli pe movilă / 

Blestemul și ura / Și strigă : / Ia-ți, femeie, făcătura !‖ (Luatul urmei). 

Am simțit nevoia prezentării acestor câteva eșantioane poetice, și pentru 

expresivitatea lor, dar mai cu seamă pentru a sugera universul spiritual în care se 

petrec insolitele istorii cetice ale Doinei Cetea. Dacă este să le găsim o ascendență, 

ar trebui să coborâm spre poezia tradiționalistă din perioada interbelică, așa cum o 

cultivau poeții gândiriști. Nimic idilic, nimic folcloric, de sorginte semănătoristă, cât 
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spiritualitate autohtonă cu rădăcini ancestrale. Un bogat tezaur de practici și credințe 

pe care satul românesc le-a conservat până mai ieri. Doina Cetea nu pastișează, 

valorificându-le , ci le caută locul potrivit în contemporaneitate, din perspectiva unei 

modernități mai cuprinzătoare decât cea confiscată de avangardiști. 
Ciclul Umbre este mai restrâns și mai eclectic. Și în el sunt cuprinse istorii, 

dar de factură citadină ori din lumi și vremuri exotice. Că-i vorba de Petru, fiul Iuliei 

și al lui Nicolae, care depăna amintiri la masa de scris, de prietenul Vasile, care se 

scălda în cuvinte latine, ori de Lulu, pe străzile Clujului, care cânta, vorbea, râdea, 

întrebând vrute și nevrute, până-l miluiai cu un leu de cinci, imaginea fiecăruia 

stăruie în amintirea poetei, fie cu noblețea sa intelectuală, fie cu pitorescul său 

inconfundabil. La Petra ori la Wadi-rum, în Iordania, la Ierusalim, pe urmele 

cavalerilor templieri, într-un târg de antichități sau într-un dolmen, lângă ceasul solar 

de la Sarmizegetusa  Regia, istorii-le își adună seva din adâncuri de vreme, sunt 

anonime, nu trăite prin inși, ci în colectivități făuritoare de civilizație. Emoția poetei 

în fața urmelor lăsate de ele este cea a intelectualului cu înțelegere superioară a 

cursului lumii. 

Din motive de simetrie, Doina Cetea își încheie volumul cum l-a început, tot 

cu o artă poetică, de această dată ca o concluzie. Invocând cărțile dosite de tatăl său 

sub grinzile casei, în vremurile de teroare, ca să le poată găsi numai cel cu flacără 

ascunsă-n vedere, ea trăiește sentimentul că un zid de cărți o împresura într-o 

misterioasă tăcere, ocrotind-o de cel rău. Într-o zi, una s-a desprins de la locul său și 
mii de cuvinte din ea au prins aripi, zburând în toate părțile, ca să se scrie singure „ 

Dintr-o parte a lumii / În cealaltă parte / Din carte / În altă carte.‖(Cărțile). O 

mărturisire de credință care o onorează. Numai un poet autentic poate gândi astfel. 

De când a apărut, marea poezie urmărește să îmbogățească tradiția spirituală a unui 

neam, nu să o boicoteze. Sărut mâna , Doina Cetea ! 
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           AUREL RĂU 

 

 

 

 

 

 

           CALENDAR TANDRU 

 

Pumnul cojilor de nuci, s-a destrâns. 

Vara  poate pleca din an 

într-o zi-două –  

ca o piatră dintr-o praştie. 

Sfinţii români Mărturisitori, în port popular, 

din fresce recente,  

Visarion  

şi Sofronie, 

Oprea şi Ioan din Galeş,  

şi Moise Măcinic din Sibiel, 

fac curat în arbori, mătură frunzele, 

care nu cad de pe crengi:  

aprind candele. 

Dimineaţa de octombrie, încă blândă, 

poate cu şanse de prelungire  

 prin Brumar, 

urcă panta spre cei doi Dimitri, 

 Izvorâtorul de Mir 

   şi Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul 

Bucureştilor –  

din icoanele pe sticlă, primul. 

Va fi cald în an până trec ei călări.  

Stăm şi noi la poveşti, cu toamna. 

Stăm de mărturisiri şi noi… 

                                                                       21 octombrie 2017 
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CĂRŢI DE JOC UNGUREŞTI   

 

Erau Tujii, Crăiţele şi Craii, 

zei ai timpului, şi zeiţe. 

Apoi Clopii, Arşeii, sau Filcăii, 

dobele, ghindele, verzii; 

şi Nouacele, Optacele şi Şeptarii 

care băteau totul, la Şeptică. 

Limba română nu dădea colţul. 

Spuneai: -Tromf! apăsând cu unghia cartea, 

cum ai strivi pe masă un păduche, 

ori cu buricul aceluiaşi deget, mare, 

până-nflorea faţa partenerului 

şi-ngheţa sângele-n vrăşmaşi, ce purtau scrivala. 

Jucau cărţile un rol, nu glumă.  

Le prefăceai sau le sfeteai. 

Ce fericire, pe toate drumurile, 

când se mergea în duminici la ţiterist 

şi se stătea sub un umbrar, 

ca lângă foc,  

de nu sub mărul din ograda casei; 

iar munţii îşi aşterneau peste şes umbra. 

Se bătea în draci şanta. 

Băteau Tujii Crăiţele; Crăiţele Craii, 

şi Craii Clopii, într-o beţie. 

Sufereai la orice înfrângere, îţi cădea 

cu tronc orice biruinţă. 

Cuvinte care îngroapă în ele epoci 

şi nu se mai întorc niciodată. 

Limbă română, în Ardeal. 

Ducând ca un car cu fân 

toate aromele câmpurilor, prin amintire, 

sau ca un corn al abundenţei. 

Băteau Tujii Crăiţele şi Crăiţele Craii  

Şi Şeptarii  băteau totul, câte zilele 

săptămânii.  

Şi nu ne băteam între noi. 

 

 

 

 

 



 61 

 

 

FLORI DE VOLBURĂ 

 

Văd că azi s-au hotărât, 

au ales   

1 noiembrie, 

Ziua Morţilor, 

să  nu mai scapere nici una 

din amnarul soarelui 

prin adierea uşoară  

ce smulge frunzele 

prunilor, 

pe spiralele, 

moarte şi ele,  

de pe fire  

de zmeuri  

pe un gard vecin. 

Exersări 

pe o terasă. 

Să dau drumul flăcărilor  

gazului 

metan,  

în toţi nervii! 

Să închid anul botanic, 

liniştit. 
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ROMAN 

 

Aromân din Pind, 

optzeci şi trei de ani. 

Credincios,  

umblând duminicile 

la biserică. 

Va merge 

cu doi copii ai săi 

în SUA, 

la nişte rude  

pe care nu le-a văzut  

niciodată,  

strănepoţi –  

să se cunoască. 

Si-au scris scrisori, 

un bunic  

s-a dus în Americi 

după aur,  

unde s-a pierdut 

într-un Western. 

Expresia din bătrâni: „vrute rude‖. 

Aromân   

trăind în Ardeal. 

Războiul prim 

Mondial, 

Caliacra, 

Constanţa, 

o „caşerie‖ 

la malul mării, 

o casă în Bucureşti, 

de la părinţi, 

revândută… 

Îţi dă  

între-o zi 

ace astă veste. 

În SUA –  

să se cunoască.  
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        LUCIA DĂNCILĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                ROTIREA CARUSELULUI (II) 
 

Spre seară Sânziana sosise acasă cu băiatul care terminase orele şi cu 

cumpărăturile făcute.  

Îngândurată se aşeză la masă visând la Marcel. Zgomotul porţii o făcu 

să tresară. „Dacă este Marcel?‖ se întrebă ea. Ieşi într-un suflet afară şi o zări 

pe Valeria care venise de la Cluj pentru câteva zile. Voia să-şi vadă părinţii şi 

satul de care se simţea foarte legată. Trecu mai întâi pe la Sânziana fiindcă n-

o mai văzuse demult. Valeria terminase facultatea şi acum fusese la nişte 

cursuri de pregătire pentru a-şi da examen de grad. Era profesoară într-un oraş 

din alt judeţ aşa că cele două verişoare se vedeau destul de rar. 

- Vai, ce surpriză frumoasă, strigă ea strângând-o pe Valeria în braţe 

sărutând-o şi privind-o ca pe o minune care apăruse să-i alunge gândurile şi 

să-i aducă în inimă bucurie. 

- Mi-a fost dor de tine, Sânziana! îngână Valeria cu glasul stins căci 

îmbrăţişarea verişoarei n-o lăsa nici măcar să respire. 

- Astăzi dormi la noi, îi spuse hotărâră Sânziana. Nu te las să pleci 

până mâine acasă! 

Valeria îi respectă dorinţa Sânzianei şi amândouă au povestit până în 

zorii zilei ca şi atunci când erau în patul bunicii, la ţară. 

A doua zi s-au despărţit cu lacrimi în ochi promiţând fiecare că se vor 

vedea mai des. 

În aceeaşi dimineaţă sosi şi mama Sânzianei de la spital. Bucuroasă 

Sânziana pregăti tot ce ştia ea că-i place mamei sale. Marcel sosi şi el.  

Lucrările erau terminate şi spre seară muncitorii plecau. ‖N-o să-l mai 

văd pe Marcel‖ se gândea Sânziana. Atunci îi veni în gând să-l invite a doua 

zi la masă sperând că măcar vor mai sta de vorbă. Îi făcuse invitaţia şi era 

bucuroasă că n-o refuzase. 
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Toată noaptea se zvârcolise neliniştită în pat gândindu-se emoţionată 

la întâlnirea de a doua zi.  

Dimineaţa, după ce pregăti totul, se îmbrăcă frumos şi-l aşteptă. Era o 

dimineaţă de toamnă târzie, mohorâtă şi rece. Pe cer nori negri dansau mânaţi 

de vânt jocuri ciudate. Copacii goi păreau nişte roboţi fugiţi de pe alt tărâm ca 

să-şi prezinte spectacolul într-un moment în care, toamna zurlie cocheta cu 

iarna ce urma să sosească.  

Clopoţelul de la poartă suna întruna. Sânziana ieşi afară şi-l pofti pe 

Marcel înăuntru. Avea un buchet mare de trandafiri în mână. Ea căzu într-o 

transă din care nu putea ieşi dar păşind încet mintea începu să i se lumineze şi 

avu puterea să zâmbească.  

- Te rog să iei loc la masă şi simte-te bine! Mulţumesc pentru 

trandafiri. 

- Cu multă plăcere dar nu vreau să deranjez prea mult.  

După ce au servit masa, băură un pahar cu şampanie şi tentaţiile se învârteau 

în jurul lor ca nişte ace de ceasornic care marcau trecerea timpului. Băutura 

rece şi ameţitoare îi dădu curaj Sânzianei. Ea îl prinse de mână şi căldura ei îi 

electriză întreg corpul lui Marcel. Ar fi vrut s-o îmbrăţişeze dar emoţiile erau 

atât de puternice încât îl făcură să renunţe. Ea îl privi şi-l rugă să-i 

povestească ceva despre viaţa lui. 

Bărbatul din faţa ei îi povesti câte ceva din viaţa lui şi Sânziana era 

încântată de felul lui de a povesti, de a-şi alege cuvintele, de vorbirea lui 

elevată. „Hai să mai bem un pahar apoi plec!‖ zise el. Spera că licoarea 

aceasta galbenă să descopere adevărul privitor la viaţa ei dar nu află prea 

multe. După o tăcere prelungită el îşi aprinse o ţigară. 

- Sânziana eşti o femeie tânără, cu trăiri intense, dinamică şi foarte 

frumoasă. Nu trebuie să te închizi în tine! Trebuie să ai curaj, viaţa e 

frumoasă şi trebuie trăită. Totul depinde doar de tine! 

- Nu ştiu ce să fac, rosti ea. Mă tem… 

Trăgând pătimaş din ţigară Marcel se visa deja cu Sânziana pe - un pat 

de iarbă, în natură, iubind-o cu pasiune. 

Ea se gândea că nu e în stare să aibă o aventură. Este căsătorită, are un soţ şi 

un copil. Ar fi nedrept să se abată din drumul bun. Nu va putea să învingă 

temeri, prejudecăţi şi reguli morale. Trebuie să renunţe la gustul fericirii pe 

care o visa. Se gândea că acest gust este dulce dar şi prea amar. Nu are curajul 

de a merge înainte. 

- Pot să te sun? O întrebă Marcel. 

- Nu, răspunse ea hotărâtă! Îţi mulţumesc pentru această seară 

frumoasă şi pentru tot ce-ai făcut pentru noi. Mă opresc aici! 

Zile în şir sărea când suna telefonul în speranţa că el o va suna dar 

tăcerea se lăsase şi peste Marcel aşa cum, toamna, ceaţa se lăsa peste oraşul 

provincial învăluindu-l în mister. Probabil că el, Marcel căutase strategia cea 
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mai potrivită ca s-o provoace. Tăcea afişând indiferenţa pentru a favoriza 

deschiderea tuturor căilor spre pasiune. 

„De ce nu sună? Se întreba Sânziana. Ce bărbat orgolios este! Nu ştiu 

ce să mai cred! Mi-e dor să-l privesc şi să-i ating iar mâinile! Dacă ar suna nu 

i-aş reproşa tăcerea pe care-o afişează de ceva timp! M-a provocat destul dar 

îl iert!‖ 

„Aşa-s femeile, ca umbra cu cât de depărtezi mai mult de ele cu atât 

fug mai mult după tine!‖ gândea Marcel trăgând cu patimă dintr-o ţigară în 

balconul apartamentului său. Ştiu că fierbe, ştiu că regretă acel „nu‖ spus la 

plecarea mea dar o las să se frământe până când răspunsul va fi „da‖. O dorea 

cu orice preţ şi-şi pregătea cu răbdare drumul spre împlinirea dorinţelor lui. 

„Nu trebuie să mă grăbesc ca s-o pot cuceri. O să pregătesc totul cu multă 

diplomaţie şi va cădea în braţele mele!‖ 

Poate orgoliul lui de bărbat se împletea cu micile răutăţi de care 

bărbaţii se folosesc pentru a-şi atinge scopul. Şi-a dat seama din discuţiile cu 

ea că nu ştie prea multe despre capcanele vieţii şi că ar putea fi o pradă uşoară 

pentru el. „Îmi trebuie timp şi eu ştiu să aştept‖, gândi Marcel. 

Trecură două săptămâni şi Marcel nu dădu nici un semn. „Îl sun eu, se 

hotărî ea‖. A stat zece minute cu receptorul în mână dar n-a avut curajul să-l 

sune. Într-una din zile găsi în cutia poştală un plic. Îl rupse grăbită şi găsi în el 

un bileţel. „Primăvara mea, ce greu a trecut timpul fără tine! Tu care semeni 

primăvară în jurul tău mi-ai adus în suflet lumină, bucurie, iubire şi linişte. 

Mi-e dor de tine dar cu regret trebuie să-ţi spun că mâine plec pentru trei luni 

detaşat în Moldova cu oamenii de pe şantier. Te rog gândeşte-te la mine! 

Sânziana repede se uită la ştampila de pe plic. Marcel deja plecase. Două 

bobiţe de lacrimi se prelinseră uşor pe obraz-i palid.  

„A plecat. A plecat! Şopti ea păşind cu nesiguranţă spre dormitor. 

Acolo se întinse pe pat, luă perna în braţe şi izbucni într-un hohot de plâns. 

Simţea că se află pe o punte ce lega două prăpăstii şi care s-a rupt. „Totul va 

fi bine, gândi ea când se mai linişti. Trebuie să mă liniştesc şi să aştept 

întoarcerea lui!‖ Dar viaţa când se apucă să încurce lucrurile e cel mai grozav 

regizor. Încet-încet învăluită în alte treburi începuse să se gândească tot mai 

puţin la Marcel. Absenţa celui drag opreşte, de fapt, elanul spre greşeală. 

Chipul lui se pierdea în ceaţa gândurilor ei şi uneori avea impresia că i-a uitat 

conturul, că începuse să-l uite de tot. 

Prietenele se adunau seara la cafele şi la poveşti şi tristeţea dispărea ca 

o nălucă. Râsetele şi şuşotelile se auzeau iar şi atmosfera devenea din ce în ce 

mai paradisiacă.  

- Ei, a venit timpul să plecăm, căci s-a făcut târziu, ziseră fetele. 

- Îmi pare rău că plecaţi, zise Sânziana. 

Într-una din seri mama o strigă să-i aducă o ceaşcă cu ceai. Nu se 

simţea bine şi uitase să-şi ia medicamentele. Sânziana se aşeză lângă ea, îi 
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dădu medicamentele pe care mama ei le bău cu ceaiul fierbinte, aburind. 

Afară ploaia îşi alunga stropii prin curtea pietruită şi fulgerele şi tunetele 

brăzdau cerul înfricoşător. 

- Ploaia asta, mamă, îmi aminteşte de copilăria petrecută în satul 

bunicii! Încercă Sânziana să rupă tăcerea. 

- Am dureri groaznice în piept, şopti mama. Sună la salvare! Mă voi 

întâlni cu tatăl, cred, cu tatăl tău în viaţa de dincolo! 

- Taci, mamă, nu te mai gândi la moarte că nu e bine, gândeşte-te la 

viaţă! 

Durerile se înteţeau şi Sânziana începuse să tremure convinsă că va 

trece printr-o nouă încercare. Îşi trase scaunul lângă pat şi-şi privi mama 

ghemuită şi palidă. Apoi îşi aduse aminte de mângâierile ei, de dragostea cu 

care a înconjurat-o mereu. La poartă sirena suna ca un clopot imens ce anunţa 

chemarea universală spre pace şi linişte. Când medicul şi asistentele au intrat 

în casă femeia murise de infarct. Sânziana aprinse o lumânare, se aşeză în 

genunchi şi rosti o rugăciune. Îi mângâie apoi capul şi o sărută. Simţea că 

trupul şi sufletul ei s-au rupt în două. Nu mai era mama?! Un hău imens o 

înghiţi pe Sânziana şi-i blocă cuvintele şi lacrimile. 

Sosi şi Anton acasă speriat. Întârziase mult fiindcă avusese treabă 

multă la serviciu. 

A prins-o de mână pe Sânziana şi încerca să o îmbărbăteze. De mult 

timp nu-i mai simţise căldura mâinii şi nu-i mai văzuse niciodată chipul atât 

de răvăşit. A doua zi au pregătit cele necesare pentru înmormântare şi cu 

ochii plini de lacrimi a treia zi Sânziana şi toate rudele şi cunoscuţii au 

condus-o pe mama ei pe ultimul drum. 

„Ce scurtă-i viaţa şi eu n-am ştiut să mă bucur din plin de ea! Cel 

puţin mama a fost fericită, a iubit şi a fost iubită. Dar eu? Mâine, poimâine 

voi îmbătrâni şi pentru inima mea n-am făcut nimic! Mi-am dat seama atât de 

târziu de aceasta şi acum nu mai pot face nimic‖, gândea Sânziana. Acum 

Călin era la liceu, s-a făcut mare şi-o să-şi găsească o iubită şi va trebui să 

împartă dragostea în două. Bine, se linişti ea, dar dragostea de mamă e una şi 

dragostea de o fată e alta. Eu voi trăi prin dragostea lui. Apoi tresări: Doamne, 

am uitat de când nu am mai făcut amor!  

A trecut şi iarna fără evenimente deosebit de importante. Primăvara i-

a adus în suflet un suflu nou un dram de optimism, de încredere în ea. 

„Trebuie să învăţ să mă bucur din orice, să extrag o picătură de fericire din 

orice clipă chiar dacă n-o să dureze. Altfel singurătatea mă va închide în 

cochilia ei şi voi rămâne acolo singură, bolnavă iar cei din jur mă vor ocoli‖. 

Singurătatea te schimbă şi te maltratează şi pe tine şi pe cei din jurul 

tău. Va trebui să mă schimb!‖ 

Despre Marcel nu mai ştia nimic. Nici n-o interesa ce mai face el. Îl 

uitase. 
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Într-o dimineaţă plecă în oraş, la o prietenă mai în vârstă care o 

invitase la o cafea. După ce a intrat în casă doamna Livia o invită în 

sufragerie unde pregătise deja cafeaua. 

- Ce mai faci Sânziana? o întrebă d-na Livia cercetând-o cu atenţie. 

Tot frumoasă şi tânără eşti! N-ai mai trecut demult, pe la mine! 

- Am fost foarte ocupată dar m-am gândit de multe ori la dvs.! 

În timp ce ele vorbeau despre una, despre alta cineva bătu la uşă. 

- Intră, spuse d-na Livia. 

- Sărut mâna, spuse cu respect tânărul care intrase în sufragerie. 

Deranjez? Am venit să las cheia fiindcă lucrez după-masă. 

După ce-şi luă la revedere tânărul plecă.  

- E Dan, chiriaşul meu. I-am închiriat căsuţa din curte. Mai fac şi eu 

un ban căci stau prost cu banii. Cu o singură pensie nu mă mai ajung. Îl 

iubesc ca pe copilul meu pe acest băiat care a terminat medicina şi este în 

oraşul nostru repartizat. 

- Ce fel de medic este? Adică ce specialitate are? 

- Este internist, răspunse d-na Livia. E un băiat pedant, frumos şi cu 

mult bun simţ. E de la Vîlcea. Se descurcă cam greu cu mâncarea căci nu ştie 

să găsească. Eu îl mai rog din când în când cu o masă caldă. Fiind începător 

nici cu banii nu se prea descurcă. Aşa e la început… 

După ce a plecat de la d-na Livia, Sânziana a ajuns acasă îngândurată. 

L-a chemat pe Călin şi i-a spus: 

- Săptămâna viitoare, sâmbătă e ziua ta. Vreau să-ţi serbez ziua la cel 

mai elegant restaurant din oraş. Îţi chemi prietenii şi colegii iar eu o chem pe 

Valeria şi încă câteva persoane. 

- Bine, mamă, îţi mulţumesc şi să ştii că te iubesc din tot sufletul meu! 

- Mergem în oraş la cumpărături să-ţi cumperi cele mai elegante 

haine. Vreau să fii ca un prinţ, dragostea mea! Banii nu contează pentru mine. 

O sună apoi pe Valeria şi o invită la acest eveniment de suflet 

atenţionând-o să nu cumva să lipsească.  

A doua zi a plecat în oraş, a vorbit cu şeful restaurantului, au stabilit 

ora şi meniul. De acolo a trecut pe la d-na Livia şi a invitat-o şi pe ea. În timp 

ce ele povesteau la o cafeluţă, apăru iar tânărul medic s-o întrebe ceva pe 

gazdă. 

- Ia loc şi bea şi tu o cafea cu mine şi prietena mea. După ce făcu 

prezentările d-na Livia se duse în bucătărie să facă încă o cafea. 

Dan o privi cu atenţie pe femeia blondă cu ochi verzi şi apoi stânjenit 

îşi plecă privirea simţind că doamna îl priveşte nedumerită. Ochii lui 

răspândeau o lumină ireală care-i pătrundea până-n suflet. Sânziana simţi că 

vocea ei interioară îi şoptea ceva tainic. Făcu o pauză, nu-şi mai sorbi cafeaua 

şi tăcerea îi îngădui să se reculeagă. Doamne, acesta poate fi o ispită pentru 
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mine! Mi se pare că-l cunosc pe acest băiat dintotdeauna. Nu l-am întâlnit, nu 

l-am cunoscut până acum şi totuşi… 

Gândurile i se învălmăşeau în cap. Senzaţia de gol o zăpăcea. 
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                   LUCA CIPOLLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filo d'erba  

 

 

Silenzio e quiete, 

un esile filo d'erba  

calpestato e 

inumidito di rugiada  

riemerge illuminato da 

fioche stelle 

per poi abbracciare  

l'agata d'infinite cifre ineffabili e   

concentriche.. 

L'aere schiva 

d'un solo refolo   

pare destar l'attenzione 

del sasso che ottunde 

l'esile filo d'erba 

a suo modo già 

piegato dal pathos.. 

e richiama la lentezza.  

 

Fir de iarbă 

 

Tăcere și liniște, 

un firav fir de iarbă 

călcat și  
umezit de rouă 

reapare luminat de  

slabe stele 
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ca să îmbrățișeze apoi  

agatul infinitelor cifre inefabile și  
concentrice.. 

Aerul sfios 

al unei singure adieri 

pare s-atragă atenția 

pietrei care teșește 

firavul fir de iarbă 

oricum deja  

strivit de patos.. 

și evocă lentoarea. 

 

 

Il ritorno 

 

Il gioco delle folaghe  

rapite dal cobalto 

ed ali d'onde.. 

dissolta la polvere 

in clessidra, 

delle cornici son liberi i quadri.. 

Folletti sbucano curiosi 

tra il miele degli insetti 

proliferano i soli  

e candide vesti, 

gocce evanescenti al tatto, 

piane di rose galliche, 

libellule che da un piatto 

sciolgon di due parentesi 

il laccio.. 

 

rallenta - disse - 

meta più non esiste, 

libera ogni idea pavida, 

in che consiste 

se la vita, vedi, non ha fine. 

 

Întoarcerea 
 

Jocul lișițelor 

furate de cobalt  
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și aripi de valuri..  

dizolvată pulberea 

în clepsidră, 

de rame sunt libere tablourile.. 

Spiriduși ies curioși 
între mierea insectelor 

proliferează sorii 

și haine candide, 

picături evanescente la tact, 

câmpii de răsuri, 

libelule care pe o farfurie 

desfac de două paranteze 

lațul..  

 

încetinește - zise -  

țintă nu mai există, 

părăsește fiecare idee temătoare, 

în ce constă 

dacă viața, vezi, n-are sfârșit. 
 

 

Prospero 
 

Dietro le quinte 

disquisiva Prospero 

braccato  

dal tempo-marea, 

oracoli di sinapsi, 

tenda di broccato 

nella schiuma nera 

sublimata 

da petali di fiori di tè; 

quali argomenti ancora 

al fumo dei tombini, 

la madre ripeteva la lezione 

ed io a occhi aperti.. 

Quand'ogni incanto viene spezzato 

spegni la candela, 

non è mai troppo tardi 

per chieder riparo 

all'indulgenza soltanto. 
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Prospero 

 

În culise 

diserta Prospero 

hăituit 

de timpul-maree, 

oracole de sinapse, 

cort de brocart 

în spuma neagră 

sublimată 

de către petale de flori de ceai; 

și ce mai argumente 

la aburul gurilor de canal, 

mama repeta lecția  

și eu cu ochii deschiși.. 
Când fiecare vrajă e ruptă 

stinge lumânarea, 

nu e niciodată prea târziu  

pentru a-i cere adăpost 

indulgenței doar. 

  

Basso profilo 
 

Mi muovo quasi strisciando 

sulle ecchimosi 

ritratte del tempo 

che il tempo risparmia.. 

dal ponte della Baghdad Oil 

osservo la Pangea 

tanto agognata 

e nel mio sentiero a metà 

temo il ritorno 

senza anestesia.. 

terra di mezzo questo fare da bambino, 

ho scelto di restare 

e l'infanzia si palesa 

da un gessetto, dita scavate 

- il maestro 

che indicava la lavagna della vita.  
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Atitudine rezervată  

 

Mă mișc aproape târându-mă   

peste echimozele 

retrase ale timpului 

pe care timpul le cruță.. 

din podul de la Baghdad Oil  

observ Pangea 

mult dorită 

și la jumătatea cărării mele 

mă tem de întoarcere 

fără anestezie.. 

pământ de mijloc atitudinea aceasta de copil, 

am ales să rămân  

și copilăria se arată   

de la o cretă, degete istovite 

- maestrul 

care indica tabla vieții. 
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           ROXANA PAVNOTESCU 

 

 

 

 

 

 

ALTE LUMI, ALTE REPREZENTĂRI, ALTE AEROPORTURI. 

 

 Mia pare foarte dezorientată. Iar eu, şi mai mult decât ea. Căutăm o 

adresă de aeroport, într-un mod de neînțeles, plimbându-ne cu bagajele în 

mână prin centrul oraşului, pe jos. Doar eu cu ea, şi mă întreb ce e cu adresa 

asta stupidă pe care o țin în palmă şi care nu părea să se potrivească deloc cu 

locul în care eram. Din ce în ce mai enervată, Mia încearcă să-mi spună că 

vom pierde avionul, dar ce avion să pierdem în mijlocul oraşului? Nu aveai 

cum să intri pur şi simplu într-o clădire ca într-un aeroport. Era exclus. Totuşi 

căutam un aeroport, eu şi ea, cu bagaje grele în mână, în mijlocul unei 

metropole. Locul îmi părea familiar, dar nu pot spune unde mă aflam.  Sau 

unde aveam să ne ducem? Acasă – trebuie să fi fost destinația. Încerc să-mi 

amintesc detalii semnificative. Pe ceilalți îi lăsasem în urmă, în casa mătuşii 

mele, aceeaşi unde mergeam în vacanțe, cu bunica, în copilărie. Veneam cu 

trenul de la Bucureşti şi trăgeam la ea, o zi sau două, apoi luam tramvaiul spre 

Sânicolau. Tramvaiul trecea prin Aradul Nou. Aceeaşi linie există şi astăzi, 

nimic nu s-a prea schimbat, în afară de culoarea tramvaiului. Casele săseşti 

aliniate de-a lungul drumului, cu ferestrele la stradă şi garduri foarte înalte,  

vopsite în culori pastelate, cu stâlpi puternici de susținere şi disciplinate ca 

nişte străjeri în post, sunt la locul lor. De ce trebuie acum să luăm avionul şi 

mai ales de unde? Casa mătuşii, pe care o recunosc foarte bine, era strămutată 

undeva într-o metropolă europeană. Nu-mi dau seama unde sunt. Chiar dacă 

recunosc locurile, nu recunosc limba care se vorbeşte pe străzi. Cum să întreb 

mai bine, unde se găseşte aeroportul, în ce limbă? La plecare, am ştiut că era 

ultima dată când vizitam acea casă goală, fără mătuşă, ce urma să se pună în 

vânzare. Poate tocmai de asta, casa era atât de departe, într-un oraş 

necunoscut, pentru că urma să se pună în vânzare. Casa era pe jumătate 

înstrăinată – fără bunică şi fără mătuşă – doar cu mama, care nu mai avea nici 

ea răbdare. Mia nu părea prea afectată că nu avea să o mai vadă vreodată, 
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vroia doar să se vadă odată plecată din acel loc străin, iar eu nu eram în stare 

să găsesc aeroportul ascuns în spatele unei adrese precise, în mijlocul 

oraşului. Nu mă descurc deloc! - asta era şi părerea ei dintotdeauna. Mereu 

mă apostrofa şi era mereu nervoasă de neputințele mele. Iar eu ce pot face 

decât să-i car bagajele şi s-o conduc de braț, pe străzile acelea 

întortocheate…. Şi mama e tot mai agitată, că nu va mai ajunge, că va pierde 

cursa, tot mai grăbită şi mai enervată de neputința mea. Iar mie îmi stăruie în 

minte doar casa mătuşii cu tavanul foarte înalt, cât o biserică de înalt, şi cu 

baia îngustă şi cumplit de lungă cu două intrări, ca un culoar ce traversa toată 

casa. Şi mai era patul uriaş în care înotai printre dune şi perne, unde dormeam 

cu bunica, separat doar de o perdea de dormitorul mătuşii, de unde se auzea 

sforăind unchiul, ca o locomotivă în călduri. Cum reuşeam să adorm printre 

sforăiturile colerice ale unchiului, nu-mi dau seama. Dar mamei nu-i păsa nici 

de ele, nici de poarta gotică cu uşi în decupaj, de la intrarea în curte. 

Strămutată în oraşul-metropolă, poarta nu mai era aşa de impozantă. Mia 

vroia doar să găsim, odată, aeroportul  şi „să mergem‖. Într-una spunea „să 

mergem‖. Trebuia „să mergem‖ orice-ar fi, doar că direcția de mers nu era 

precizată. Adresa nu era de găsit şi nici avioane nu survolau deasupra noastră. 

Poate că acolo unde se îndrepta mama, aeroporturile erau aşezate în centru, în 

centrul lumii, iar vehiculele, care te transportau în acele locuri, pluteau pe ape 

prin canalele invizibile ale cerului. „Să mergem‖ au fost singurele vorbe ale 

mamei din ultima ei săptămână de viață din spital. Şi n-au încetat - mereu 

aceleaşi - până n-am ajuns acasă cu salvarea, ca sa poată porni în zori pe 

drumul cu un singur sens. Mama avea stresul drumului, al călătoriei, al 

surprizelor ce te așteaptă la tot pasul. De-aceea când trebuia să ajungă 

undeva, se scula de dimineață și se pregătea temeinic. Trebuia plecat cât mai 

devreme posibil, ca și cum timpul de  întoarcere ar fi fost condiționat de 

momentul plecării. Plecarea trebuia făcută la timp, ca orice altceva pe lumea 

asta, unde nimic nu suferă amânare. Altfel, întoarcerea ar putea fi 

compromisă, riști să te pierzi în orașul pisicilor lui Murakami, unde trenul nu 

mai oprește din celălalt sens. Și de data asta, Mia a plecat de dimineață, la 

orele șase, era deja pe drum, pe drumul fără întoarcere, pentru că revenirea 

acasă nu mai era condiționată de nimic.  După ce-am ajuns în camera ei, acel 

„să mergem‖ a încetat complet. De-acolo, drumurile noastre s-au despărțit…  

 Umblam aiurea, târând fără țintă bagajele alea grele după mine, şi 

mama mă pisa într-una cu acel „să mergem‖, iar eu nu pricepeam deloc că 

locuința mătuşii nu mai era de mult pe lumea  

asta… 
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                                  Râsul care nu mai poate să râdă. 

 De-o vreme, simt că Mia s-a îndepărtat, nu pentru că m-aș gândi mai 

puțin la ea, dar pare că  gândul meu are mai mult de umblat până să 

întâlnească o reprezentarea a ei. Același lucru, probabil, s-a petrecut și cu 

Puiu, atât că n-am avut prea avut răgaz să-mi dau seama, pentru că boala 

mamei începuse deja să-și arate adevărata față. Fotografiile ei mă privesc din 

toate colțurile; de la birou, de pe noptiera de la pat,din telefon, din albumul 

deschis la orice pagină. Şi toate aceste priviri pornesc din chipul ei veșnic 

tânăr și frumos. Doar dimineața e altfel.  Mă trezesc cu chipul ei răvășit, de 

pe patul de moarte, în minte.  Imaginea ultimelor ei clipe de viață o revăd, 

dimineață de dimineață, cu albul hepatic al ochilor larg deschiși, de o tristețe 

covârșitoare. Respirând greu, hârșâit, hârâit, dar confortabil, pe  miraculoasa 

și mult râvnita saltea și pernă dormeo, de fapt incomodă, umflată ca un 

pepene. În mod ciudat, Mia părea să nu mai aibă nici o suferință, sufletul ei se 

detaşase de carapacea trupului care mai atârna inerțial de câteva fire de viață. 

Se eliberase tot aşa dintr-odată şi de aceea tuse îngrozitoare care devenise de 

nesuportat și nu mai putea fi domolită cu nimic. Ştiam și eu și ea că acesta 

trebuia să fie sfârșitul. L-am ignorat până în ultima clipă, deși mama mă 

amenințase, cu luni înainte, că n-o pot ține cu forța în viață, că trebuie s-o las 

în pace. Pacea cu noi înşine, cu dumnezeirea, cu tot ce ne leagă de  lume, 

pacea spre care ne îndreptăm cu toții. Şi mai ales că  viața ei  a fost a fost un 

teribil război, Mia avea dreptul la această pace. După cum, vorba asta 

ardelenească: „Dă-mi pace!‖ îmi sună acum în minte altfel decât în varianta ei 

simplificatoare folosită de toată lumea. Îmi sună ca o dorință de îndepărtare a 

aproapelui care nu-ți mai este necesar, pentru că dragostea lui nu-ți mai 

slujește la nimic. Şi după ce mama a eliberat o lacrimă uriașă la capătul 

ochiului, înainte de-a și-l închide singură, am imortalizat acea clipă în ochiul 

meu de dimineață.  Eu doar cu acea imagine a morții mă trezesc zilnic, ca un 

fel de  certitudine că mai sunt în această lume, că n-am plecat încă, acolo de 

unde mama mă priveşte în fiecare zi altfel, din fotografiile răspândite peste 

tot. Cu toată suferința, în marea ei tristețe existențială, Mia știa să râdă cu o 

forță insațiabilă, cu toată ființa, din tot trupul, cu părul, cu ochii vioi și plini 

de lumină. Îmi vine în minte râsul hohotitor al mamei atunci când era dublat 

şi de cel al tatei.  Cu toate scandalurile şi nepotrivirile, se porneau să râdă 

împreună şi nu se mai opreau. Şi râsul lor era stupefacția şi bucuria mea, ca şi 

cum lumea s-ar fi rotit până atunci în loc, ca o corabie pe furtună şi s-ar fi 

aşezat în cele din urmă în matca ei. Doar atunci reuşeau să cadă de-acord; 

atunci când grotescul, ridicolul, hilarul sau absurdul îşi făceau loc deasupra 

oricărei situații, oricât de gravă.  Râsul şuierat, răsucit, miorlăit, ironic, siderat 
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al tatei - alături de cel robust şi sănătos al mamei. Şi pe deasupra, râsul meu 

când îmi amintesc aceste superbe momente, râsul care nu mai poată să râdă. 

                              Compoziție onirică cu blues şi tovarăşi 

 Şi pentru că de multă vreme, nu i-am mai văzut râzând împreună, i-am 

adunat de pe unde-am putut şi i-am strâns într-o încăpere ciudată, pe care n-o 

recunoşteam, dar în care mă simțeam ca şi cum ar fi fost a mea. Un spațiu 

foarte larg, cu mobile aşezate aiurea, plin cu paturi, ca un azil de noapte. 

Câteva ghivece de flori pe o masă sărăcăcioasă şi multe altele pe jos.  Paturi 

aşezate haotic în dimensiunea generoasă a camerei. Mia şi Puiu aveau paturile 

lor separate. Cred că unul dintre paturi  era al meu, şi cel de lângă el, era al 

bunicii, mama Miei, care a locuit mereu cu noi. Poate  că locuința asta  e cea 

din copilărie, când am stat cu toții înghesuiți într-o singură cameră, pe strada 

Cluj.  Dar aceea nu cred să fi fost o cameră prea mare, comparată cu cea în 

care mă aflu acum. Deşi i-am adunat aici, să râdă împreună, nici unul dintre ei 

nu părea a fi într-o dispoziție prea bună. Arătau foarte obosiți şi îmbătrâniți 
amândoi, aş spune chiar bolnavi. Se deplasau încet prin încăpere în direcția 

paturilor.  Am schimbat câteva vorbe cu fiecare, mai mult de complezență. 

Nu aveau chef să-mi vorbească. M-am dus şi am deschis televizorul. Nu ştiu 

dacă ce vedeam acolo se transmitea în direct sau erau imagini de tristă 

amintire înregistrate. Cred că mai degrabă erau nişte filme documentare, 

judecând după vârstele probabile ale părinților mei, sau poate că istoria s-a 

derulat într-o direcție mai puțin spectaculoasă. La început a apărut tovarăşu’  

care învârtea în prim plan un fel  de steag  răsucit pe propriul stindard. 

Vorbea in stilul lui sacadat şi agramat şi în loc să dea din mână, învârtea din 

greu acel steag  precum Marry ,Poppins umbrela. Arăt cu mâna spre ecran, 

dar nici Mia, nici Puiu nu par prea amuzați, îşi văd de treaba lor. Mut pe alt 

program, apoi pe altul, şi mi se întâmplă la fel ca în bancul cu Bulă, pe care -l 

spunea Puiu, în copilărie: dai drumul la televizor, vorbeşte tovarăşu’ , dai 

drumul la radio, vorbește tovarășu’…, motiv pentru care lui Bulă i-a fost 

teamă să mai bage fierul în priză. Totuşi, pe unul dintre programe se 

desfăşoară o scenă apocaliptică. Tovarăşul şi tovarăşa dansează un blues 

îmbrățişați foarte romantic pe un fond de cântec patriotic redus la 

componenta sa instrumentală. Tovarăşii se mişcă foarte grațios şi potențează  

prin legănări ample imnul, interpretat într-o măsură mai lentă decât formula 

patetică din timpul festivităților partinice. Arăt iar cu degetul spre televizor şi 

încerc să-i provoc la o partidă de râs. De data asta sunt amândoi mai receptivi, 

urmăresc cu interes imaginea şi grimasa nu întârzie să vină.  Apoi, râsul se 

declanşează şi auditiv. Râdem împreună, zgomotos. Grotescul scenei este cu 

adevărat epocal, mai ales că  se întâmpla în iepoca de lumină.  Apoi s-a făcut 

întuneric în camera foarte mare şi foarte înaltă care arăta ca un azil, în care 
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toți erau, de fapt, morți. Cum a fost a fost, şi rău şi bine, iepoca de aur a avut 

în fapt lumina ei dată de tinerețea şi frumusețea părinților. Atunci, când se 

întâmpla să râdă împreună, eu eram fericită şi ei erau cu adevărat frumoşi, 

pentru că râdeau din tot sufletul.  

                                           Puiu – după şapte ani 

 

 La apus, bărcile alunecă ca nişte stafii pe apă. Ființe de ceață şi azur - 

par propulsate de forțe nelumeşti. Singurătatea şi liniştea apelor mă duce cu 

gândul la Puiu, pentru că el era copilul mărilor de pretutindeni. Când soarele 

cobora sub linia apelor, se liniştea şi Puiu şi se odihnea, înveşmântat în 

mătasea lor.  

 Patul, nelocuit de amar de vreme, pare deranjat. Mă apropii.  

Desluşesc o formă relaxată, într-un abandon total – cine e intrusul? Mă 

apropii şi mai mult. E forma trupească a tatălui meu, nu e nici o îndoială. Fața 

nu i-o văd, e învelită într-un fel de giulgiu.  De-altfel şi corpul e înfăşurat ca o 

mumie în zdrențe şi pergamente. Pare un naufragiat în timp, aruncat în 

valurile confortabile ale propriei lui locuințe. Îl ating, îl scutur, încerc să-i 

vorbesc… 

Te-ai întors? Tresare, se întoarce puțin şi întoarce o față răvăşită, obosită, un 

pic pierdută, dar care ascunde vag bucuria recunoaşterii. Pare istovit de drum, 

are aerul că ar vrea să fie lăsat în pace, că nu vrea decât să zăbovească un pic 

în patul lui. Patul lui adevărat nu mai există, l-a aruncat mama cu tot ce avea 

în el, i-a luat locul unul mai scurt şi mai îngust. Camera lui Puiu a rămas 

neschimbată, dar nu şi patul. Puiu şi-a luat patul cu el. Să poată umbla cu el, 

cum spune scriptura. Când dormea, mai ales vara, tata era învelit în cearșaf ca 

o mumie. Cearceaful se mula pe trup şi făcea cute ici şi acolo, arăta ca o 

înfăşurătoare. Dormea ca un mort, fără respirație, fără să se mişte. Aşa mi-l 

amintesc şi aşa îl văd şi acum când sunt cu el în lumea noastră paralelă. De 

unde va fi venit aşa obosit, mi-aş fi dorit să-mi vorbească, să-mi întoarcă o 

privire. Nu arată prea grozav, poate că e bolnav, de-aceea umblă cu patul, cu 

patul lui aruncat de mama după ce el a plecat din lume. Poate vrea să se 

odihnească, să-şi revină ca să aibă putere să se întoarcă, mă gândesc. Să nu-l 

mai deranjez. Ştiu că nu pot să-l rețin prea mult şi că vizita lui e un privilegiu.  

…  

 Au trecut şapte ani şi totuşi Puiu m-a vizitat, sau poate tocmai de 

asta… după cum spun şi soroacele….  
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             GHEORGHE DĂNCILĂ 

 

 

 

 

 

 

 
 

       Imperiu stins 
 

Nu-s carele de luptă, nici urale 

Nici luptătorii în suprem asalt 

Sunt numai sângerări şi răni mortale 

Şi drumuri spre tărâmul celălalt  

Un câmp plin de cadavre ce dezgustă 

Eroi şi vise ce-au murit cu ei 

Şi nu întreb de-i justă sau injustă 

Pedeapsa grea ce vine de la zei 

Şi trupu-acesta ce în slavă moare 

Istorii mari şi nume de pe cruci 

Aceeaşi forfotire trecătoare 

E toată tragedia ce-o apuci 

 În veşnicie îmi vor fi garanţi 

 Iubirile mutate în trovanţi. 

                                                13 iulie 2017 

Hegiră 
 

Sufletul pregătit e de hegiră 

Substanţa ce e-n carnea mea expiră 

Matricele cereşti îmi fură bune 

Da-n aliaj e rost de stricăciune 

Şi toată energia ce-mi fu dată 

De-atâta vreme e împuţinată 

Şi toată piatra ce fu-n ziduri pusă 

Vorbea de altă  Sarmisegetuză 

Alte istorii ce închid în ele 

Glorii trecute ale vieţii mele 

Eroii-s morţi, templele se dărâmă 

Pustie e şi Mecca mea sublimă 

 Glorie îngropată în nisip 

             Deşertăciune fără rost şi chip. 

                                                    13 iulie 2017  
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            Imperiul 
 

 

Imperiul meu de nebunii şi vise 

A fost mai glorios ca cel aztec 

Aur avu, victorii i-au fost scrise 

Dar a venit şi marele eşec 

Poveşti rămas-au şi uitate temple 

Barbare neputinţe cresc din mit 

Doar vânturile pot să mai contemple 

Ce vracii mei demult au prevestit 

Şi au trecut şi faimă şi izbândă 

Victorii vegetale îmi ţin loc 

Când clipele ca şerpii se perindă 

Pe locurile fostului noroc 

 Istoria mea sfântă-o voi închide 

 În paginile unei piramide. 

                                               17 iulie 201 

 

                 Semne 
 

 

Sunt semne ca-n Sodoma şi Gomora 

Că Dumnezeu pe mine-i supărat 

Nu descifrez nici anul şi nici ora 

Când voi primi pedeapsa la păcat 

Pedeapsa aspră carnea mi-o apasă 

Şi naşte panica din bietul gând 

Făptura-mi arde-n foc şi în pucioasă 

Şi toate se sfârşesc dar rând pe rând 

Au înflorit norocul şi sminteala 

În june vise puse-n stări cereşti 

Azi sigură e numai îndoiala 

Şi câte-au fost se vor schimba-n poveşti 

 Doamne, sfârşitul tragic dacă vine 

 Trimite-un înger să îl iau cu mine. 

                                                    13 iulie 2017 
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Contrast 
 

 

Doamne, în absoluta-ţi bunătate 

De ce ai rânduit final în toate 

În veşnicia ta nemăsurată 

De ce contrastul lumii ce se gată 

De ce rotirea pune-n repetare 

Sfârşitul şi-nceputul care doare 

De ce-nviere unde e şi moarte 

De ce ziua de noapte se desparte 

De ce şi-n om, şi-n piatră dar şi-n plantă 

E-aceeaşi condamnare deprimantă 

Orice imperiu e şi numai este 

Şi carnea mea-i substanţă de poveste 

 Dar vor veni şi vremi de lacrimi ude 

 Când veşnicia ta mă va include. 

                                                    17 iulie 2017 
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    IULIU PÂRVU 

 

 

 

 

 

 

                       NOTE DE CĂLĂTORIE 

         16 Aprilie, Larnaca 

Nu este prima oară când petrecem Paștele printre greci. Ne-am obișnuit, 

oarecum, cu obiceiurile lor. Cu mulți ani în urmă, ne aflam în Corfu. Acelea 

au fost niște sărbători memorabile. Eram, de Înviere, cu mulți prieteni, în 

capitala insulei și am asistat la un ceremonial fastuos, pentru noi cu totul 

inedit. Corforanii marcau biruința vieții asupra morții aruncând amfore pline 

cu apă în stradă, ca cei porniți într-o procesiune solemnă să calce pe cioburi. 

Și erau foarte mulți aceștia, mai ales tineri, grupuri-grupuri, purtând 

însemnele organizațiilor din care făceau parte. Ciprioții, greci și ei, însă la 

distanță apreciabilă de Corfu, vor fi având alte obiceiuri, cu siguranță, dar, în 

esență, nu pot fi mult diferite. Aseară, târziu, pe când să adormim, se făceau 

pregătiri pentru procesiune la o biserică din Nicosia. Ne-am trezit pe la 4 

dimineața în bubuitul artificiilor care au aprins cerul Larnacăi. Se auzeau, 

parcă, și oarece lovituri de tun. Cu siguranță s-a marcat, astfel, încheierea 

procesiunii. E posibil să se fi purtat prin oraș moaștele Sfântului Lazăr, și ele 

simbol al Învierii, al ceea ce atât de plastic se sugerează prin versul cântării 

pascale : Cu moartea pe moarte călcând. 

Ne trezim ca lumea după ora 7, să marcăm și noi, cum putem, jubilația 

marii sărbători. Pentru că nu avem nici pască, nici ouă roșii, să ciocnim, 

dejunăm exotic, cu portocale și roșcove. Apoi, dichisiți, coborâm, să ajungem 

devreme la Agios Lazaros, poate vom găsi un loc la slujbă.  În biserica 

armenească de lângă hotel, începuse deja. Intrăm, să ne închinăm și aici. 

Lumea se adunase. O comunitate restrânsă, evlavioasă, ne simțim bine în 

mijlocul ei.  Aprindem lumânări pentru pomenirea morților, pentru noi, 
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pentru copii, pentru nepoți, să ne dea Dumnezeu sănătate, minte și putere să 

răzbim în viață, fiecare în porțiunea ce i-i dată și cu destinul hotărât... Ne 

surprind particularitățile ceremonialului religios armenesc.  Seamănă și nu 

seamănă cu cel ortodox. Prima observație : altarul este ridicat pe podium,  a 

cărui cortină se deschide și se închide cum la noi se deschid și se închid ușile 

împărătești ale iconostasului.  Preotul, cu odăjdii ca la ortodocși, cu mitră pe 

cap, este gardat, în oficierea slujbei, de patru, să le zicem, diaconi, purtând un 

fel de pelerine albastre, cu niște eșarfe late brodate peste ele.  Cu siguranță, se 

marchează astfel o ierarhie. Foarte posibil ca cel care oficiază să fie prelat, iar 

ceilalți preoți de rând. Și trei băiețași sunt implicați în ceremonial, costumați 
în pelerine aurii. Doi, de o parte și de alta, scutură ritmic un fel de tamburine 

cu picior, ale căror clopoței răspândesc clinchete parcă de dincolo de lume. 

Strane nu sunt, nici cântăreți care să-i răspundă preotului. Partea corală, 

perfect sincronizată, e înregistrată. Frumos ! 

Ieșim, să ajungem și la slujba grecească de la Agios Lazaros. Însă, aici, 

surpriză. Biserica e închisă. Slujba de Înviere s-a prelungit până târziu, încât 

cea de zi, pe la noi atât de solemnă, e suspendată. Dăm să ne întoarcem la 

biserica armenească. În drum ne întâlnim cu constănțenii. Ne bucurăm unii de 

alții. Avem cui spune Christos a înviat ! Ne și sărutăm, ca între buni creștini 

și de rămas bun, dacă nu ne vom mai întâlni, căci ei mâine pleacă. La armeni, 

slujba a înaintat între timp spre momentele sale culminante. Observându-se 

ușor că suntem din afara comunității, ni se fac locuri pe bancă, în semn de 

respect. Atât de înălțător sună cântecele pascale armenești, că te pătrunzi până 

în adâncul sufletului de evlavia lor.  Simți în ele și umilință, și aspirație spre 

comunicare cu Creatorul.  Accentele rostirii preoțești, perfecta armonie a 

partiturii  corului induc starea de solemnitate a marilor sărbători... La sfârșitul 

slujbei, arhireul, gardat de doi dintre băiețași ca de doi îngeri, coboară între 

credincioși, să-i binecuvânteze și să le împartă azima, după modelul catolic.  

Bărbaților, mai întâi, apoi femeilor. Mă  duc și eu, cu plecăciunea de cuviință. 

Sunt primit cu zâmbetul cald al păstorului de suflete. Elena, ca toate 

credincioasele, își pune pe cap un acoperământ, din cele aflate la îndemână. 

Ieșim împăcați sufletește, cu foarte bune impresii despre armeni. 

De la biserică, pe faleză, unde căutăm un restaurant spre a servi masa. Îi 

apelăm , mai întâi, pe copii, la Alba-Iulia. Vorbim cu Ancuța. Le adresăm și 
lor tradiționalul Christos a înviat ! și le urăm petrecere frumoasă de sărbători. 

Găsim locul potrivit, cu o terasă acoperită. Ocupăm o masă de două persoane, 

mai discretă. Ofertă bogată. Eu  aleg un platou cu bucate care mi se par mai 

specifice. Elena mă imită. Comunicăm cu tânăra chelnăriță mai mult prin 

semne. Gestului neveste-mi că și ea își dorește  ce-am comandat eu, îi dă o 

altă interpretare, că, de fapt, am dori un singur platou pentru amândoi. Când 
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ni-l aduce, ne pune și două farfurioare în față. Nu corectăm eroarea, căci 

platoul e atât de încărcat, încât singur nu aveam cum să-l răzbesc.  Trei 

figărui, două cu carne de porc și una din pastă de mititei; o sumă bunicică de 

felii crocante de chebab; mulți – mulți cartofi pai, pregătiți în ulei de măsline; 

o pastă grecească din brânză de vacă și verdețuri; salată de varză cu morcovi; 

trei bucăți de lipii, pe post de pâine. Se mai întâmplă, câteodată, și așa, 

norocul să-ți compenseze ignoranța. Toate bucatele – foarte gustoase. Ne cad 

bine după postul din ultimele zile. 

La hotel, odihna de după-masă, ca în zi de sărbătoare. Apoi ieșim din nou 

pe faleză. Îi apelăm și pe Tincuța , și pe Ionuț, dar nu răspund. Ne plimbăm 

agale spre castelul – cetate. Încă nu s-a adunat multă lume. Ne amuzăm că 

într-un loc, la o tarabă, s-a făcut rând la porumb fiert și prăjit. Îl apreciază, 

oare, ca delicatese de Paști ?... Ajungem din nou la Agios Lazaros, cu gândul 

că poate prindem o vecernie. Biserica e tot închisă. Doar în preajmă-i, oarece 

pelerini s-au constituit într-un cor și interpretează cântece religioase... Mă 

fotografiez lângă niște ouă colorate imense, postate în piață ca decorații 
urbane pascale.  Așezându-ne pe o bancă, se apropie de noi un bărbat la 40-45 

de ani, îmbrăcat decent, cu o cicatrice pe față. Ni se adresează în românește. 

Se prezintă ca fiind șomer. A lucrat nu demult, dar patronul l-a dat afară. Nici 

telefon nu mai are, să poată suna acasă. A pierdut, deci, legătura cu familia. 

Îmi pare un tip suspect. Angajez cu el o conversație, în încercarea de a-i da de 

rost. De loc , ne răspunde,  e din județul Olt. Totuși nu-mi pare  să aibă vorbă 

oltenească. Cam începe a se fâstâci. Îi recomand, în situația dată,  să apeleze 

la poliția locală, care să-i înlesnească o legătură cu consulatul român sau 

ambasada, să-l ajute să se întoarcă în țară. Printre ai tăi, oricum, altfel te 

simți, scapi măcar de sentimentul singurătății. Ne cere, mai degrabă simbolic, 

un euro, pentru a ne testa, bănuiesc, mărinimia. Îi dăm euro cerut, în aceeași 
cheie simbolică.  

Ne-a tulburat această întâlnire cu totul neașteptată, pentru ambiguitatea 

conaționalului nostru. Greu de crezut că se afla în situația pe care ne-a 

prezentat-o. Să aibă în spate infracțiuni săvârșite în țară, care l-au făcut să 

fugă, să scape de urmărire ? Să fie vreun agent al serviciilor secrete românești 
? Părea, în toate, decent. Oare ce-a urmărit abordându-ne ? Rămâne o 

enigmă... Plecăm spre statuia lui Makarios, pe care, de fapt, o căutam, să-mi 

fac o fotografie lângă ea. Nu putem părăsi Cipru fără un asemenea document. 

Dintr-un magazin de pe faleză, cumpărăm niște produse de patiserie, să cinăm 

la hotel. 

Seara ,din nou pe faleză, unde iese toată lumea. De data aceasta, reușim 

să-i apelăm și pe Tincuța, și pe  Ionuț. Încercaseră și ei înainte, dar fără 

succes. Ne întâmpinăm reciproc cu salutul de Paști, bucurându-ne să ne 
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auzim. Mă gândesc cu nostalgie la vremea când erau copii mici, acasă, și ne 

adunam fericiți pe lângă masă. Ouă roșii, pască, drob de miel și celelalte. 

Câtă preocupare cu vopsitul ouălor și câtă veselie la ciocnitul lor ! Ce 

frumoase sărbători aveam ! Iar acum, cât de împrăștiați suntem prin lume !... 

Faleza e animată. Foarte mulți orientali. Egipteni, palestinieni, sirieni, indieni. 

Suntem atât de apropiați, aici, de lumea lor, că nu-i de mirare că au dat năvală 

încoace, în căutare de lucru.  

Așa ne-a trecut ziua de Paște în acest an. Mai singuri ca niciodată. Am 

căutat să ne-o facem frumoasă, dar nu poate fi ca acasă, între ai tăi... 
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IOAN ADRIAN POPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      RUGUL 
 

Ţi-ai lăsat aripi  
Pentru mine?! 
 

Cum?! 

Când toţi împrejur 

Îşi ciuntesc  

Fărâmă cu fărâmă  

Zborul, 

Tu ţi-ai crescut singură 

Şi-n văzul tuturor 

Aripile pentru mine?! 
 

Atunci, 

Hai să gonim la ruguri, 

Spre flăcări vino 

Să ne rostogolim 

Şi-mpreunându-ne aripile 

 

Să devenim noi înşine 
Un rug! 
 

MIE CÂND?! 

 

Doamne, 

Mie când o să-mi dai nimbul  

Care mi se cuvine 

Şi-o să mă tragi de falange 
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Afară din haosul ăsta  

Numit EXISTENŢĂ, 

Numit nejustificabil – VIAŢĂ?! 

Când mă recuperezi 

De pe prăpăstiile astea 

Scoţându-mă la lumină 

În interiorul FIINŢEI TALE?! 
 

Sunt tristeţe palpabilă, 

Tristeţe pură – 

Dospeşte durerea în mine, 
Mi-am lărgit iarăşi oasele 

Să pot respira! 

În juru-mi  

Toţi primesc invariabil câte-o aură 

Mai târziu sau mai curând …   

Mie când îmi acoperi  

Sinele cu vreun nimb, 

Doamne, 

Mie când?! 

 

VREI TU? 
 

Vrei tu 

Să-mi fii sărut 

Cum nimeni nu mi-a fost 

Până la tine?! 

Cum nimeni n-a-ndrăznit 

Şi n-a putut 

Vrei tu 

Să-mi fii sărut? 
 

Să-mi fii căprui 

Pentru orbite vrei, 

Când toţi necontenit 

Mă lasă orb?! 

Şi când îmi bat  

Vederea într-un cui, 

Vrei tu 

Să-mi fii căprui? 
 

Vrei să mă naşti 

Când toţi mă avortează 

Cum îşi aruncă norii 

Ploaia-n vânt?! 

Când primul ţipăt  
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Transformat mi-e-n rană, 

Vrei tu 

Să-mi fii cezariană? 
 

Când îngerii în mine 

Şi-or întinde 

Bucăţile de stele 

De sub tâmple, 

Vrei tu,  

Atât de mult-dorito, 

Neantul să veghezi 

Să mi se-ntâmple? 
 

INSPIRARE 
 

Inspirând, 

Când dă năvală  

Sacrul  

În plămânii Tăi, 

Dezbracă-te, Doamne,  

De lume 

Şi rămâi singur 

Cu Tine Însuţi! 

INIMĂ PE ROŞU 

 

E pe roşu, 

E pe arămiu 

Inima ta, 

Tocmai acum, 

Taman în această eră 

Când eu am intrat 

În virajul Erosului – 

Cel mai primejdios viraj 

În care sunt aruncaţi pământenii! 
 

E pe sânge, 

E pe purpuriu 

Atriul tău stâng 

Slăvit de stelele cele mai pure 

Şi tocmai acum  

Când eu am intrat nebuneşte 

În curba Erosului – 

Încercarea vitală a existenţei! 

Şi nu mi-am pus 

Nici centura de siguranţă  

În jurul sufletului 

Şi-atunci de ce mă mai mir 
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C-acesta se zbate 

În chinuri?! 
 

Tocmai acum 

Mi-am găsit  

Să fiu neglijent cu mine însumi 

Când inima ta  

E pe roşu, 

E pe purpuriu tenace, 

Iar eu, nenorocitul, 

Am intrat în serpentina Erosului – 

Ucigătoarea serpentină 

La care sunt supuşi  

De-o veşnicie 

Toţi muritorii! 
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Ridică-te, Basarabie,                 Bătută, ca vita, pe spate 

     Trecută prin foc şi prin sabie     Cu biciul legii strâmbate 

 

                         Cu lanţul poruncitoarelor strigăte! 

                         Ridică-te! Ridică-te! Ridică-te! 

 

                                                             GRIGORIE VIERU 

 
LIDIA GROSU 

 

 

 

 

 

CU SIMBOLUL EMNIESCU PRIN „TOŢI TRANDAFIRII 

LUMII 

Poeta Elena Tamazlâcaru vine, în noua sa carte „Toţi trandafirii 

lumii‖(Ed. Gens-Latina, Alba Iulia, Romania, 2017, pe circulara celor 

înnemuriţi cu osânda păianjenului – cea de a-şi ţese firul poetic pe imaginile 

gândurilor noi ce nu diferă de cele anterior pronunţate/anunţate, păstrând 

dimensiunea virtuţilor întru o asigurare a rezistenţei, începând cu originea (a 

se citi ca şi apelare a facerii lumii şi „decretare‖ neoficială a legii divine), în 

afara oricărei hiperbolizări când este vorba de unda adevărului şi de banda 

largă de frecvenţă a acestuia, undă de la care îi este cu neputinţă omului om să 

renunţe la ea: „Când firul de păianjen / S-a subțiat atât / Încât / Să nu mai 

poată / Susține rostogolirea / Mărului de aur / Al preistoriei, / Al omenirii, / 

Iată că apare un altul – / Poate holograma miticului – / Ca să nu piară / 

Ideea de frumusețe, / Ideea de concurență, / Ideea de continuitate... / P.S.: / 

Ideea discordiei, / A războiului / Și a urii / Nu e nici colaterală...” 

Eul, într-o nemurire a receptivităţii la îndemnul trăirii fervente a 

sentimentului înalt – iubirea (Ca toată lumea / Vorbesc cu Dumnezeu / Per 
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tu...  /Și cu Dragostea la fel... / Și Dragostea, / Și Dumnezeu / Sunt de aceeași / 
Infinitate, / Putere, / Importanță... / Dumnezeu / E Dragoste...(Dumnezeu e 

dragoste)) – este ataşat de verigile-esenţe spre o rostuire cu o cale sinuoasă a 

decelării (descoperiri a ceea ce este ascuns)– (citez)„Speranțe, / Temeri, / 

Dureri, / Așteptări... „–aceste segmente inelare contradictorii şi cu imagini-

averse ale nedumeririi şi confuziei, dincolo de istovire, propunându-şi 

„construirea‖ hologramei visului, ca şi condiţie în toate timpurile de a-i mai 

oferi o şansă la viaţă.: „Doar iubirea... / De Țară, / De Aproape, / De Întreg... 

/ Important e / Să nu obosim / Să credem în ea...(Doar iubirea) 

Aflat într-un „laborator infinit‖ al anotimpurilor poetice, eul se oferă 

ca şi libertate a supravieţuirii în fiecare dintre ele, investigaţiile acestuia fiind  

în stricta colaborare cu muza (“Muza / Nu are obligația / De / Iubită, / 

Amantă, / Soție... / E foarte important / Ca Ea / Să fie!”), dar neapărat şi cu 

dorinţa de a se transpune în actul de creaţie:„Am înțeles: / Mă tem  / De acele 

nopți / În care să mă viziteze / Un poem. / Și să mă întrebe / Cu fulgerul lui: / 

Când mă scrii?!! / P.S.: Întrebarea și răspunsul / Contează doar pentru 

mine?!...(Am înţeles) 

Într-comuniune a versului tradiţional cu cel modern, poezia Elenei 

Tamazlâcaru se distinge prin colorit naţional, venind liturgic dinspre brâiele 

trase de către mamele/ bunicile noastre, pe fir de aţă, cu atâta migală pe 

deasupra prispelor caselor ţărăneşti, încât par un mesaj sfidător transmis 

ideologilor  în preajma Sfintelor Paşti, acestea contopindu-se cu gama 

culorilor sumbre dinspre hora ce ţine grămăjoară un neam printre două 

maluri, pe cât de apropiate, pe atât de înstrăinate (Prutul apele-și poartă / 

Amar spre mare, la vale, / Șoptind de un neam și o soartă, / În doina lui 

neagră de jale.(Sfântă Lumina Unirii)), mesaj în care rămâne loc de meditaţie:  

„Cine, dacă nu noi, fiule, / De rădăcina neamului se va îngriji, / Rana 

sufletului o va tămădui, obloji”...  

Poezia Elenei Tamazlâcaru păstrează parfumul de busuioc, consfinţit, 

ca şi floare naţională, să susţină  botezul (ne amintim de poeyia lui Vasile 

Romanciuc:„busuioc la naştere, / busuioc la moarte‖)de reîntregire a 

neamului („Mirul de busuioc şi de vâzdoagă își are crescută tija / În 

Dragostea de Ţara Întregită a lui Dabija‖(Motiv de acuarelă), dar şi 

apropierea /contopirea celor două dimensiuni ale uneia şi aceleiaşi vieţi  – de 

aici şi de dincolo –  „Cine, dacă nu noi, fiule, / lumina ogorului o va semăna / 

gura izvorului o va căuta? „ 

Versul plămădit în neosteneala gândului păstrează mirosul de tămâie întru 

sfinţenie şi nealterare a limbii române: „dulcele grai e-n spic, - înrourat i-e 
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straiul / Şi greu de tot ne smulgem din câte ne-au pocit...”(A.Mateevici)). 

Ataşaţi de fiinţa celor dragi şi de lucrurile transmise ereditar prin ei, poezia 

Elenei Tamazlâcaru curge lacrimă purificatoare prin ochi de amintire ce 

constituie un „rodnic spectacol estival / al ploilor de cândva...”, propunându-

ne o formă de dialog continuu cu străbunii „Cine, dacă nu noi, fiule, / 

Înţelepciunea străbunilor o va sorbi / Limba preasfântă o va vorbi?), dar şi 

cu Eminescu, care pentru români este o ghidare continuă întru neam şi 

spiritualiate: „Eminescu. Rugăciune sfântă către Cel de Sus. / Eminescu. La 

rostirea-i românul tot a spus‖ 
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               MIHAIL  DOLGAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POEZIA SUBVERSIVĂ A DIN ANII 60-70 ŞI CENZURA DE  

PARTID ( VI) 

 

    Altceva e că în condiţiile specifice ale Moldovei, când criticii literare i 

se interzicea să facă trimiteri la surse teoretice din România (iar dacă şi făcea, 

cenzura le omitea fără consimţământul autorului – caz întâmplat, parţial, şi cu 

semnatarul monografiei „Metafora poetică şi semnificaţiile ei în poezia 

sovietică moldovenească”, 1974), iar cititorul moldovean era îndepărtat până 

la înstrăinare de marea poezie românească, nemanifestând înţelegere şi interes 

nici pentru poezia contemporană dintre Nistru şi Prut, metafora subversivă 

n-a lucrat cu toate motoarele, sau a lucrat mai mult în vânt. Aceasta din cauză 

că la noi – şi atunci, şi chiar în prezent – persistă o înţelegere eronată a 

statutului metaforei poetice, a limbajului figurat în genere. Din perspectiva 

acestei „înţelegeri‖, metafora ar fi – nici mai mult, nici mai puţin! – o 

„înfrumuseţare‖, o „podoabă‖, nişte „zorzoane‖ (care ar putea şi să lipsească) 

agăţate de gâtul ideii, iar şi mai rău – metafora ar fi o „minciună”, incapabilă 

să exprime adevărul adevărat. În susmenţionata monografie am demonstrat şi 

combătut primitivismul şi caracterul deformant al acestui „concept‖ asupra 

metaforei.  

Amărât de o atare stare de lucruri care continuă să dăinuie şi astăzi, poetul 

Grigore Vieru se vede constatând cu totală nedumerire că cititorul moldovean 

nu ştie să descifreze metafora poeziei contemporane, deci n-o poate „gusta‖, 

considerând-o drept o „denaturare‖ a realităţii, drept o „minciună” crasă. 

Într-o intervenţie polemică de pe prima pagină a săptămânalului „Literatura şi 

arta‖ din 1981, intitulată mânios „Teme-te de mânia întunecimii”
1
, Grigore 

Vieru bate alarma în legătură cu un fapt ieşit din comun prin unicitatea, dar şi 

generalitatea lui: un învăţător de chimie anonim (deci, se crede unul cu scaun 

la cap) a interzis fiului său să citească poezii din cauză că „majoritatea 

poeţilor moldoveni contemporani comit multe minciuni…, scrise după nişte 

                                                           
1
 Vieru, Grigore. Teme-te de mânia întunecimii // „Literatura şi arta‖ din 20 august 1981. 
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imaginaţii ale raţiunii bolnave‖ (sic!). Pentru a fi crezut, autorul scrisorii 

aduce mai multe mostre, „rupte‖ de către învăţător din diverse plachete, după 

cum urmează: „Se hrănesc pomii nu cu aer, / ci cu sfântul duh al poeţilor / 

căzuţi în războaie / pentru cântecul privighetorilor / patriei lor‖ (Anatol 

Codru). Prima minciună: „Se hrănesc pomii cu sfântul duh‖. A doua 

minciună: „Poeţii au căzut în războaie / pentru cântecul privighetorilor‖. Din 

Victor Teleucă: „Fiecare poate să-şi vadă sufletul‖; „Toamna stelele coboară 

/ şi strălucesc pe pământ‖. Şi în primul, şi în al doilea caz sunt minciuni, a zis 

învăţătorul. Din Mihail Ion Ciubotaru: „Aud vuind în soare focul, /  aud pe 

chipu-i – vârcolaci, / aud tranşeele de sânge, / aud crescând pe ele maci‖. Şi 

Ciubotaru spune minciuni, a conchis învăţătorul. „Minciunile‖ citate, explică 

în continuare G. Vieru, „se numesc metafore, imagini” şi, am adăuga noi, 

metaforele, ca şi însăşi poezia, au o logică aparte, care diferă de logica 

discursului prozaistic, de logica formală în genere. Cu atât mai mult la poeţii 

cu o tonalitate metaforică expresă, cum sunt A. Codru, V. Teleucă, M. I. 

Ciubotaru. Urmează desfăşurarea explicaţiei: „…Mulţi eroi au câştigat lupta 

ori s-au jertfit în ea cu metafora poeţilor pe buze, că întreaga noastră creaţie 

folclorică lirică, la fel şi poezia clasică, sânt clădite pe frumuseţea 

nepieritoare a unor astfel de „minciuni‖, la sănătatea şi autenticitatea cărora 

se închină o lume de popoare, precum ar fi „Mioriţa‖ cu aceste „minciuni‖: 

„Soarele şi luna / Mi-au ţinut cununa, / Brazi şi păltinaşi / I-am avut nuntaşi, 

/ Preoţi – munţii mari, / Păsări – lăutari”. 

Apropo de „Mioriţa‖. Şi astăzi sunt o mulţime de învăţători-filologi care 

nu sunt în stare să „descifreze‖ cele două metafore de început ale baladei: 

„Pe-un picior de plai, / Pe-o gură de rai…‖, metafore de o rară frumuseţe a 

evocării dealurilor şi văilor pitoreşti, proprii spaţiului mioritic ondulator – un 

fel de „intrare‖ divină în spaţiul mioritic, teoretizat de Lucian Blaga; însăşi 

gândirea românului se asemuieşte cu alternarea acestor elemente 

caracterizante de landşaft. 

  Dar a renunţa la imaginea artistică în genere, a refuza conştient utilizarea 

tropilor (de care, după câte se ştie, nici cea mai nevinovată proză nu se poate 

dispensa întru totul), înseamnă, de fapt, a renunţa benevol la… poezie, 

deoarece poezia, ca şi arta în genere, e „gândire în imagini individuale‖. 

Metafora, remarca Tudor Vianu, „e poezia însăşi”. 

  E drept, învăţătorul care zicea că metaforele sunt „minciuni‖ şi-ar putea 

justifica într-un fel părerea prin (dacă a auzit vreodată de acest filozof al 

antichităţii)… Platon, care afirma că în viitoarea sa Republică poeţii nu-şi vor 

avea loc, motivând prin faptul că aceştia nu spun adevărul, pentru că metafora 

poeziei, ca şi metafora mitului, presupunând un mod de cunoaştere specific 

(pe calea intuiţiei şi nu a demonstraţiei logice), recurge la fabulaţie, la un fel 

de „minciuni‖ care se vor îmbrăcate în haina adevărului. Dar şi în acest caz 

trebuie să cunoaştem bine caracteristica fundamentală atât a mitului cât şi a 
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metaforei (care se prezintă ca un micro-mit) şi care, după Mircea Eliade, 

ambele exprimă un anumit tip de adevăr – adevărul artistic, transmis pe 

calea ficţiunii, a imaginarului, nu pe calea logosului. 

Nu mai vorbim de faptul că metafora reprezintă nu o structură semantică 

uniplană şi univocă, nu un simplu răspuns la o ghicitoare, nu doar decodarea 

figuraţiei ei (de exemplu, metafora eminesciană „regina nopţii moartă” ar 

echivala cu termenul propriu „luna”; de ce poetul n-a preferat atunci s-o 

spună mai concis şi mai direct: „printre nouri trece luna‖?), ci o structură 

estetică complexă, cu planuri multiple şi cu un set de semnificaţii inepuizabile 

(bunăoară, sugestiile metaforei citate mai sus ar putea fi descrise pe o întreagă 

pagină de carte, cum am şi făcut-o în monografia despre metaforă). Or, 

cititorul superficial, slab iniţiat în tainele poeziei, percepe, de obicei, numai 

primul strat al metaforei, nu poate merge mai departe de fondul ei de 

suprafaţă, manifest.  

   Într-o originală comunicare, cu mare ecou printre stilisticienii europeni, 

ţinută în 1960 la Congresul de poetică din Varşovia, Tudor Vianu
1
 a observat 

că metafora poeziei necesită o tălmăcire critică cu mult mai adâncă şi mai 

bogată decât simplul răspuns la o ghicitoare. Aceasta din cauză că metafora 

poetică (folosindu-se tacit de terminologia lui Siegmund Freud aplicată la 

interpretarea visurilor – observaţia ne aparţine), pe lângă fondul manifest, 

exprimat, are un fond latent, neexprimat, adică o expresie pe care ea o 

înlocuieşte, ultima neputând fi cuprinsă într-un singur cuvânt, din care motiv 

fondul latent este şi un fond difuz. În rândul al doilea, acest fond latent şi 

difuz este şi mobil, adică poate fi nu unul singur, ci multiplu. Evidenţiind 

aceste două particularităţi ale metaforei, T. Vianu conchide că metafora 

poetică este o structură semantică adâncă, formată din două planuri, dintre 

care unul este exprimat şi manifest, în timp ce celălalt este latent şi profund. 

Spre deosebire de metaforele-ghicitori şi cele ale limbii comune, care au 

structuri semantice adânci, dar limitare, metafora poetică este o structură 

semantică adâncă şi nelimitată. Prin urmare, fondul latent al metaforei este nu 

numai difuz şi mobil (metafora eseniniană „râde pân-la lacrimi clopoţelul” 

de la începutul poeziei diferă de aceeaşi metaforă reiterată în finalul lucrării 

respective, unde conţinutul ei sugestiv capătă o încărcătură diferită, aproape 

contrară, după cum contrare sunt „lacrimile bucuriei în tinereţe” – în plan 

figurat, şi „lacrimile tristeţii la bătrâneţe” – la propriu), ci şi nelimitat, ceea 

ce înseamnă că interpretarea unei metafore poetice nu se poate termina vreo 

dată, ea fiind inepuizabilă în conotaţii. S-ar putea afirma chiar că Tudor 

Vianu, încă înainte şi independent de italianul Umberto Eco, autorul exegezei 

„Opera deschisă”, a ajuns la o concluzie similară: metafora poetică, în 

                                                           
1
 Vezi: Ouelques observations sur la métaphore poétique. – În volumul colectiv: „Poetics. 

Poetyka. Поэтика.‖ – Warszava, 1961, p. 207-304. 
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accepţia ei globală (tip: poemul „Luceafărul‖ de M. Eminescu), este o 

structură artistică deschisă, adică ea se pretează la multiple şi inepuizabile 

interpretări. Iată de ce structura semantică profundă a metaforei poetice poate 

fi dezvăluită în mod cuprinzător, totalizator, analizând nu atât fondul manifest 

al tropului (cum o face, de obicei, cititorul neavizat), cât, mai ales, fondul ei 

latent, ce constituie chintesenţa transferului metaforic. 

   În planul discutat sunt primul cercetător şi critic din Moldova care a 

împământenit în ştiinţa literară de la noi teoriile şi ideile lui Tudor Vianu 

despre metaforă şi simbol, despre imaginea poetică în genere, punându-le în 

circulaţie şi popularizându-le (vezi în deosebi studiul nostru „Conţinutul 

estetic al metaforei poetice. Esenţa şi natura lui”, publicat încă în 1967 în 

revista academică „Limba şi literatura moldovenească‖, nr. 2, precum şi 

monografia consacrată metaforei din 1974). 

  Toate aceste lucruri trebuie cunoscute măcar în linii generale, dacă ne 

aplecăm asupra metaforei subversive, cu un voit spor de ambiguitate şi 

alegorism, metaforă intens utilizată de către poeţii opozanţi în perioada de 

stagnare a regimului totalitar.  

     Apoi mai trebuie temeinic cunoscute şi alte lucruri absolut necesare, şi 

anume: că metafora poeziei din anii ’60-’70 ai secolului trecut a suferit 

mutaţii estetice esenţiale – şi de structură, şi de semnificaţie, a evoluat de la 

parţial şi disparat la global şi tonalitatea metaforică generală a textului poetic; 

că metafora tradiţională, bazată pe asemănări mai mult raţionale, se 

deosebeşte radical de metafora modernă şi, mai ales, de cea postmodernă, 

care se întemeiază pe deosebiri şi paradox, pe apropieri intuitiv libere de 

lucruri care sunt eterogene sau chiar se resping, toate caracterizându-se 

exclusiv prin categorii „negative‖, aşa cum a demonstrat-o germanul Hugo 

Friedrich în „Structura liricii moderne”… 
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MIRCEA SCARLAT – O VIAȚĂ PENTRU „ISTORIA 

POEZIEI ROMÂNEȘTI”  
(Jurnalui unui Festivalul național de receptare critică)  

 
Receptarea textului artistic este o artă. Poezia, proza, dramaturgia valorifica 

dialogul dintre eul receptorului și cartea. Deși istoriei literaturii române (vezi 

articolul lui Iulian Boldea Istoria literară. Dileme, provocări, (in)certitudini) se află 

într-o perioada de criză, studiile de Istoria literaturii au o mare importanță. Or, după 

cum specifica doctorul conferențiar Ana Ghilaș, în perioada Renașterii naționale din 

’90 una din cele mai căutate cărți de cadrele didactice pentru a-și structura 

informația cu privire la lirica românească, văzută sintetic, constituia volumele de 

Istoria poeziei românești de Mircea Scarlat, care putea fi găsită prin donația făcută 

în bibliotecile din spațiul nostru. 

O actualizare ce vizează creația poetică și critica literară a ilustrului om 

Mircea Scarlat, apreciat de Nicolae Manolescu, Alex. Ștefănescu, a fost obiectivul 

Festivalului național de receptare critică a poeziei Mircea Scarlat. Personalitate 

marcantă, ce a lăsat lumină prin cărțile  sale scrise într-un timp redus, fiindu-i hărăzit 

să trăiască numai 36 ani. 

La 18 decembrie 2018 familia Șerban și Georgeta Florentina Ursu a 

considerat necesar să realizeze un eveniment In memoriam istoricului literar Mircea 

Scarlat, 30 ani de la moarte. Într-o viață de doar 36 de ani a reușit (să scrie 

Introducere în opera lui Miron Costin; Ion Barbu – Poezie și deziderat; Istoria 

poeziei românești (în 4 volume); Introducere în opera lui Cezar Bolliac; George 

Bacovia – nuanțări; Posteritatea lui Creangă; romanul Un romantic întârziat; 

antologii: Antologia Unirii 1918 – 1983; Poezie veche românească; Climat poetic 

simbolist; Dicționar al poeților români (până la 1800)) ceea ce alții ar avea nevoie 

de câteva vieți, specifica preotul Cornel Paiu, poet și moderatorul cenaclului literar 

„Clepsdra‖ din or. Roman. 
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Comemorarea unui om ce s-a dedicat întrega viață lecturii, interpretării și 
screrii a fost conceput ca un Festival național. Pentru a motiva o participare activă 

fesitvalul a fost inițiat de către familia Șerban și Florentina Georgeta Ursu, care este 

vara „romanticului întârziat‖, care a specificat valorile spirituale a celui care a adunat 

cititorii la Biblioteca Municipală „George Radu Melidon‖, Roman. Au fost 126 

lucrări care s-au întrecut în ale interpretării: oameni de diferite generații, care au o 

diferită experiență în arta cuvântului, dar care au fost atrași de dialoga cu creația lui 

Mircea Scarlat. Am fost onorată să fiu în calitate de membru al juriului împreună cu 

preotul Cornel Paiu, dr. Dan Gabriel Arvătescu, directorul Bibliotecii Municipală 

„George Radu Melidon‖ Cristina Panaite (gazda evenimentului), prof. Culiță Ioan 

Ușurelu, Șerban Ursu, președinte fiind prof. dr. Lucian Strochi, membru al Uniunii 

Scriitorlor din România și membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România. Fiind 

la acest eveniment mă gândeam ce exemplu de a revitaliza creația înaintașilor noștri. 
Tuturor celor din juriu ni s-a acordat o medalie de unde ne privea Mircea 

Scarlat, iar pe reversul cuvintele ce denotă scopul fudamental a unei existențe pline 

de travaliu, voință și creație: „O viață pentru „Istoria poeziei românești‖.   

Marele premiu scriitorului i s-a oferit lui Petruș Andrei, locul I a fost 

aprecierea pentru două lucrări diferite ce au încântat juriul: un eseu semnat de 

criticul literar dr. Liviu Chiscop, altul  și dr. Andreea Oana Andrușca, locul II a 

venit la absolventa Faucltății de Litere, Universitatea de Stat din Moldova – Cristina 

Poraico. 

Dr. Georgeta Florentina Usru-Scarlat a precizat momente mai puțin 

cuoscute de publicul larg:  Mircea Scarlat avea un plan Istoria poeziei românești 
trebuia să fie realizat în 5 volume, preconiza să finalizeze lucru în a. 2005. Nu știa că 

timpul va opta pentru interdicția care oricum nu a putut stopa talentul tânărului de a 

persevera la studierea ontologică a liricii românești, să-și dezvăluie emoțiile în 

poezie și să reușească să scrie și romane. Jurnalul său așteaptă să fie publicat. Au 

specificat că există deja o înțelegere cu redactorul-șef a Editurii Papirus Media – 

Alexandru Mihăilă cu privire la această apariție, care ar dezvălui etapele creației 

sale, gândurile nui tânăr ce are forțe să aranjeze piscurile poeziei într-o istorie, 

realizată în 4 volume. Ultimul nu a fost scris din cauza morții premature. Florentina 

Georgeta Ursu a specificat că în arhiva familiei mai așteaptă să fie publicat Jurnalul 

său, în care se reflectă gândurile poetului, cum își estimează timpul, dăinuirea 

valorilor spirituale în raport cu cele materiale. A îndemnat publicul să-i citească 

opera. 

Palpitările tânărului Mircea Scarlat au fost dezvăluite din optica de 10 aprilie 

1971: „Am împlinit 20 de ani. Ce vârstă frumoașă, trebuie neapărat să profit de ea, 

dar să nu-mi bat joc de frumusețea ei. Am tot viitorul înainte, îmi place starea de 

incertitudine în care mă aflu. Trebuie însă să mă gândesc continuu la viitor. (...). 

Jurnalul acesta, mă gândesc, să mă ajute ani de ani să mă reîntâlnesc cu mine‖.  

Traversând paginile amintirilor, specificând aprecierile din prefețe scrise de 

Nicolae Manolescu, Alex. Ștefănesc, valorificând creația celui ca și-a conturat 

destinul după moarte prin Istoria poeziei românești, prof. dr. Lucian Strochi a 

specificat că e cu mult mai complicat să faci istoria literară decât critică literară. 
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Ierarhia realizată în istorie literară  obligă la lectura tuturor textelor. A fost interesat 

de tot ce considera că realizează arta cuvântului. Această aptitudine de lectură o 

aprecia și profesorul Ion Rotaru. Prof. dr. Lucian Strochi a estimat importanța acestei 

reuniuni, care revigorează cuvântul artistic și hermeneutica perceperii textului 

artistic. A realizat o parabolă despre munca și puterea creației – energia pe care o 

dăruie poetul omenirii. Afirmând la final: „Va trăi puțin, dar va scrie mult cât alții în 

mai multe vieții‖. Din filele memoriei a menționat că privirea fiului familiei Șerban 

și Ginu Ursu – Radu Ursu amintește de privirea criticului Mircea Scarlat.  

Prof. Gheorghe Ciobanu a abordat importanța criticii literare spunând că 

Mircea Scarlat a fost un distilator de informație, care a abordat travaliul de istorie a 

poeziei românești din optica calitativă, și nu una cantitativă. Fiind scriitor a 

transformat informația interpretării în artisticitate. Având darul hermeneutic, a văzut 

fața din spatele cărții. Discursul respectiv mi-a amintit de cursul acad. M.Dolgan 

care miza pe importanța cunoașterii criticii literare. Spunând ca azi este diminuată 

funcția de critic, or nu oricare comentariu este deja o critică literară. Există diferențe 

dintre critica de la ora dirigenției sau critica de la parlament, sau critica de la DNA. 

Chiar și Kant are o lucrare filosofică Critica rațiunii pure. Critica presupune 

parlelism, presupune ierarhie, se specifică prin sinteză. Sapiens nu este un blazon, 

Demiurgul este un blazon. Nu a fost un posesor de bibliteca, a fost un distilator de 

informație, augmentat cantitiv pentru a scoate esența. Fiind scriitor a transferat de la 

receptarea culturii la reație. 

Preotul Cornel Paiu a atenționat asupra întâlnirii la o slujbă de pomenire pe 

Regele Mihai și Prințul criticii Mircea, relevând că suntem uniți în numele credinței 

și în numele memoriei.  

Deși nu l-a cunoscut decât prin cărți și fotografii, Cristina Scarlat a 

valorificat emotiv creația criticului și poetului în discursul Amintiri despre vărul 

plecat spre stele. Ziaristul și scriitorul Alexandru Mihăilă, redactor-șef la Editura 

Papirus Media a contribuit la difuzarea televizată a evenimentului.   

Festivalul e la prima ediție și constituie un dialog dintre cercetarea critică și 
descoperirea poeziei din optica cititorului secolului XXI, dintre poezie și 
interpretare, dintre carte și cititori, dintre familie și bibliotecă, dintre Cenaclul 

„Clepsydra‖ și Universitatea de Stat din Moldova, dinte metafora și hermeneutică. 
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DIANA SAVA DARANUŢA 

 

 

 

 

 

 

     SATUL PĂRĂSIT   

 

Prin colbul aspru de la țară, 

Nu trec căruțe, scârțâind... 

Mai rar miros de fân se-nalță, 

Doar câini se mai aud, lătrând. 

 

Tot mai puțină lume parcă 

Își dă binețe la răscruci. 

Și tot mai multe porți legate, 

Și mai puțini bătrâni cu nuci... 

 

Fântâni cu visele secate 

Își poartă cumpăna pe umeri... 

Și-ascund: cuvinte, doruri, soapte, 

Acolo, în adâncuri tulburi... 

 

Un sat intreg, cu lume bună 

Și-a pus zăbrele în ferești. 
Și au plecat, lăsând în urmă 

Ogrăzi cu scrînciob și povești... 
 

Sunt toate ușile-ncuiate, 

Doar cheile atârnă-n cui... 

Rămas-au casele uitate 

Și lacătele nimănui... 
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Mai întâlnești câțiva la vatră 

Din gospodarii cei cu veac... 

Unde să plece, dacă-s singuri? 

De ei si timpul a uitat... 

 

Așa, cu ei respira satul 

Și prinde viață mahalaua. 

Chiar daca, în toiag, la poartă 

Ei stau pân li se stinge steaua... 

 

Cu ei, pe drumuri istovite 

De gropi și garduri dărâmate, 

Mai trece câte-un cârd de gâște, 

Mai trec furiș vre-o două capre... 

 

Mă poartă pașii pe cărare 

Și-un "bună ziua" vreau să strig... 

Dar nu e nimeni sa-mi răspundă, 

Decât un nuc îmbătrânit... 

 

Mai merg si văd înalt pelinul 

Pe drum de țară înflorit. 

Stă numai moș Ion la poartă- 

Păzește satul părăsit... 

 

         AZI O SĂ ÎMBRAC CATRINȚĂ...   

 

Azi o să îmbrac catrință și-o să pun pe mine-o ie, 

Cochetând cu anotimpul, voi sfida o veșnicie... 

Și din lada mea de zestre, plinăo chi cu dor în floare 

Lungi șiraguri de poeme voi trimite-n lumea mare!  

 

Și-oi porni pe o cărare, unde flori o să răsară 

Când voi trece așa mândră pe un drum sfios de țară... 

Și voi presăra prin câmpuri infinitul din mărgele 

Să-ncolțească și să crească lan frumos de gălbenele! 

 

Nu mă mai întorc în urmă, decât să închid o poartă, 

Ca să îngrădesc pelinul și să-i pun pe veci lăcată. 

Voi cuprinde cerul, valea, cu o ploaie din privire 

Și voi îngâna apusul cu glas dulce  de psaltire... 
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Alte gânduri, alte vise desena-voi pe o hartă, 

Alte toamne, alte palme vor veni să mă petreacă... 

Și pân dorul va aprinde foc și patimi pe hârtie, 

Azi o săîmbraccatrințăși-o să pun pe mine-o ie... 

 

                 MOTIV ARCHITECTONIC  

   

Eram coloană, tu arcadă ce sprijinea iubirea noastră, 

Pe care o credeam imună dezastrelor în seară-albastră... 

Și dragostea părea cetate zidită dintr-o simbioză, 

Când eram lutul și tu piatra, unite prin metamorfoză... 

 

Eram fereastră, tu vitraliu, ce-mi decora frumos privirea, 

Prin vise multe colorate îmi admirai neprihănirea... 

Și-atunci când toamna mânioasă cerca să intre în cetate, 

Vibra în geamuri nostalgia privind la frunzele pe moarte... 

 

Eram o ușă de intrare la care tuerai zăvorul, 

Din prag făceam hotar de vise spre dorul nostru, călătorul... 

Mă așterneam covor în floare, țesut pe-ascuns de ochii lumii 

Ca să te mângâi la picioare când răscolești sfios cărbunii... 

 

Eram un foc mocnind în vatră înpalma ta din cărămidă, 

Și îmi părea că niciodată fiorul meu n-o să se stingă... 

Eram liană ce se-agață, încolăcind seducătoare,  

Pereții inimii, supușii... sălbatecă, chinuitoare... 

 

Eram fidelă unor clipe în care mă făceai să tremur 

Și nu credeam că vom ajunge ruine după un cutremur... 

Iar azi, când ploaia risipește și bate-n amintiri agonic, 

Rămânem cioburi de poveste dintr-un  motiv arhitectonic... 
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            SABINA COJOCARU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apocalipsă 

 

Roboței plini de dorințe 

False spirite-adormite 

Ce cândva erau ființe 

Astăzi vin să amenințe 

Goale suflete spoite 

Doar din carne plăsmuite 

 

Mecanisme-n piept trosnesc –  

Sentimente geniale  

Sfarmă tot ce-i omenesc, 

Fiarele-n sânge trosnesc, 

Nu-n instincte bestiale 

Ci-n cutii de creier, goale. 

 

Adormit e simțul care 

Respira cu universul 

Și se ofilește-o floare 

Gri e-acum orice culoare 

Zace în paloare versul, 

Căci profetic e demersul. 

 

Pribegire 

 

Planăm ceruri străine 

Când  viața o vânăm 

Ne par așa senine 

Noi vânturi îndurăm 

 

Și cine nu se teme 

Avântul nu-l oprește  
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Din aripi pierde pene 

Și-n goluri pribegește 

 

Iar cel ce-și poartă țara 

Cu dragoste în zbor 

Se-ntroarce primăvara 

La cuiburi de cocor. 

 

Chemarea sângelui 

 

Pânza hărții se destramă, 

Fire curg din ea durut 

Țara mea e o năframă 

 Infinită-n început. 

 

Dorul și-a croit în zodii 

Ritual în prag de rai, 

O, Moldovă, din discordii 

Țese doina dragul plai. 

 

Nu lăsa destinul dară 

Să-ți destrame a ta slovă –  

Huma dacilor răsară! 

Fă-te sabie, Moldovă! 

 

Filme vechi  

 

Iubiri care ne sunt decor 

Derulăm cu ochii- nchiși, 
Trăind în vis adâncul dor 

Cu macii-n focul roșu-aprinși. 
 

Când ne trezim vedem în ceață 

Dovezi a unui zbor arid, 

Deși e încă dimineață, 

Cătăm alt somn, căderi în vid. 

 

Și cât de crudă-i insomnia, 

Ne-așterne în tristeți să zacem. 

Amețitoare-i agonia 

De-nnebunesc până și macii. 
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                      GALINA FURDUI 

 

 

 

 

Tu me parles encore du temps. De sa mesure 

Îmi zici iar despre timp. Despre măsura lui 

 

Tu me parles encore du temps, de sa mesure. 

Sa seconde, le temps ne la fait pas disparaître: 

Peut-être, c’est vraiment comme ça et tu n’as 

Qu’une seule horloge pour que mesurage tu la croies. 

 

Moi… Je ne le connais pas. Je sors de sa coquille 

Et dans mon effort de l’assembler dans un soufflement. 

Non, je ne vois pas mon rêve. Ni le sel de mon pleur 

Quoi, dit le monde, il disparaît quand il a mal. 

 

Aujourd’hui j’ai acquis une aile sonore 

Avec laquelle je caresse l’ouïe du vent 

Et je le demande toujours – ta grande seconde 

Qu’est-ce qu’elle est? Si elle est? Et quel est son chemin? 

 

Et il ne sait pas… Même le vent… Le mesurage de qui… 

                                                               Novembre, 2015 
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C’est moi, c’est moi-même qui crée mon instant 

Eu însămi, însămi clipa mi-o creez 

C

,

est moi, c’est moi-même qui crée mon instant, 

Je l’arrête,  je le chasse selon ma volonté, 

Je lui verse de la couleur, l’allume et je soupire, 

Je le cherche partout et le vois (ne vois pas) son tour. 

 

Je lui invente une direction, je fouille les champs 

Que je chante, je gronde, et que j’ose le nier… 

C’est moi-même qui refais, recrée mon instant 

Et je le chasse, je l’arrête selon ma volonté. 

 

Je vieillis, me dit-on, je sens bien que je cède 

– Retourne la commande (j’ose lui reprocher) 

Vers celui qui tu es vraiment et vois bien 

Que c’est un autre saut là-dedans… 

 

C’est moi, c’est moi-même qui crée mon axe. 

                                                      4 novembre, 2015 

Sous la voûte dénattée, par la pluie des lumières 

Sub bolta despletită, prin ploaia de lumine 
 
           Sous la voûte dénattée, par la pluie  des lumières 

Je cherche la cause du monde et je l’entends venir 

Pour allumer dans les verbes l’étincelle divine 

Si caressante et entièrement si pleine. 

 

Et si laborieuse dans son désir du bien 

Que frémit l’univers dans la paume qui nous tient 

Sous la voûte dénattée par la pluie des lumières… 

Je cherche la cause du monde et je l’entends venir. 

 

Elle vient doucement vers toi et par le feu vers moi 

Pour effacer les verbes qui provoquent des soupirs… 

La cause du monde ai-je dit. Il y a quelqu’un qui la sache? 

Quand les âmes chantent au centre de la racine. 

 

Sous la voûte dénattée, par la pluie des lumières. 

                                                                 Octobre, 2015 
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Je suis libre! – dis-je. Il n’y a personne quim’entende? 

Sunt liberă! – şoptesc. Au, nu mă-aude nimeni? 

Je suis libre! – dis-je. Il n’y a personne qui m’entende? 

Mais je crie, je ris et je pleure de joie. 

(En surveillant mon esprit je mets du sens dans les violons 

Je chasse le froid et je fais place à l’amour.) 

 

A tout ce que je touche, je connais des astres de lumières? 

E je ne me demande pas d’où sont-ils, chacun le sait. 

Je suis libre, dis-je, pour que le vent m’entende 

Quand je crie, je ris, je pleure dans mon intérieur… 

 

Naïveté?! Dis, qui est libre aujourd’hui? 

N’entends-tu pas comment l’air pleure à sanglots  

Des menottes partout. Des menottes pour moi 

Et pour toi, oui! Des menottes pour le bien… 

Je suis libre! J’aime! Je crie! Personne ne m’entend. 
                                                                            Octobre 2015 

Mon ange, récite-moi encore un conte 

Îngerul meu, mai spune-mi o poveste 

Mon ange, récite-moi encore un conte 

Avec tout ce qui a été, avec tout ce qui est, 

Mais récite-moi un conte miraculeux 

Avec ce qui n’a été jamais, jamais… 

 

Avec tout ce qui vient des lumières célestes, 

Avec tout ce qui fleurit en haut sur la crête 

Et ne s’éteint pas. Dis-moi un conte que je sache 

Qui j’ai été, je suis et ce que c’est que ce monde. 

 

Tu vois… Un mystère d’ondoiement bizarre m’embrasse 

Comme si je n’étais pas, mais tout de même je suis 

Et là, en haut, et ici, en bas à la fois 

Je respire avec la flamme qui brûle férocement 

Et j’entends les ailes venant vers ce monde-là. 

 

Mon ange, je t’en prie, récite –moi un conte 
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CARTEA– UN FAR PRIN LABIRINTUL VIEȚII 

(Dialog: scriitorii Nina Soroceanuși  Gheorghe Cutasevici) 

            Istoria literaturii basarabene din perioada sovietică eplină de pete 

albe, de omisiuni, dar și de unele întâmplări dramatice, pregnante, 

neelucidate încă. Ea își așteaptă cercetătorii. Dialogul de față, realizat de 

publicista și scriitoarea Nina Soroceanu varsă lumină asupra biografiei 

unei personalități proeminente a culturii basarabene, un scriitor talentat 

și un unionist convins, GheorgheCutasevici. 

           Fișier biografic: Gheorghe CUTASEVICI, poet, prozator, publicist, 

editor. S-a născut la 21 decembrie 1938 în comuna Tartaul, județul Cahul, 

România. A absolvit Colegiul Pedagogic din Cahul și Universitatea de Stat 

din Chișinău. A activat ca profesor de limba și literatura română, apoi în 

calitate de director-adjunct și director al școlilor de opt ani Lingura și 
Tartaul, acum în raionul Cantemir, Republica Moldova. Din anul 1967 se 

află la Chișinău, unde colaborează la ziarele republicane „Viața satului”, 

„Cultura”, „Literatura și arta”, editurile ”Lumina”, și „Literatura 

artistică”, la Societatea Republicană a Bibliofililor „Prietenii cărții” și în 

ale câteva instituții publice. Ca scriitor se afirmă cu primele sale cărți pentru 

copii: „Hora fulgilor” și „Am să prind o zi de vară”. Ulterior îi apar cărțile 

„Iubirea te cheamă aproape”, poezie pentru maturi, „Pe străduța cu 

povești”, „Cântecul cu mingi frumoase” și o întreagă serie de alte cărți-
poeme pentru copii. Opera sa literară o încununează: în poezie – volumul 

„Cântecele horele...”, în proză – ”Periferia distractivă”, în memoralistică – 

„Evadarea în... exil”, iar volumul de publicistică, ce urmează a fi editat, 

conține circa o sută de eseuri și alte materiale publicistico-literare ce s-au 

acumulat cu anii în timpul activității sale ca ziarist X. Actualmente este 

patronul și directorul editurii ”Labirint”, pe care a fondat-o încă în anul 

1993. 
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Nina Soroceanu:Stimate colegîn ale scrisului, Gheorghe Cutasevici, cum se 

arată a fi rostul literaturii pentru un autor  ca Dvs., care puteți compara elanul 

de tinerețe cu devotamentul de a o sluji și la deplină maturitate (sau chiar 

senectute...)? 

 

Gheorghe Cutasevici:Nu-mi plac cuvintele acestea pompoase - 

„devotament‖ și „a sluji‖. După părerea mea, ele țin de concepția sclavului, 

adică să fii devotat și să slujești stăpânului. Niciodată nu m-am simțit slugă 

devotată a cuiva sau a ceva, nici chiar a literaturii. Toată viața gândul meu  a 

căutat, a întrezărit  și uneori a descoperit ceva foarte frumos, ce părea 

inexplicabil și irealizabil. Și aceste mici victorii ale gândului, mi-au ținut 

sufletul într-o permanentă stare de satisfacție, bucurie, fericire, reflectată, 

transpusă parțial și în visul tinereții mele, care se numește Carteși care 

măînsoțește și acum, la vârsta de 79 ani. Elanul e același, posibilitățile de 

realizare sunt mai puține. Dar când au fost ele vreo dată suficiente? 

         Iar cartea, în orice formă a ei (tipărită, electronică, vorbită, cântată etc.) 

este ceva sfânt, este forma cea mai simplă și mai perfectă, prin care a ajuns să 

se identifice gândirea omenească: 

Ceva din carte ți-a chemat uimirea, 

Ceva din tine s-a străluminat 

Atunci când, vrând să-l vezi, te-ai înălțat. 

Acel „ceva‖ nu-ți e cumva menirea?...(„Cartea‖, 1976). 

Deci,menirea duce omul pe cărări nebătătorite,și nu tendința de a 

sluji. 

N.S. Unii autori evită să vorbească despre sine, despre propriul concept, 

despre imboldul de a crea. Alții – viceversa: vorbesc, scriu mai mult și mai 

des despre intențiile (poate și orgoliul) de a crea ceva demn de luat în seamă, 

în lipsa operei, pe care nu mai apucă s-o realizeze... Dvs. sunteți un autor cu 

operăși cu biografie. Iar din opera Dvs. desprinde cititorul și multe date 

autobiografice, expuse explicit, fără echivoc, istoricește chiar!. Ați făcut-o 

intenționat, sau...? 

Gh.C.Nu, nu am avut nimic premeditat în această privință. Dar trec acum 

prin cele scrise de mine și mă uimesc de ceea  ce mi-a ieșit – un  roman 

interesant, o epopee a vieții mele, în care s-au încadrat viețile atâtor oameni, 

priveliștile atâtor locuri frumoase, evenimentele pline de zbucium  și de 

dureri, dar și de speranțe și așteptări, ce s-au perindat în această parte a Țării. 
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Cât privește primul aspect al întrebării Dvs., aș relata următoarele. Nu sunt eu 

în drept să-i judec pe alții, nu mă mai interesează pornirile unora spre rău, 

reușitele sau nereușitele lor, orgoliul sau modestia creației lor. Acestea țin 

strict de individualitatea creatorului. Mă neliniștește doar maimuțărealași 
însușirea ideilor străine. A fost de ajuns să se înfierbânte spiritele în jurul 

poemului meu cu acrostih triplu „Patria în freamăt verde”(1980), și s-a 

umplut literatura moldovenească de acrostihuri. E destul să apară undeva o 

idee nouăși imediat este poluată de puzderia de imitatoriși plagiatori. Parcă 

această îndeletnicire e demnă de un scriitor adevărat? 

N.S. V-aș ruga să relatați ceva mai detaliat despre acest poem și acrostihul 

menționat, devenit acum legendar. 

Gh.C. L-am creat prin anii 1975-76, cu gândul ascuns că l-aș putea publica în 

1978, când se împlineau 60 de ani de la Marea Unite. Pentru a nu se observa 

intenția mea și pentru a arăta un adevăr istoric, de care se temea întreaga 

ideologie sovietică, am inventat o nouă construcție literară – poemul-glosă cu 

acrostih multiplu. Deci, poemul se compune din șapte poezii, la prima vedere, 

separate, iar din titlurile lor se formează poezia a șaptea întitulată„IatăPatria, 

etern cuvânt”și care în acrostih, adică citind inițialele de sus în jos, dă 

cuvântul ROMÂNIAși ieșea că adevărata Patrie a autorului (și nu numai a 

lui!) nu este Uniunea Sovietică, ce a ocupat în 1940 Basarabia, ci România. 

Iată cum arată această poezie: 

 

       Iată (Asta-i) Patria, etern cuvânt! 

 

Ram vânjos cu frunza verde-n cânt  

Om cu dorul sevă din pământ  

Muncă, fericire și avânt, 

Înfrățire-n faptăși în gând, 

Naștere din tot ce este sfânt 

Imn de măreție răsunând -  

Asta-i Patria, etern cuvânt! 

 

Iar acrostihul „România‖ se mai repetă de două ori înpoem: pe orizontală, în 

ordinea înserării poeziilor, și a doua oară - pe verticală, în cuprinsul 

poemului. 

În anul 1978, cartea „Hora luminii‖, în care inclusesem acest poem,  trebuia 

să apară la editura „Literatura artistică‖ din Chișinău, însă din cauza unui 
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complot, organizat de elita (gașca) de la conducerea Uniunii scriitorilor, a fost 

amânată pentru anul 1980. 

Precum deja bine se știe, cartea, deși fusese tipărite toate cele 3000 de 

exemplare, nu a mai apărut Cineva a telefonat la Comitetul de Stat pentru 

Edituri și Comercializare a Cărții, atenționând despre greșeala ideologică 

gravă ce se conține în carte, Comitetul s-a aruncat asupra editurii, Editura a 

căutat timp de vreo două săptămâni  greșeala și nu a găsit-o, încât acel 

„cineva‖, tot la telefon, a intervenit să indice numărul paginilor respective. Și 

scenariul a derulat în modul următor. Gheorghe Gheorghiu, redactorul-șef și 
secretarul organizației de partid a editurii „Literatura artistică‖, după ce 

informează CC al PCM, scrie o jalbă către organizația de partid a Uniunii 

Scriitorilor, a cărei membru  eram și eu atunci, Arhip Ion Cibotaru, 

secretarul de aici al comuniștilor, convoacăde urgențăadunarea respectivă (la 

8 octombrie 1980), i-au cuvântul și condamnă fapta „rușinoasă‖ a lui 

Gheorghe Cutasevici elitele de creație scriitoricească ale vremii: A.I. 

Cibotaru, A. Busuioc, P. Boțu, P. Cruceniuc, Gr. Vieru, Gh. Vodă, M.I. 

Cibotaru, I.C. Ciobanu, V. Teleucă, I. Anton. G. Meniuc, Em. Bucovși 
alții câțiva și, cu formula„Pentru diversiune ideologică”, sunt exclus din 

partid, apoi sunt concediat din funcția de șef secție la săptămânalul 

„Literatura și arta‖, unde lucram, interzis pentru publicare și editare pe o 

perioadă nedefinită, cartea „Hora luminii‖ -  nimicită, umblarea mea 

zadarnică pe la procuraturiși judecătorii,  pe la politruci și administratori 

mincinoși, aranjarea temporară la lucru și concediere cu pretextul reducerii de 

cadre, distrugerea familiei mele -și așa timp de circa 12ani, când, în sfârșit, 
adversarii mei s-au „restructurat‖, iar eu am creat  editură particulară 

„Labirint”. 

N.S.  Apropo, sunt frapată de numele editurii Dvs. –„Labirint‖. E atât de 

semnificativ! Viețuim în labirint, creăm în labirint, ne închipuim că cititorul 

vrea și el să iasă din acel labirint, unde se și rătăcesc mulți... Intuiesc că nu ați 
botezat întâmplător editura „Labirint‖. Hai să le ajutăm eventualilor  istorici 

literari și în această privință, informându-i din prime sursă, cum s-ar spune, ce 

e cu acest „Labirint‖? 

Gh.C. Denumirea editurii „Labirint‖ provine din concepția vieții și creației 

mele ca labirint. Viața – pentru că am mers pe căi nebătătorite, întortocheate 

și riscante, uneori neștiind chiar unde mă vor duce. Dar am mers înainte, cum 

spuneam într-o poezie, „ne-nțeles și neînvins‖ . Creația – pentru că am creat 

labirinturi în labirint. Fiecare poem al meu este un labirint, în care te poți 
rătăci, dacă ai o concepție simplistă asupra lucrurilor. Dar din aceste poeme-
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labirinturi am creat cicluri de poeme-labirinturi, iar din acestea s-au format 

cărți-labirinturi. Sunt interesante și inedite, dar cine să intre în ele? Să  vadă 

palatele din interior? Un singur „labirint‖ al meu, poemul-glosă cu acrostih 

triplu „Patria în freamăt verde” (ulterior „Patria eternă‖), despre care am 

vorbit mai sus,  s-a bucurat de atenție generală, dar și acesta parțial, 

cercetarea literară a pășit pragul doar a unei laturi a labirintului – a poemului 

„Iată (Asta-i) Patria, etern cuvânt”, datorită conținutului patriotic evident al 

versurilor și acrostihului „România‖, ce se formează din inițialele titlurilor 

celor șapte poeme  componente, dar structura întregului labirint nu a fost 

explorată. Așa este deprinsă ea, critica literară de la noi: să vadă doar frunze 

și flori și să ignore pomul, copacul, pădurea... 

       Iar editura... Constituie și ea un labirint, deoarece a apărut incognito, fără 

acceptul elitei (găștii) criminale – 1980 a scriitorilor basarabeni, după circa 15 

ani de ținere în anonimat și discriminare a patronului ei. Despre puterea și 
misterul ei promotorii răului s-au convins abia după trecerea a 20 de 

activitate. E drept, s-au supărat rău, încât i-au scos toate cărțile din librării. 

Uite așa pățești când încerci să anticipezi și să depășești unele lucruri. 

Și mai este un fenomen, la prima vedere, nevinovat,la care aș vrea să atrag 

atenția opiniei publice: inspirația din operele predecesorilor. Găsește omul 

acolo un gând din truda cuiva și dă-i cu „creația‖. Îl transformă repede, îi mai 

adaugă ceva de la sine și uite o poezie, un cântec, o povestire etc. Fără să se 

înțeleagă că din momentul când a fost „împrumutat‖ gândul străin, s-a 

împuținat valoarea creației proprii originale. În lumea asta, până la urmă, 

importă creația originală, ea definește cultura individuală, naționalăși 
universală. Iar imitațiile și împrumuturile denotă doar sărăcia, ce se expune 

spre disprețși defăimare. Căci până la urmă se va constata că nu opera de 

imitație are viitor, ci doar creația originală. Dar sunt forțe (chiar 

internaționale), care încurajează fenomenul imitațiilor, împrumuturilor și 
delapidărilor literare. E un fel de concurență neloială: te laud pe tine pentru 

un lucru minor, ca să vadă  lumea că eu sunt mai deștept.Și tinerii condeieri, 

pornind la drum, trebuie,cum se spune,  să se grăbească încet, pentru a nu 

nimeri în capcana amăgitoare a laudelordeșarte. 

N. S. La un moment  V-ați autoexilat. Care a fost motivul? 

 

Gh.C. Despre acest „autoexil‖ al meu am scris deja o întreagă carte. Se 

numește „Autoexilul sau umbrele în expectativă”. E de fapt partea a treia a 

cărții mele de memorii „Evadarea în... exil”. Deci, acest volum este format 

acum din trei opere memoralistice componente, trei eseuri-nuvele de 

proporții, redând cu sinceritate epoca și principalele evenimente  prin care 
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mi-a fost  dat să trec mie  împreună cu toți moldovenii basarabeni, cu  toți 
oamenii  buni și frumoși de pe acest pământ românesc. Aceste opere sunt: 

„Evadarea sau prima confruntare cu umbrele”, Exilul sau crâncena luptă 

a umbrelor” și „Autoexilul sau umbrele în espectativă”. 

 De data aceasta am îndrăznit să subliniez fapte și nume, să se știe, că, 

indiferent ce stăpân are, criminalul rămâne criminal, iar trădătorul cu orice 

camuflaj, politic sau de altă natură, s-ar acoperi, oriunde s-ar ascunde, va fi 

găsit și arătat lumii în făptura sa adevărată. 

Cu părere de rău, cititorii nu vor putea procura nici această carte, pentru că eu 

sunt lipsit acum de dreptul de a plasa cărți în librăriile din republică. Așa se 

pare. Careva dintre vechii mei „prieteni‖, cred eu, a dus iarăși în eroare 

Securitatea Națională, și aceasta, se vede, m-a inclus din nou (ca în 1980!) în 

vreo listă de „dușmani ai popoului‖. De Ziua Independenței 2016 mi s-au 

retras toate cărțile din librării. Asociațiile de comercializare a cărții S.A. 

„Cartea-Chișinău‖și „Pro-NOI‖ le-au încărcat,concomitent, în mașini și mi le-

au adus acasă, fără a avea vreo înțelegere prealabilă. De menționat că acest 

lucru murdar a fost făcut fără să mă întrebe măcar, fără nici o explicație, iar 

cei de la „Cartea-Chișinău‖, la insistența mea de a aflaadevărul, mi-au 

declarat obraznic în față. „Noi nu vom mai primi nimic de la 

Dumneavoastră‖. Deși până atunci am colaborat colegial și contractual cu 

aceste asociații. Nu învinuiesc cu nimic lucrătorii acestor asociații, înțeleg că 

nu din vina lor cărțile mele nu sunt admise în librării. Și înțeleg bine că 

cineva se teme foarte mult de Memoriile mele. Dar, domnilor, interziceți-le 

pe acestea, care și așa au un limitat de exemplare, dar ce aveți cu cărțile mele 

pentru copii și adolescenți, bunăoară?Totuși le mulțumesc celor care au 

ordonat scoaterea cărților mele din librării, că nu le-au și pus pe rug, ca în 

timpurile istorice binecunoscute. 

Dar exilul și autoexilul meu, după cum se știe, au început în 1980, când a fost 

„descoperit‖ în cartea mea martiră ”Hora luminii” afirmația: „Iată Patria, 

etern cuvânt – România”. Însă au trecut deja circa 40 de ani, acum jumătate 

din populația republicii, aproape toți moldoveni basarabeni, se declară 

deschis români,și mie, tot pentru românism, să mi se interzică din nou cărțile 

în librării? Ce-i cu discriminarea asta? De ce mi se încalcă un drept 

elementar? Cine va răspunde la aceste întrebări?Căci este discriminat fățișși 
obraznic, timp de 40 de ani, un scriitor român?  

N.S. Personal consider că în operele literare (nu neapărat geniale) e mai mult 

adevăr vital decât în numeroase tratate, studii (chiar științifice!). Literatura e 

preocupată de istoria omului, iar fără om, ce istorie poate fi?! Sub acest 

aspect, mă duce gândul la cartea Dvs. „Periferia distractivă”. Cele două 



 114 

nuvele,incluse în ea, mai bine zis, romanul „La periferie”, căci întrunește 

toate caracteristicile unui roman, și nuvela „Pisica siameză”. Le-ați calificat 

a fi satirice. Eu le-așspune drept opere de anticipație, deoarece situația pe 

care o descrieți (e drept, umoristic pe alocuri...), când intelectualul lasă casăși 
masă, lasă serviciul și ia caleaunei  căutări deșarte a fericirii pe alte 

meleaguri, ajungând a se umili și chiar a-și pierde demnitatea de om...,  nu 

mai e vorba de haz  – e anticiparea unei tragedii!) a poporului zis moldovean, 

care strechie pe  toate meridianele globului azi, în căutarea unei iluzii – că 

acasă i-i greu, iar fericirea ar pute-o găsi gata ambalată undeva pe aiurea... Ați 
anticipat sau ați intuit acest adevăr? 

Gh.C. Aveți dreptate, opera literară nu minte, pe când unele „tratate, studii 

(chiar științifice!)‖ se mai abat de la adevăr. Exemple putem găsi cu duiumul 

la savanții politizați de la noi, mai ales în ce privește identitatea și istoria 

moldovenilor.  Dar în lucrările mele, menționate mai sus, e vorba de cu totul 

altceva – de degradare morală, de incompetențăîmbinată cu demagogia, 

ajunse a fi deprindere, legitate, fală. Am luat în zeflemea anume aceste 

metehne umane. În romanul „La periferie‖ personajul principal – Anton al lui 

Platon - e un profesor școlar, cu studii „la români‖, care, cu încetul, 

degradează, împreună cu întregul sistem educațional sovietic, coborând până 

la nivelul de bețivan sadea, este exclus până la urmă din învățământ, dar care 

continuă să braveze cu profesia sa de pedagog.În peripețiile sale, migrând 

dintr-un sătuc de la periferie republicii până la Moscova și chiar pânăîn 

imensitatea Siberiei, se vede ca în oglindă tot ridicolul „realismului 

socialist!‖, trâmbițatde autorități, dar care, de fapt,   înăuntru era gol.În anul 

1970 am încercat să public prima parte a romanului și am prezentat-o la 

revista „Nistru‖, dar aici am dat peste alt adept al realismului socialist, 

scriitorul Vladimir Beșleagă, care mi-a întors manuscrisul cu calificativul „E 

cel mai negru ce s-a scris despre învățători‖.(Și, dacă e „negru‖înseamnă că 

nu e publicabil, altă treabă ar fi fost, dacă era „roșu‖, am conchis eu, zâmbind 

amar, împreună cu personajele, dotate cu mult umor, ale acestui roman).   

N.S. Istoricii literari (de i-am avea) s-ar referi, sunt sigură, și la 

cealaltălucrare a Dvs., de proporții, întitulată „Pisica siameză”. Hai să le 

venim în ajutor acelor așteptați eventuali istorici literari, și să le oferiți detalii 

despre cum, când ați scris aceste lucrări și dacă sunteți satisfăcuți de 

atitudinea pe care o au analiștii istorici și literari vis-a-vis de opera Dvs.? 

Gh.C. S-o luăm de la sfârșit: dacă sunt eu satisfăcut de atitudinea pe care o au 

analiștii istorici și literari față de opera mea... Întrebarea aceasta cred că poate 
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fi pusă unui scriitor care activează în condiții normale. Însăîn ce privește 

opera mea... Ce fel de analiști literari? Acei de i-am avea? Dar chiar dacăși i-
am fi avut, cum ar fi putut ei aprecia o operă necitită. Căci nu e secret că am 

fost interzis oficial circa 12 ani!  Și opera mea a zăcut tot acest timp, cum se 

spune, în sertar! Altă treabă ar fi, dacă s-ar găsi careva dintre ei care să 

citească aceste cărți în prezent! Dar, nați-o bună, sunt iarăși interzis! În 

librării nu mă pot găsi, în bibliotecile centrale... Nu știu care-i situația acolo. 

Să sperăm că n-au avut atâta minte să-mi scoată cărțile și de acolo! 

Detalii?... Da, despre ele aș putea vorbi cu lux de amănunte, pentrucă, în 

virtutea destinului, eu am fost singurul și adevăratul martor ocular la toate 

cele întâmplate, atât în cazul periferiei spirituale rurale (în 

special,învățătorești), din romanul „La periferie, cât și al celei spirituale 

urbane (în special, scriitoricești) din nuvela „Pisica siameză‖. Personajele din 

aceste lucrări, mai ales această Pisică năzdrăvană, au mers pas cu pas tocmai 

prin locurile unde am trecut eu: eu –privind serios la ceeace vedeamși retrăind 

pentru cele ce mi se întâmplau, iar ele, personajele mele – cu ironie și umor, 

luând în zeflemea ridicolul realității zis socialiste. E drept, Pisica m-a însoțit 
și în continuare, ironizând pe contul luptei pseudodemocratice a 

contemporanilor mei și al eforturilor mele în căutarea dreptății iluzorii. Dar 

tocmai aici se află și explicația: e ridicol să vezi cum se îndârjește cel mic la 

cel puternic, să bravezi cu participarea la o luptăîn apărarea dușmanului tău, 

cu o victorie, care de fapt înseamnăînfrângerea ta. 

 

N.S. Unii cititori de-ai Dvs. (scriitori – Efim Tarlapan, Ion Cuzuioc, 

Alexandru Donos,  spre exemplu; cercetători literari – Claudia Matei, Lidia 

Grosu, Leon Bâcu; critici literari, jurnaliștiși savanți în alte domenii –Mihail 

Dolgan, Anton Moraru, Nicolae Negru, Gheorghe Budeanu și alții) au 

ieșit în presă cu propunerea ca instanțele competente să studieze cazul Dvs. și 
opera literară să fie introdusă în programele școlare, propagată oficial.  Iată 

bunăoară ce spune regretatul doctor habilitat în istorie, conferențiar 

universitarAnton Moraru în săptămânalul „Literatura și arte‖ din  19 

decembrie 2013:„Considerăm  că a venit timpul ca opera poetului Gheorghe 

Cutasevici să fie pusă în circuitul valorilor culturii si literaturii naționale 

românești. Noi ne adresăm față de Ambasada României de la Chișinău și 
Institutul Cultural Român, filiala „M. Eminescu" din Basarabia, să elaboreze 

un proiect pentru promovarea operei poetului Gheorghe Cutasevici „Patria 

eterna - România" în școlile din România și Republica Moldova. Acest poem-

glosă să fie introdus în paginile manualelor de limba si literatura română, 

iar elevii săînvețe literatura română așa cum a fost ea”. 
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Gh.C. Da, le mulțumesc acestor oameni de bună credință, adevărați patrioți, 
și îți mulțumesc ție, dragă colegă, că atragi atenția publicului cititor asupra 

acestor imparțiale și binevoitoare luări de cuvânt. Aș mai menționa că s-au 

făcut încercări chiar de apropaga la direct opera mea literară, în școlile din 

republică. Astfel, ValentinaMazilu, profesoară de limba și literatura română 

din satul Gotești, raionul Cantemir, a alcătuit și a publicat în cartea sa „Limba 

maternă – icoană eternă‖ un scenariu întreg, întitulat  „Eterna taină – 

Providența” după denumire unui poem al meu, privind creația mea poetică, 

dedicat activității educaționale extrașcolare. 

       Însă instituțiile publice ale satului, cum ar fi Uniunea scriitorilor și 
Uniunea Jurnaliștilor, Ministerul Culturii și cel al Educației, guvernanții și 
parlamentariis-au făcut a nu vedea și a nu auzi toate acestea. E regretabil. 

N.S. Știu că v-ați și tradus, personal unele poezii în limba rusă, editându-văîi 

câteva culegeri de versuri în ambele limbi – românăși rusă. E un gest disperat 

sau e o speranță a Dvs. că i-ați putea cumva (cum?) facepe vorbitorii / cititorii 

de limbă rusă de la noi să manifeste, afară de snobism și nițică bunăvoință de 

a se apleca  și asupra unor astfel de cărți – bilingve? În general, ce-i de făcut, 

cu traducerile, la noi? 

Gh.C. Am tradus mult, din rusă în română și din română în rusă. Mai ales 

atunci când am avut calitatea oficială de traducător și stilist la Ministerul 

Economiei. Dar în paralel am tradus și din opera literară, mai ales din poezia 

scriitorilor reprezentând alte popoare, de creația cărora s-a îndrăgostit sufletul 

meu. Bunăoară, citind poemul genial al lui Vladimir Solouhin „Cununa de 

sonete‖, l-am tradus, cum se zice, dintr-o răsuflare. Și descoperirea pe care 

am făcut-o este că limbile rusăși română sunt foarte apropiate în esența lor 

poetică. Din poemele traduse ce mi s-au acumulat cu anii, ameditat cartea 

„Întoarce-te în țara ta”, titlul fiindu-mi sugerat de o poezia a poetesei din 

Cabardino-Balcariape nume FousatBalcarova. „...Întoarce-te în țara ta/ În 

țara dorului cel mare,/ Seninul eiîțivaierta/ Toți anii grei de așteptare”,- 

spune poeta,și încheie cu: „...Aici strămoșii dormde veci/ Și viitorul e tezaur/ 

Străinele comori sunt seci/ În Patrie și piatra-i aur”...Din română în rusă mi-

am tradus aproape întreaga mea operă poetică. Mai întâi, poemele pentru 

copii: „Nu mai plângeți, fiarelor” , „Cântecul cu mingi frumoase”și altele, 

iar apoi toate celelalte poeme., înmănuncheate acum în cartea „ („Bate vântul 

stelelor”). De asemenea mi-am tradus în ruseșteși nuvela „Pisica siameză‖.   

Dar ați întrebat: „Cei de făcut cu traducerile la noi?‖. Același lucru ca și cu 

operele noastre originale. Să le propagăm prin librării, biblioteci, școli, alte 

instituții de cultură. Dar principalul să stabilim și să întreținem relații cu 
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scriitorii alolingvi, să pătrundem în localitățile, mai ales școlile, bibliotecile 

vorbitorilor de limbă rusă, organizând lecturi, seminare, festivaluri și alte 

festivități bilingve, să le cultivăm acestora interesul pentru limba noastră. 

Toată această activitate poate fi însoțităși de comercializarea traducerilor. 

Dar, în primul rând, trebuie să prezentăm publicului opere și traduceri de 

valoare.  

N.S.  Vă felicit că ați reușit să vă editați o frumoasă culegere de memorii – 

publicistică, eseuri etc. – la prestigioasa editură „Pro-MOLDOVA‖ din Iași, 
în colecția „„Opera Omnia!‖, în 2016. Cum  ar fi posibil din punctul Dvs. de 

vedere, de a extinde și intensifica ecoul unor cărți reprezentative pentru autor 

în spațiu? Cum, prin ce metode ar fi chip să mai capteze autorul azi atenția și 
interesul cititorului? 

Gh.C. Problema, în genere, ar putea fi rezolvată ușor prin lichidarea 

frontierelor de pe Prut. Am înțeles că politicienii patrioți din ambele Românii 

întreprind câte ceva în această direcție. Să le urăm succese. Însă deocamdată 

trebuie să folosim posibilitățile existente, să apelăm la generozitatea 

publicațiilor, editurilor, instituțiilor publice și private de cultură din România.  

Iar în acest scop să utilizăm mai îndrăzneț mijloacele de comunicare 

moderne: internetul, poșta electronică etc. Bineînțeles, pentru aceasta trebuie 

să prezentăm opere de valoare, să renunțăm odată și odatăla metoda 

„compunerilor la temă‖ de tipul: mama,  Eminescu, limbași cam atât, bătând 

pasul pe lor zeci de ani. 

 Scriitorul adevărat este (trebuie să fie!) un inventator, vine în fața 

cititorului cu ceva nou. La noi, în perioada postbelică, s-au scris în 

permanență compuneri la temă (în poezie, cel puțin), iar critica literară în 

fond s-a ocupat de prezentarea acestor compuneri școlărești, tratându-le ca 

opere de valoare. Tema era dată de ideologa de atunci, infiltrată în 

programele şi manualele şcolare, în statutele instituţiilor publice, în 

mijloacele de informare. Şi scriitorii aveau de îndeplinit o misiune foarte 

uşoară – să se inspire din această hâtrenie a partidului comunist şi să  

transpună pe hârtie, adică în aceleaşi manuale, ziare, reviste, contribuţia lor 

educativă.  Unii se mai salvau scriind pasteluri, idealizând dragostea de 

părinţi, de Patrie (care, sărmana, măcar nici nu era a lor), de Eminescu (pe 

care nici n-au încercat să-l înţeleagă, deoarece aveau posibilitatea să-l citească 

doar fragmentar). Dar si acestea erau tot compuneri la temă, mai mult sau mai 

puţin reuşite. Nici până în prezent poezia basarabeană nu se poate debarasa de 

aceste clişee.  

Cel mai periculos lucru ce a fost să se întâmple este faptul că 

pedagogii, intelectualitatea basarabeană au acceptat şi au susţinut această 
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metodă simplistă de literatură – compunerea la temă, au predat-o „cu 

inspiraţie‖ la orele de literatură şi limbă maternă, au organizat mii de întâlniri 

ale elevilor cu asemenea compunători, încât acum în şcolile noastre fiecare 

elev, mai ales cei de prin clasele primare scriu poezii la temă, unele destul de 

reușite, crezând că fac literatură.  

Compunerile la temă, oricât de inspirate ar fi, nu constituie totuşi 

adevărata poezie, adevărata literatură, deoarece le lipseşte ineditul, 

descoperirea „firului...‖ ce trebuie adăugat la „adevăr‖.  Adică spunem ce 

trebuie şi chiar cum trebuie, dar lucruri ştiute, prefigurând în temă, aşa cum 

procedează, în mod justificat,  ziariştii, bunăoară. Or, poezia mare şi chiar, în 

genere, literatura nu trebuie doar să se inspire din teme cunoscute, ci, prin 

esenţa ei,  să propună teme şi idei necunoscute, descoperite de autor. 

N.S.  Meritați laude pentru ce ați reușit să înfăptuiți. Sper să se convingă de 

aceasta și istoricii literari, pe care  ni-i dorim și le simțim lipsa. Mă consolez 

că,iată, prin acest dialog le-am lăsat niște repere și mărturii că scriitorul, 

editorul, traducătorul Gheorghe Cutasevici și-a consacrat viața literaturii, fapt 

pentru care merită apreciere și respect. 

Gh.C. Stimată colegă, îți mulțumesc mult pentru apreciere și pentru curajul 

de a poposi asupra modestei mele creații li 
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VICTORIA FONARI 

 

 

 

 

 

Ordine sentimentală 

 

Visezi să mă-ntâlneşti 

Ai vrea să te iubesc 

Dar recunoşti: 

Te temi să suferi?.. 

Ce să-ţi spun 

Mă chiar distrezi 

Ceri siguranţă în iubire! 

Nu vrei să ai emoţii negative 

Frica ta trădează un: 

Pretinzi doar că iubeşti 

De ce să suferi? 

Calmează-te, dragoastea mai poate aştepta… 

Fii fericit: 

Eros şi-a strâns săgeţile în tolbă  

Şi ţi-a lăsat numai ideea [fără ea] 

 

Replică 

 

Deşi îmi spui adeseori că-s o fiinţă rea 

Cum sunt, iubeşte-mă aşa! 

 

 

De  ce? 

 

La ce să mai iubesc odată 

Doar pentru o scenă repetată? 

La ce toţi spun despre iubire 
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Împărtăşind dezamăgire? 

 

La ce ţi-ar folosi o suferinţă 

Făcută aşa simplu cu multă uşurinţă? 

De ce sunt toate acestea create pe minciună 

De ce iubirea se transformă-n funcţiune? 

 

E prea târziu să-ţi dau iertare 

Nu are rost, bizară-ar fi răbdarea, 

interior sărac, 

adio, de timp păcat… 

 

 

 

 

 
 

Poveste (→ o veste → veste → este → ste → te → e →) 

 

Frumoasa adormită 

Antinomie – e aceeaşi  

o urâtă (neadormită), 

Lumea de ştiinţă  susţine 

Cauza e aceeaşi – insomnie  

specifică unei inimi  

cu anemie sentimentală 

Poate e provocată 

de o predispoziţie de a fi  
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o eventuală zeiţă a focului  

deşi nu e vestală 

Frumoasa adormită  

se stinge de nesomn 

De o sută de ani,  

biata, se chinuie să nu îmbătrânească 

În aşteptarea… a ce?  

a destinului? 

a ur(s)itului? 

banalităţi 

care-i prinţul? 

un şchiop galant? 

sau un infirm sportiv? 

un artist? dar poate un fricos intelectual?  

care a preferat să se facă boxer  

decât un superb  

un superb dansator 

 

P.S. iar frumoasa urâtă  

sau urâta frumoasă  

dintr-o visătoare parteneră  

(reieşind din condiţiile sociale)  

s-a preschimbat într-o oarecare suporteră 

 

Ajustări 

 

Albastru încetineşte clipa 

Pământul reflectă cerul 

Munţii-s burete ce şi-au schimbat culoarea  

Casele devin hamelioni 

Oamenii trăiesc în pielea acestora 

Ochiul care roteşte  

ţinteşte  

unde trebuie să scuipe  

o dragoste 

 

În aşteparea Secolului de Aur 

 

O frică  

să zacă în fiece bărbat?  

că-şi va-nşela singurătatea  

cu o frumoasă fără cuget 
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O, dacă vede mama  

ce va fi cu ea?  

Bărbaţi rătăciţi  

de a fi  

între iubită şi mamă 

Oare aceasta e întrebarea? 

Fiecare cu dragostea ei 

Dar tu ce stai sterp?  

E gata! Complexul lui Oedip a biruit 

Victorie!  

Antichitatea învinge prin complexe  

dar nu prin complexitatea gândirii  

biata civilizaţie a secolului XXI  

e în aşteptarea Secolului de Aur 

care nu se reciclează nicidecum 

Aur! Aur! Aur! 

Vrem aur! 

şi sângele devine lapte de cancer 

iar mierea străveche e numai în fiere 

Durere 

În suflet câtă durere… 
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VERONICA PÂRLEA CONOVALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              SIBERIA 
 

Luna pe cer lumina în noapte satul. În liniştea din jur, greeraşii şi tot felul 

de alte gâze se întreceau în cântatul lor. Din când în când, mai lătra pe undeva 

câte un câine. Pe hudiţele înguste şi întunecate, un om tupilându-se se 

îndrepta spre alt capăt de sat. Deşi era mare zăpuşeală, purta o haină largă, cu 

o gluga trasă pe frunte încât i se vedea doar vârful nasului, şi bărbia.  

Ajuns în dreptul unei case, individul  sări uşor gardul din beţe de răsărită şi 

tot tupilat, se îndreptă spre fereastra din spatele casei.  

În verile calde de vară românii din orice regiune a ţării, fie din Maramureş, 

Banat, Dobrogea sau Basarabia, dormeau pe prispă, afară. Iar geamurile 

caselor până la sfârşitul lunii septembrie nu se închideau, iată, şi acum 

necunoscutul băgă capul prin fereastră deschisă şi rosti în şoaptă:  

– Petrea! Măi Petrea!     

În odaie cineva se foi. Apoi o voce răguşită răspunse:  

– Cine e?  

– Petrea, vino la geam. Sunt eu, cumătrul tău, Vasile Moraru.  

Negăsind în întuneric lumânarea şi chibriturile, Petrea se apropie de geam. 

Privi lung la bărbatul din noapte, care intens gesticula cu mâinile, principalul 

semn pe care-l făcea era linişte, tăcere.  

– Ce este, cumătre? Ce s-a întâmplat? întrebă  Petrea cu jumătate de glas.  

Vasile îl apucă pe Petrea de mână, băgă capul şi mai adânc în odaie, apoi 

rosti:  

– Cumătre, fugi, că vor veni soldaţii să te ia. Am aflat de la fratele meu. N-

am putut să nu vin, mi-ai botezat copiii. Datorită ţie feciorii mei au devenit 

meseriaşi buni. Te rog, fugi! Mai ai câteva ore!  

– Unde să fug, omule? Unde să mă ducă? De ce să mă ducă?!  

– În Siberia, cumătre, în Siberia. Aşa ca în 1941. Eşti în lista chiaburilor. 

Fugi! Salvează-ţi viaţă! Omule, fugi!  

Vasile îşi întinse braţele, îşi îmbrăţişă consăteanul şi tot aşa tupilat, prin 

fundul grădinii, îşi căută drum spre casă. În suflet era însă fericit – mai sunt 
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câteva ore. Situaţia era serioasă. În 1941, de organizarea deportărilor s-a 

ocupat Biroul Politic al CC aş PC (b) al URSS, iar structurile NKVD-iste au 

fost baza logistică a mecanismului deportării. Agenţi secreţi zilnic expediau la 

Moscova tovarăşului Stalin petiţii în care se relata că în Basarabia, au activat 

mai multe partide şi organizaţii burgheze care cântau şi proslăveau Ţara 

Românească. După alipirea Basarabiei la URSS, conducere acestor 

formaţiuni politice s-a refugiat în România. Iar rămăşiţele acestor organizaţii, 

fiind susţinute activ de serviciile româneşti de spionaj, şi-au intensificat 

activitatea antisovietică. În categoria aceasta erau incluşi moşierii, 

comercianţii, preoţii, jandarmii şi altă lume, care nu le plăceau autorităţilor 

sovietice.  

Toate indicaţiile veneau de la Moscova, dar executările le făceau localnicii 

care erau oameni noi ai puterii. Pentru servicii şi fidelitate erau avansaţi în 

posturi, susţinuţi în activitatea profesională, deveneau oameni de încredere ai 

nomenclaturii. Listele cu deportaţi au fost întocmite de NKVD în bază 

denunţurilor. Unii denunţau din ură, alţii de frică şi o bună parte o făceau din 

propria dorinţă. Erau denunţaţi mai întâi capii de familie, cei care gândesc şi 

iubesc româneşte, care au avut posturi de conducere în România. Apoi pe 

rând, veneau ceilalţi.  

În 1941 au fost ridicaţi în jur de 30.000 de oameni.  

– Numai de-ar reuşi să fugă, se gândi Vasile.  

Între timp, se trezi din somn şi Varvara. Cu respiraţia întretăiată a ascultat 

convorbirea dintre  cei doi bărbaţi. S-a îmbrăcat rapid. Din Casa mare se 

întoarse cu o traistă în care, cu mâinile tremurând, pusese brânză, pâine, 

slănină, ceapă, sare. Şi Petrea era gata de drum. O îmbrăţişă strâns, o sărută 

fierbinte şi zise:  

– Varvară, până se vor potoli evenimentele, un timp mă voi ascunde la 

odaie. Am să mă aflu în bordeiul din râpa Nucarilor.  

Şi tot prin fundul grădinii se îndreptă spre ieşirea din sat. Păşea atent 

printre rândurile din livadă, iar pentru a-şi apăra picioarele de spini şi pietre, 

le înveli în cârpe. Asta şi pentru a nu lăsa urme.  

Multe a văzut Petrea în viaţă, dar uite aşa să fugă ca un ucigaş, e pentru 

prima dată.  

– Doamne, ce năpastă mai e şi asta?  

A rămas orfan de mic. Era cel mai mare din cei opt copii ai lui Tudose şi 

Paraschiva Marinescu. Varvara era şi ea orfană, având şi ea şapte fraţi şi 

surori. Când Petru a împlinit 18 ani, iar Varvara – 19, au hotărât să se 

căsătorească. Au muncit mult.  Mai întâi au crescut fraţii şi surorile. S-au 

căsătorit, i-au dat pe la casele lor, apoi au dat naştere propriilor copii, tocmai 

şapte la număr: fiicele Valentina, Glafira, Eugenia, Tamara, feciorii – Ion, 

Anatol şi Pavel.  
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În total au crescut opt fraţi şi surori ai lui Petru, şapte fraţi şi surori ai 

Varvarei şi cei şapte copii ai lor.  

Petrea făcuse patru clase pe vremea ţarului Nicolai al II-lea. Era meşter 

neîntrecut în toate: fierar, lăcătuş, strungar, lemnar, cojocar. Prin muncă 

cinstită şi-a deschis un atelier, care a devenit o adevărată şcoală profesională. 

Aici veneau băieţi din sat şi satele vecine pentru a învăţa mai multe meserii. 

Învăţăceii veneau singuri şi se rugau la poartă. Taxe nu plăteau pentru 

instruire. Iar averea care a agonisit-o e rezultatul propriei munci. Pentru a 

avea de toate, toată munca era organizată, fiecare clipă era planificată. În aşa 

fel, din orfan s-a transformat într-un gospodar bun, cu o avere care era 

compusă din: cinci desetine de pământ arabil, două desetine de viţă-de-vie şi 

livadă, vaci , cai, oi, porci, păsări, utilaj agricol şi alte obiecte de gospodărie.  

Mai avea el, Petrea, un motor german Diesel, şi o maşină de treierat! Multă 

lume venea să-i ceară ajutorul la treierat. Fiecare era gospodar după cum 

muncea.  

După anul 1944 situaţia s-a schimbat. Basarabia a fost ocupată de 

bolşevici. Moscova dicta, iar coloniile ei îndeplineau. Erau impuse impozite 

aspre, numite zaiomuri (împrumuturi care, cică, erau benevole, dar de fapt, 

bunurile le luau cu forţa). Trebuia să dai la stat postavcă (livrare, furnizare, 

predare în termen a unei cote obligatorii la stat) – dacă nu o făceau de bună 

voie, veneau soldaţii şi măturau podurile. Aşa s-a declanşat foametea din 

1946-1947. Varvara făcea mămăligă din beţe de hlujani şi borş cu susai, 

stevie şi măcriş. Copiilor li se umflase picioarele. Din gospodăria de altă dată 

nu a mai rămas nimic. Şi acum, naţi-o bună. Doamne, ce va fi! Cum se va 

descurca Varvara cu copiii?  

Între timp, Varvara îşi trezi liniştit copiii şi le porunci să se îmbrace. Într-o 

legătură, pe masă, erau pregătite merindele. Pe rând, toţi, tot pe aceeaşi 

fereastră, au părăsit casa şi s-au îndreptat spre viile satului. Acolo s-au 

adăpostit în coliba lui Ilarion Căldare.  

– Rămâneţi aici. Nu vă temeţi, zise Varvara. Apoi, pe rând îşi sărută copiii 

pe frunte. Tupilaţi unul lângă altul, Pavel, Tamara, Eugenia şi Anatol priveau 

cu frică în urma mamei. Aşa au stat îmbrăţişaţi până la ivirea zorilor. Pe la 

orele zece, tot tupilaţi, au venit la ei verişorii Simion şi Alexei. Băieţii i-au 

informat că tot satul a fost înconjurat de maşini pline de soldaţi ruşi. Că e 

periculos să  mai rămână în această colibă şi i-au îndemnat să meargă în 

căutarea unui ascunziş mai bun. Prin râpe şi tufişuri au ajuns la altă margine 

de sat unde se întindea un lan de secară. În lan – obosiţi, speriaţi şi nedormiţi 

– au adormit buştean. S-au trezit de la cântatul cucuveicii. Prin acelaşi cântat 

Pavel răspunse păsăreşte, erau căutaţi. Simion şi Alexei intrară în lanul de 

secară.  

– Mergeţi acasă, băieţi, zise Alexei. Nu mai puteţi rămâne aici. Tanti 

Varvara a fost arestată de către autorităţi.  



 126 

– Cum? strigă Pavel. Mama doar a promis să fie atentă.  

– Îmi pare rău, răspunse vărul, dar se vede că, din repezeală  şi frică, a fost 

descoperită. După ce s-a despărţit de voi, tanti Varvara s-a urcat într-un plop 

înalt din centrul satului, din vârful lui se vedea toată aşezarea. Vedea cum 

soldaţii umblau prin ogrăzi şi îi ridicau pe alţi săteni. Ar fi stat în plop mai 

mult, dacă nu era un câine, care s-a oprit sub copac şi a început să latre. De 

frică, a coborât şi a început să caute alt ascunziş. De ascuns s-a ascuns. Dar 

şeful soldaţilor a strigat în mulţime precum că unchiul Petrea a fost găsit 

spânzurat în pădure. Tanti Ioana a alergat repede să-i spună mătuşii Varvara 

ce s-a întâmplat. Sigur că ea a ieşit din ascunziş şi a alergat în pădure, dar nu 

l-a găsit. Imaginându-şi că soldaţii îşi bat joc de corpul neînsufleţit al soţului, 

cu bocete de răsuna satul, a venit direct la soldaţi, cu rugămintea să-i permită 

să-l înmormânteze. Ei îndată au înhăţat-o. Nu mai are rost să staţi şi voi în 

ascunziş.  

În drum spre sat fiecare a pornit pe cărări diferite. Copiii de departe au 

văzut că ograda era plină de lume – vecini, rude, prieteni, consăteni, care 

aşteptau să-i ducă la gara din Drochia. O zi întreagă au fost păziţi de soldaţi, 

până când a fost prins capul familiei. 

Planul bolşevicilor a fost îndeplinit. Au dat zvon  că Petrea s-a spânzurat, 

ca s-o prindă pe Varvara, apoi rând pe rând să iasă din ascunzişuri întreaga 

familie.  

Nu le-au dat voie să ia nimic din casă, nici de-ale gurii, nici haine, doar 

ceea ce aveau.  

Dar vecinii şi rudele, pe furiş, au aruncat în maşină care şi ce puteau – 

pâine, făină de porumb, brânză. Fratele Varvarei a aruncat în maşină o bucată 

de porc. Porcul îl tăiase noaptea, tot noaptea încinse cuptorul şi l-a copt bine.  

Ştia Iftenie din auzite, din scrisorile celor deportaţi în 1941 ce îi aşteaptă 

pe cei duşi de acasă.  

În sfârşit, şeful a ordonat ca coloana de maşini să pornească. Bocetele se 

auzeau în satele vecine. Plângeau cei condamnaţi, plângeau cei ce rămâneau 

acasă.  

Copiii îmbrăţişaţi se ţineau unul lângă altul. Părinţii nu-i scăpau din ochi. 

De odată atenţia lui Pavel a fost atrasă de ceva. Din urma maşinii alerga 

câinele lor, Bob.  

– Bob, acasă! strigă băiatul.  

Câinele ciuli urechile şi se opri pe loc. Apoi, parcă mai plin de puteri, 

continuă să alerge. Toată lumea din maşină muţise, iar privirile lor erau 

îndreptate spre animalul roşcat.  

– Acasă, Bob! au strigat în cor copiii.  

Dar câinele nu se oprea, ochii lui erau ţintiţi direct spre maşina în care erau 

stăpânii săi. Apoi, kilometru cu kilometru, mişcările lui deveniră mai slabe. 

Până când nu s-a mai văzut din colbul lăsat de coloana de maşini.  
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La gara din Drochia nu se înţelegea nici în cer, nici în pământ – femeile 

boceau, copiii plângeau, bărbaţii strigau: „Unde ne duceţi, ce veţi face cu 

noi?‖. Lumea de aici era de diferită vârstă: sugari, bătrâni de 80-90 de ani, era 

o zăpuşeală îngrozitoare. Părea că nici aer nu mai este. Trei zile i-ai ţinut în 

gară, apoi au fost urcaţi în vagoane ca nişte criminali. Au mers multe 

săptămâni. În vagon era multă lume. Necesităţile fiziologice se făceau într-o 

gaură tăiată în podea. Pe drum erau hrăniţi cu resturi alterate. Privirea 

Varvarei a fost atrasă de o femeie din vagon care îşi legăna copila întruna. 

Dar observă că copilul nici nu  plângea, nici nu mânca. În durerile lor erau 

orbi faţă de durerea vecinilor. Faţa împietrită a femeii nu prevestea nimic bun.  

Varvara intră în vorbă cu ea. Aşa a aflat că o cheamă Antonina. Iar fetiţa 

este fiica ei mezină. Veruţa în vârsta de 8 ani.  

–Doarme, zise liniştit femeia. Şi cu o broboadă, un şal mare o acoperi. 

Veruţa n-a rezistat drumul lung şi anevoios. Era decedată de câteva zile 

însă din cauza că nu erau opriri, Antonina a mers cu copila moartă în braţe 

mai mult timp.  

Într-o zi, au ajuns la o apă mare. Era Volga, sau poate, un afluent al ei.  

Soldaţii au ordonat să iasă lumea din vagoane, să se mai spele un pic. Toţi 

deportaţii s-au aruncat în apă îmbrăcaţi.  

Varvara îşi păzea copiii, îi ruga să nu meargă mai departe de un metru de 

la mal, doar nu cunoştea adâncimea şi viteza apei.  

Între timp, câţiva bărbaţi au săpat în malul apei cu mâinile o groapă în care 

au aşezat corpul neînsufleţit al Veruţei.  

– Mai adânc, zise Petrea, să n-o dezgroape câinii sau alte animale.  

Antonina înmărmurise, aveai impresia că se ticnise.  

După două ore, soldaţii au ordonat urcarea în vagoane, fiecare soldat avea 

lista cu deportaţi pe care trebuie să-i supravegheze. Mulţi s-au înecat, pe râu 

pluteau numai chipiuri. Unii s-au prăpădit de frică, alţii – pentru că nu ştiau să 

înoate.  

Au urmat din nou zile în şir de mers cu trenul. Apoi trenul s-a oprit şi toată 

lumea a fost îmbarcată în camioane. Varvara o îmbrăţişă  pe Antonia şi îi 

şopti la ureche cuvinte de încurajare. Dar, pare-se, femeia nu le auzea. În 

aceste zile care au urmat după înmormântarea Veruţei, Varvara se ataşase 

mult de mama suferindă.  

Antonina şi Nina, fiica ei mai mare, au fost urcate în altă maşină. Au fost 

duse într-un sat în care locuiau numai doi oameni. O bătrână şi un bătrân. 

Ceilalţi au murit de foame în 1947. Gospodarii erau aici câte vrei – toate 

pustii. În acest sat au rămas 15 familii de deportaţi. Fiecare a ocupat câte o 

casă. Erau atâţia şobolani, că te temeai să dormi noaptea.  

Chiar în prima noapte sub fereastră au început să urle lupii, dar cum se 

făcea ziuă, dispăreau undeva.  
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Petrea, Varvara şi copiii au fost duşi în alt sat. Aici era mare sărăcie. 

Băştinaşii erau mai mulţi din familiile nobile, represate în 1937, iar siberienii 

şi cazacii se ocupau mai mult cu vânatul şi pescuitul. Trăiau aici şi mulţi 

nemţi.  

Deşi era pe vremea secerişului, gospodăria era pregătită rău de strânsul 

roadei. Nu dispunea de transport, renumitele camioane „polutorca‖ aveau 

caroseriile stricate, căruţele erau fără roţi şi mai erau multe alte neajunsuri.  

Petrea privi în jur. De lucru – până-n barbă, dar n-avea cine lucra. Iarna 

siberiană e deosebită de cea basarabeană, trebuie de făcut ceva. Seara au 

discutat mult, apoi, au hotărât să formeze o brigadă din bărbaţi deportaţi şi 

împreună să schimbe situaţia. Mâna dreaptă a lui Petrea au devenit Pavel, 

Anatol şi Ion. Într-un timp scurt, brigada lui Petrea a reparat camioanele, 

căruţele şi alt utilaj pentru curăţirea şi ventilarea grâului.  

Petrea a mai construit o staţie electrică cu generator, cu ajutorul căreia a 

iluminat satul. Încetul cu încetul, oamenii au început să-i poarte stima şi 

respectul. Veneau şi aduceau care şi ce putea. Până atunci în acea regiune de 

lumină nu se ştia. Şi dacă la început ruşii îi băteau, acum situaţia se 

schimbase.  

– Nu mai putem trăi în acest bordei, zise într-o zi Petrea. E timpul să 

construim o casă frumoasă, mai ales că lemn este mult. Iernile siberiene sunt 

geroase, iar eu nu vreau ca voi să vă îmbolnăviţi.        

Toată vara copiii au umblat desculţ, dezbrăcaţi. Se apropia iarna. Aveau 

nevoie de haine, de îmbrăcăminte. Varvara le-a confecţionat la toţi 

încălţăminte din cauciucuri de maşină, ciorapi din material gros (manta 

soldăţească), cu talpă de cauciuc.  

Într-o zi Petrea a venit acasă cu primele cumpărături: săpun, sare, pâsle, 

pantaloni vătuiţi, pufăici. Le păru o adevărată avere. Şi numai când se lăsa 

noaptea, îşi aminteau în şoaptă de sat, de casa furată, de grădina cu nucari, 

peri, meri şi prune. Nu înţelegeu de ce au fost duşi de acasă. Doar Petrea a 

intrat în colhoz în 1948; până la aceasta a mai fost o formă de lucru comun 

numită „tovărăşie‖. Şi din ea a făcut parte. Chiar le-a spus: „Vă dau tot, 

numai nu mă duceţi nicăieri‖. Le-a dat toată averea, dar de dus tot l-au dus… 

De luat, aveau ce lua. Casa a fost transformată în magazin, fierăria şi atelierul  

au trecut în proprietatea colhozului, motorul german „Diesel‖ cu două roţi  

mari, plug, boroană, căruţa pentru cai  – au trecut toate în proprietatea 

statului.  

Despre aceste lucruri aflau din scrisorile rudelor. Pavel des îi vedea pe 

părinţi trişti şi tăcuţi. Într-o seară avea să-i întrebe cauza acestei nemulţumiri.  

– Ne gândim la Grafira, zise mama. Cum se descurcă singură printre 

străini.  

Fiica mai mare, Grafira, a fost judecată în 1948 şi deportată pentru o 

perioadă de opt ani în Republica Autonomă Komi. Era vânzătoare la 
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magazinul din sat şi, întrucât şefii cei de la Raipotrebsoiuz şi de la primărie 

luau produse pe gratis, a adunat un neajuns mare. Către anul 1948 familia nu 

mai avea puterea financiară de altă dată şi nu au avut de unde acoperi lipsa 

acestor bani. Glafira a fost condamnată la privaţiune de liberate.  

Timpul le schimbă pe toate. Cu greu, dar s-au obişnuit cu noul mod de 

viaţă. Fiecare îşi avea ocupaţiile lui. În martie 1953 moare conducătorul 

Statului Sovietic, Iosif Stalin. Noul conducător, Nichita Hruşciov, a 

condamnat aspru politica înaintaşului său. S-a început o nouă etapă istorică 

numită „dezgheţ hruşciovist‖. Lumea a început a scrie scrisori la Moscova cu 

rugămintea de a li se permite întoarcerea acasă.  

În 1955, Glafira a fost amnistiată şi a venit şi ea la părinţi.  

Dar dorul de casă îi ardea pe toţi cu flacără mare, pentrz că străinătatea tot 

străinătate rămâne.  

Într-o bună zi au fost informaţi că pot pleca unde vor, dar fără dreptul de a 

trăi în Moldova.  

De această dată urcarea în tren a fost alta. Şi vagonul era altfel. Patru fete 

mari şi trei cavaleri îşi priveau cu drag părinţii. Dragostea faţă de ei nu avea 

cuvinte. Pe chipul părinţilor lor se lăsase oboseala şi tristeţea.  

– Mergem acasă! zise Petrea.  

– Dar nu se poate, tată, au ripostat băieţii.  

– Doar acasă şi numai acasă! a subliniat capul familiei.  

Pe drumul de la intrarea în sat mergeau 9 oameni. Doi părinţi şi 7 copii. 

Când au părăsit satul, părinţii erau tineri, iar copiii erau minori. Acum părinţii 

îmbătrâniseră, iar odraslele lor erau de însurat şi măritat.  

De odată, pe drumul pustiu în faţa lor, apăru un animal roşcat. Venea ca 

săgeata, cu urechile ciulite, cu limba scoasă afară. Lătra de departe. Apoi se 

aruncă la ei şi începu să le lingă mâinile, faţa, se gudură şi scheuna a bucurie. 

Îi privea pe fiecare în ochi de parcă îi întreba ceva, vroia să le spună ceva.  

– Doamne, Bob, tu eşti! Exclamă Pavel. Câinele, la auzul numelui său, şi 

mai energic se gudură.  

– Tată, acesta e Bob, câinele nostru! strigară copiii.  

Bucuria nu avea margini, era primul care îi întâmpinase acum peste ani, 

întorşi din Siberia. A fost primul care a simţit nenorocirea atunci în 1949, 

timp de trei zile a urlat neîncetat. În toţi aceşti ani de deportare, din 1949 până 

în 1958, i-a aşteptat. Îl hrăneau vecinii, copiii de la şcoală. Nu a părăsit casa 

până când nu s-au întors. Şi acum, la margine de sat, i-a recunoscut pe toţi, 

deşi nu mai erau cei care au fost cândva.  

Bob sărea de bucurie în sus înaintea fiinţelor dragi. Au început toţi a 

plânge. Părea că doar acum povara deportării este mângâiată de acest prieten 

patruped fidel. Cât au mers până în centrul satului, lumea îi saluta, îi 

îmbrăţişa. Varvara şi Petrea până la deportare au botezat mai tot satul. Au 

cununat multe familii. Mai tot satul le zicea naşul Petrea şi naşa Verunea.  
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Acum, când îi vedeau pe toţi alături de Bob, lumea îşi făcea cruce, căci 

nimeni nu mai văzuse aşa ceva. Spre seară devotatul animal liniştit îşi dădu 

sufletul.  

Istoria câinelui Bob nu este uitată nici azi, cei care au urechi să asculte şi 

inima să înţeleagă, pătrund în marele mister a existenţei omului alături de alte 

vieţuitoare.  

Trecuse o groază de ani, dar el nu putea pieri. Acum, scăpat de povara grea 

a aşteptării, a lăsat în urmă doar amintirea-i luminoasă.  

Întorşi în sat, aceşti oameni mărinimoşi au fost ajutaţi de consăteni. 

Cârmuirea colhozului le-a dat voie să locuiască într-o magazie care cândva 

era o construcţie auxiliară pe lângă atelierul lui Petrea. Varvara a fost pusă 

paznic la magazinul satului, odinioară casa ei. Petrea lucra ca şi mai înainte la 

fierăria sa, acum a colhozului. Aşa au trăit la o margine de sat până când 

ambii, rând pe rând, au decedat. Petrea – la scurt timp de la întoarcere, 

Varvara – cu câţiva ani mai târziu. N-au apucat nici unul dintre ei Legea cu 

privire la deportaţi.  

Era demult miezul nopţii. Pe prispa unei case de la o margine de sat, la sfat 

sta un bătrân şi o doamnă. 

Alexandra, fără a se ruşina, lăsa lacrimile să curgă şiroaie. Nici bătrânul nu 

şi le ascundea. Apoi, au stat mult timp în tăcere. Ascultau cum cântă greeraşii, 

cum latră câte un câine pe undeva.  

– Eu, după atâţia ani, dragă Alexandra, mai visez noaptea deportarea. Oare 

câţi au mai rămas ca mine?                                 
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LIDIA GROSU 

    

 

 

 

 

 

PORTRET  DE... CLOPOTAR 

 

Imuabile,  

aceste dangăte... 

continuu tricolor... 

mi-e sufletul un clopot  

ce se pictează,  

prin cuvântu-mi,  

Ţara-mamă. 

iar vocea,  

vocea mea de-artist, 

coborâtoare până la origini 

şi-nălţătoare până dincolo  

de steaua-mi hărăzită, 

dă în clocot, 

lumină semănând  

pe umbra poeziei... 

meserie veche, românească, –  

cea de clopotar – 

împrospătată de luminile originii, 

îmi aparţine! 

mă dăruiesc vocabulei şi vă implor 

să fim mereu o naţiune vie! 

                                 27 martie 2015  
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CHEMARE 

 

Îţi mulţumesc că eşti mereu un zâmbet 

Plin de vigoare-,n care rătăciţi 

Vânează aripi într-un spaţiu lânced 

Pentru-a zbura...De tine vâltoriţi. 

 

Se lasă pe-ale versurilor unde 

Ca miine să gândească altcumva:  

Eşti cel ce nu mai are ce ascunde, 

Eşti trup şi suflet pentru Ţara ta.  

 

Cu pana inimii, trăirile secundei  

Le scrii întru ne-moarte şi credinţă 

Şi-ntre imperii monstruoase muribunde 

Răspund unirile din criptele fiinţei. 

 

 

RĂSCUMPĂRARE 

 

Sunt vrăjitor şi cânt acest poem 

Cu fibrele sonore-ale fiinţei 

Şi depăn stările mereu pe-un ghem 

De bucurie sau de suferinţă. 

 

Poet sau ba, sunt formă a ... luminii 

Un chip de-artist din pară plămădit, 

Ce neagă-ncoronările rutinei 

Cu-al muzicii tărâm neprihănit. 

 

Sunt raza-n care defilează scutul 

Independenţei şi-al trăirilor de neam. 

Pe pod de flori sub care-,n valsuri, Prutul 

E ochiul blând ce-l arde pe duşman. 

 

Sunt trei culori pe-un infinit albastru  

Al românismului de-un pro-european, 

Nedumerire sunt la un dezastru 

Născocit de un imperiu infernal.  

 

Sunt luptă pentru limpezime-n gând, 
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Sunt rodul miriştii ce a păstrat sămânţa ... 

Îmi este dat să sufăr, dar nu plâng: 

Răscumpăr naţionala conştiinţă 

 

 

MĂRTURISIRE 

 

Părinte, 

nu sunt liber să fiu român  

decât doar că în suflet, inimă şi gând  

port această moştenire de la străbuni.  

Iar în materna mea,  

bătută în cuie de grindina de calchieri cotropitoare, 

pocită de infractori în lege, de nişte stati, 

adun aşchii de nestemate pe apucate,  

precum părinţii noştri culegeau  

cărţile Adevărului despre lume 

la mănăstirile incendiate 

în dricul nopţii de enkevedişti;  

aceştia, în delir alcoolic, contaminaţi de politizare, 

profanau Scrisul martirilor, binecuvântat de Cer, 

trecându-l prin flacăra mistuitoare. 

Părinte, 

nu sunt liber să aştept cu lumină  

actul ce mi-ar confirma redobândirea cetăţeniei  

şi revenirea la Patria mamă. 

Mă strecor prin pădurea anilor grei de aramă,  

tiviţi cu buchea „crimei‖ de a fi basarabean  

şi mi-e teamă de parcă aş ţine ceva din furat,  

pe când adevăraţii hoţi intentează dosare penale  

pentru mea culpa de a avea câte cinci, 

(dar nu şase!) degete la mâini şi picioare. 

15 

Părinte, 

nu sunt liber să-mi apăr copiii  

precum mi-o doresc, dar nici să strig  

că au fost şi rămân mai buni decât noi,  

chiar dacă bâta nătângă de fariseu i-a umilit. 

Ei, cu sângele lor, au plătit o redeşteptare 

îmbătrânită devreme într-o,chinuitor de lungă,  

de la 89 încoace, încercare  

de a ne renaşte în aceeaşi cetate – 
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cea moştenită de la străbuni – Românitatea. 

P.S.  

Părinte, 

sunt liber doar pe atât,  

pe cât să nu accept cu gândul, darmite inima  

un regim de teroare. 

Doamne, apără-ne,  

nu ne lăsa să trăim pe nou o oroare. 

 

 

VIS  URÂT 

 

Cârd de ciori croncănitoare la curtea regelui zamfir. 

Un brainstorming? Dar...toate prin unul vorbesc. 

teribil autumnal decor cu limbi ciudate – 

parcă de pasăre, parcă de om... 

„Ce vreţi de la noi, o, voi... că numai surate nu vă 

pot numi? 

Tovărăşiţe? Poate, dar numai într-o altă viaţă: 

pentru noi – plină, pentru voi –  

desprinsă de matrice...‖ 

„Spornâi vopros,‖ zice zamfir,  

adică nu se lasă bătut, mai discută... 

„Cu cine, întreb, dacă toate privighetorile,  

turturelele, cucoarele, rândunelele 

au plecat să caute primăvara?‖ 

„Entre nous, îmi răspunde, suntem de invidiat...‖ 

Mă uit în jur: cârd speriat pe acoperişuri, pe gard – 

absolut detaşat. 

„Voi? Cine voi, că doar unul vorbeşte?‖ 

„Noi, ţarul Nicolai al II-lea, cerul îl vreau... 

Tronul Domnului va fi ocupat!‖ 

Impertinenţă, demenţă, orgolii bizare...  

cu una, cu două nu se va lăsa... 

„Tronul? Care tron? Să-nţeleg că e vorba  

de paradis?.... 

Dar... este al tuturor: al nostru, al lor...‖. 

„Spornâi vopros, – vocea-i e fulger şi tunet: 

vom decide – astăzi, mâine  

cu al morţii, anunţat de noi, coridor... 

Iar în actualul regat declar regim de...teroare 

ocupanţă, iarnă veşnică... Greu tribut veţi plăti!...‖ 
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(Cu cioara vopsită nu-i de glumit!). 

„Frig să fie! Să dispară tot ce e viu!  

Iar omătul...ah, da...cu sârmă ghimpată  

să fie încercuit, 

ca nu cumva să se topească.... 

Şi ...da, cât pe ce să uit...soarele... 

întemniţat să fie cu toată bolta cerească!‖ 

Plină de năduf, arunc în direcţia...  

„Caftan roşu? Sultan? 

Dispari, fantomă!...‖ 

Prin veacuri migrând, stiloul inocent s-a poticnit   

la un geam... 

Noiembrie...Decor fantastic în lung şi în lat: 

Nor de frunze, cu viaţă de om, pe care cu noi  

o împart... 

Un cârd de ciori, nevinovate, aproape de sol se rotesc 

„Schimbarea timpului e inevitabilă – de la sine  

înţeles‖... 

... Şi visul urât se separă de Înaltul Ceresc. 
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         CIPRIAN-IULIAN ŞOPTICĂ 

       

 

 
    DE LA PROLECULTISM…  

                         LA CULTURA PROŞTILOR 
 

Fără a fi tentat să fac o fenomenologie pură a prostiei, aşa cum de 

fapt se cade în filosofia de bon ton a gânditorilor jurnalişti de la „Păltiniş‖ şi 

„Tescani‖, ambii specialişti în fenomenul prostiei, nu pot să nu fiu de-acord 

cu teza lui Andrei Pleşu: „cu toţii suntem de fapt proşti‖, indiferent din ce 

categorie a prostiei facem parte: solemni, veseli, volubiil, ori harnici şi 

mămoşi
1
. Fericirea absolută a prostului fiind aceea că „el nu ştie că e prost‖, 

nu are conştiinţa propriei prostii.  

Dincolo de considetaţiile heideggeriene din Despre limită, ale 

filosofului Gabriel Liiceanu, unde prostia este definită ca o „încremenire 

definitivă în proiect‖, o „maladie gravă de destin‖
2
, alături de „bovarism‖ şi 

„lenevie‖ şi „ratare‖, cred totuşi în puterea prostului de a adaptare necontenită 

la cerinţele vremii. Majoritatea proştilor sunt perfect înrolaţi în rotiţele 

scârţâitoare ale sistemului, contribuind la mersul înainte a carului cu proşti, 

salvarea lor fiind tocmai în nesimţirea inconştientă ce o trăiesc ca fel 

propropriu de nefiinţare, şi care, din păcate, irită vizibil simţul olfactiv al 

celor din jur.  

Însuşi marele fizician Albert Einstein era convins de infinitatea 

prostiei, mai degrabă decât cea a cosmosului; pentru el, universul avea limite, 

pe când prostia era nelimitată
3
. Putem vorbi chiar de un soi de prostie ocultă, 

pe care aş descri-o, pardon şi onor auditoriu’, ca o regină atotţiitoare, fără de 

care lumea însăşi nu ar mai putea fi posibilă, întrucât, din disperare, 

instantaneu şi definitiv s-ar autoanihila.  

                                                           
1 Andrei Pleşu, Corupţie, incopentenţă, prostie, „Adevărul‖, 7 noiembrie 2016 
2 Gabriel Liiceanu, Despre limită, Editura Humanitas, Bucureşti, 1994, p.  
3 Albert Einstein, Cum văd eu lumea. Teoria relativităţii pe înţelesul tuturor, traducere de M. Flonta, I. 

Pâevu, D. Stoianovici, Editura Humanitas, Bucureşti, 1996, p.  
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În acest sens, filosoful prelat din Renaştere, Erasmus din Roterdam, 

în Elogiul nebuniei, descrie foarte frumos virtuţile speciale ale zeiţei prostiei
1
: 

doar ea face posibilă împreunările întru naştere, doar ea face posibilă 

conducerea popoarelor, doar ea dă putere judecătorilor să ia decizii, doar ea îi 

înflăcărează pe conducătorii de oşti să continue lupta, ea îndeamnă pe nababi 

să-şi strângă la mijloc burţile, doar ea îndeamnă pe tineri să studieze, să-şi 

întemeieze familii,  să-şi ridice case, să se perpetueze etc. Mai mult, în 

viziunea lui Erasmus, fără prostie neamul omenesc ar dispărea cu totul, 

intelectul mai mult încurcă existenţa, intelectul şi raţiunea rece fiind cumva 

împotriva voinţei oarbe, dar sincere a naturii, a inocenţei simple a instinctelor 

perpetuării. 

Proletcultismul decurge din doctrina potrivit căreia a existat o 

„revoluție a proletariatului‖, anume „revoluția‖ comunistă. În fapte, așa cum 

reiese din studiile istorice acumulate din 1991 încoace, revoluțiile populare, 

ca cea din februarie 1917 în Rusia, nu au produs comunism, liderii comuniști 

nu erau proletari, ci intelectuali, iar comunismul, totdeauna instaurat prin 

lovituri de stat posterioare revoluțiilor, ca cea din octombrie 1917 în Rusia, s-

a arătat la fel de coercitiv cu proletarii, precum și cu celelalte clase sociale. 

Dar, conform doctrinei care stă la baza proletcultului, „revoluția 

proletariatului‖ este urmată de: 

1. anihilarea vechii culturi și elaborarea uneia noi, pusă în slujba 

muncitorimii și a țărănimii, în slujba ideologiei comuniste; 

2. arta trebuie să oglindească numai realizările muncitorimii / 

țărănimii, modul de producție socialist, „luminosul chip al comunistului‖ 

(„erou-etalon‖), deoarece „experiența de viață proletară‖ și „experiența 

artistică proletară‖ sunt diametral opuse „experienței de viață a burgheziei‖ și 

„experinței artistice a burgheziei‖, „din trecut‖ nepreluându-se decât 

„experiența tehnică‖; 

3. artiștii / artele trebuie să coboare „din turnul de fildeș‖ și să intre 

„neapărat‖ în uzine, în fabrici, pe șantiere, în colhozuri (în românește C.A.P.: 

„cooperative agricole de producție‖); 

4. oamenii de știință deasemenea trebuie să coboare „din turnul de 

fildeș‖ și să producă exclusiv cunoștințe cu intres practic pentru „viața 

proletară‖ sau de interes teoretic pentru „teoria comunismului științific‖
2
 

În domeniul artistic, proletcultismul a produs, între altele, realismul 

socialist, iar în domeniul științei a dus la derive grave cum a fost „genetica 

proletară lîsenkistă‖. În domeniile literaturii, teatrului și cinematografului a 

produs creații de „agit-prop‖ (comprimarea sintagmei agitație-propagandă) 

sau de proslăvire a liderilor (fie personaje istorice reinterpretate, fie liderii 

                                                           
1 Erasmus din Roterdam, Elogiul nebuniei, ... 
2 Fragmente din istoria prolecultismului, în „Evenimentul zilei‖ 24 decembrie 2012 

https://ro.wikipedia.org/wiki/1991
https://ro.wikipedia.org/wiki/1917
https://ro.wikipedia.org/wiki/Colhoz
https://ro.wikipedia.org/wiki/Realism_socialist
https://ro.wikipedia.org/wiki/Realism_socialist
https://ro.wikipedia.org/wiki/Realism_socialist
https://ro.wikipedia.org/wiki/Trofim_L%C3%AEsenko
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sintagm%C4%83
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comuniști) într-un stil care a fost judecat de umorul popular drept „d-ob-i-to-

c‖ (acronimul lozincii Datoria obștească intelectuală, tovarăși : cultura !). 

Frământările vieţii întrec totuşi  sistem metafizic, pentru că acestea 

sunt gânduri încarnate, silogisme naturale, în sensul tare al cuvîntului. Numai 

cînd simţi gustul frămîntării, poţi spune că ştii, iar fără frămîntări cunoaşetrea 

e lipsită de fond, e o cunoaştere pur mecanică, rod al reflecţiei uniformizate, 

al unei conştiinţe ultra-automatizate. 

Iată de ce, pentru pesimistul tehnocrat, problematica prostiei este 

inclusă în rîndul patologiilor ontologice, al maladiilor de destin. Pentru 

aceştia, prostia este înţelepciunea ratatului (a ratatului salvat prin 

îndobitocire). „Îndobitociţi-vă‖, ne îndeamnă, într-un moment de exaltare, 

ilustrul cugetător Blaise Pascal. „Îndobitociţi-vă‖ este, de fapt, un îndemn la 

prostire şi la elogierea valorilor prostiei. Umanismul, de pildă, vedea prostia 

ca pe o maladie, o gravă maladie de necunoaştere; la fel cum este văzută şi 

astăzi de majoritatea mega-moraliştilor noştri. De altfel, raţionaliştii şi 

iluminaţii „secolului luminii‖ condamnau prostia declarînd-o expres maladie 

de conştiinţă, boală de spirit. 

Erasmus din Roterdam, în calitate de reprezentant al umanismului 

occidental, vede prostia ca ca pe o „zeiţă‖. Cea mai venerată, care dă 

oamenilor tinereţe veşnică, care îi scapă de griji, şi-I face fericiţi, care face 

viaţa lesnicioasă, care înveseleşte ospeţele, care face cu putinţă prieteniile şi 

căsătoriile, care fundează satul şi statul; care nesocoteşte artele şi care desigur 

perpetuează specia umană. Însă, cea mai şocantă funcţie, pe care o atribuie 

Erasmus prostiei este că aceasta face parte din însăşi firea umană. Prostia, 

după Erasmus, e un constituent natural al umanităţii. Pentru gânditorul 

occidental, fiinţa „om‖ stă sub imperiul tragi-comic al prostiei. Omul, aşadar, 

este prin excelenţă fiinţa care trăieşte în mod sigur sub semnul prostiei. 

Este astfel surprinzător cum, gânditori ca Erasmus sau Pascal au putut 

vedea în prostie un fenomen atât de luminos. Pascal atrage primul atenţia 

asupra felurilor de prostie. El diferenţiază prostia involuntară, din întâmplare, 

de cea intenţionată, prostie lucidă sau conştientă. „A spune prostii din 

întâmplare şi din slăbiciune este un rău obişnuit, dar a le spune intenţionat şi 

încă unele ca acestea, iată ce nu este îngăduit‖. (Pascal, B: Cugetări) De aici 

şi până a vedea prostia ca „încremenire în proiect‖ nu mai era mult.  

Astfel, Gabriel Liiceanu, în Despre limită vede prostia dintr-un unghi 

diferit faţă de iluştrii Pascal şi Roterdam. Pentru acesta, prostia ca 

încremenire în proiect nu ţine de oligofrenie (I.Q. scăzut); ea nu este, aşadar, 

invers proporţională cu cantitatea de cunoştinţe acumulate în creier. Luând 

prostia ca pe o boală, Liiceanu vede în prostie „un urât instalat în suflet, o 

persistenţă în fals, o aberaţie care a primit o consacrare afectivă.‖ În sensul ei 

major şi grav, prostia este „rămânerea necritică în proiectul propriu‖, o 

inconştienţă lipsită de tresăriri. Prostia se naşte în spaţiul libertăţii şi nu este o 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Acronim
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insuficienţă mentală, ci o distorsiune, o grimasă a gândirii, o judecată 

strâmbă, care îşi are explicaţia în temeiuri, dar într-o opţiune greşită, ce 

devine atitudine pentru că este o opţiune proprie.  

Deşi Liiceanu merge pe o linie diferită de Erasmus, este de acord cu 

ideea că nu poate iubi pe altul cel care se urăşte pe sine şi că, singură, prostia 

este „demersul laudei de sine, ea neavând voie să se ascundă‖. Liiceanu mai 

adaugă, în acest sens, că îndrăgostirea de tot ce-mi aparţine este temeiul de 

posibilitate al prostiei şi că, astfel prostia îndrăgită, devine constitutivă. Iar 

prostia nu poate fi altfel sesizată decât din afară sau surprinsă dinlăuntru când 

se dizolvă în propria-i cunoaştere. Într-adevăr, dacă prostul ştie despre sine că 

este prost, dacă conştientizează starea diacronică în care se află, atunci el îşi 

depăşeşte condiţia şi se mai poate încă salva. Asta dacă, desigur, vede în 

prostia sa o imensă stare de fatalitate. El poate să-şi pună permanent întrebări 

despre propriul proiect, dovedind astfel că este suficient de inteligent pentru 

a-şi pune întrebări despre sine. Prostia dramatică, fatalismul prostiei aşa cum 

o vede Liiceanu ca fiind „demonismul fanatismului profan‖ constă în 

„încremenirea în proiect‖. Această încremenire poate fi văzută din două 

unghiuri diferite: ca persistenţă absolută în nimic, sau, altfel spus, ca o 

perafobie inconştientă, ca o instalare în neîncercare. Prin perafobie înţelegem 

frica de limitele care trebuie depăşite. 

Al doilea sens al încremenirii este cel al îndrăgostirii de aiurea de 

propriul proiect. În acest sens prostia este un fel de „narcisism al falsităţii‖. 

Adevăratul prost este aşadar, numai cel care-şi iubeşte prostia şi se mândreşte 

ca un hipnotizat de un simulacru de proiect. Prostului profesionist trebuie 

neapărat să-i placă starea de mediocritate, care îi dă, dealtfel, iluzia 

înţelepciunii şi a superiorităţii.  

Astfel, un prost este acela care trăieşte cu amăgirea că a realizat tot ce 

putea realiza, că mai mult de atât nu este posibil. Prostul total trăieşte din 

nădejdea imposibilului, din consolarea irealizabilului. Prostului total îi place 

să rămână în stadiul cel mai avansat al prostiei, să încremenească în prostie ca 

în unica bucurie de care mai poate dispune. El nu ţine cont de costul libertăţii, 

ci nutreşte iraţional la succesiunea hegemoniei. Prostul total e ca un cioban 

fără turmă; el se mulţumeşte tot timpul cu cât are şi rămâne permanent doar la 

oile sale. Putem vorbi, aşadar, şi de o hipnoză a prostiei ca fiind temeiul 

înneghiobirii. Înneghiobirea este, prin urmare, o altă faţă a prostirii, este 

fundamentul practic şi ideologic al Tâmpirismului, Tâmpirismul fiind marea 

criză axiologică a timpului modern, efectul clar al valorilor în derivă. 

Liiceanu vede în prost un rătăcitor îndrăgostit de propria rătăcire. 

Instalat într-un simulacru de proiect, prostul nu are simţul relativităţii, întrucât 

nu poate compara şi cade în proiectul propriu, împotmolindu-se în chip 

admirativ. Omul prost cade în sine şi nu se vede decât pe sine. În plus, omul 

prost se complace şi într-o singurătate absolută. S-ar impune aici şi analiza 
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comparativă a două tipuri existenţiale antagonice: geniul şi prostul, antinomie 

care are ca centru nebunia. Ele diferă în mod fundamental prin maniera în 

care iau atitudine în faţa nebuniei, după cum interacţionează cu iraţionalul, 

nebunia fiind, după Cioran de pildă, singura care ne face să acţionăm. „Geniul 

dă nebuniei o valoare de maxim pozitivism, în timp ce prostia îi dă o valoare 

de fatalitate, genialitatea, fiind o axiologie pozitivă a nebuniei, iar prostia, din 

contră, una negativă. În acest moment trebuie să ne depărtăm de Erasmus, 

care susţinea că prostia este în firea omului, înţelegând că nu există nici o 

legătură între instinct, ca un aspect real şi înnăscut, reacţie pură a biologicului 

antropic şi prostie.  

Lucian Blaga, în Aspecte antropologice stabileşte oarecum ştiinţific 

diferenţele dintre geniu şi prost în funcţie de capacităţile şi posibilităţile 

fiecăruia de a-şi organiza experienţele şi de a-şi folosi zestrea stilistico-

matricială a inconştientului. Diferenţierea se face, aşadar, în vederea depăşirii 

organicului rin relevarea misterelor şi, deci, în nici un caz nu trebuie legată 

prostia de instinct, iar geniul de intuiţie. Se elimină astfel prejudecata 

existenţei înnăscute a prostiei. Totuşi, Liiceanu vede şi admite două tipuri de 

proşti: activ şi pasiv. Prostul activ este cel care prosteşte, care de dragul 

proiectului propriu e în stare să condamne, să terorizeze, să omoare. Ex. 

dictatorii, tiranii (faraoni, monarhi absoluţi). Prostul pasiv este, din contră, cel 

care suportă fără protest proiectul celuilalt. Acesta se mai numeşte şi prostul 

prostit. Ex. sclavii, persoanele în general dependente. Prostia şi geniul pot fi, 

amândouă, fatale atunci când prostia îndobitoceşte şi când inteligenţa, prin 

convulsii cerebrale duce la hipermorfologia creierului. În concluzie, se pare 

că omul, deşi nu a primit de la naştere pecetea prostiei e sortit a trăi ireparabil 

în Imperiul Prostiei. Pe o culme a îndobitocirii şi indiferenţei, hegemonia 

prostiei este întâiul şi ultimul recurs al umanităţii. Între prostia căderii şi 

înţelepciunea ridicării stă nemişcată luciditatea trecătorului. 
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             CEZAR VASILESCU 

 

 

 

 

 
 

 

 

… SUFERINŢELE NEDREPTE 

ALE DOMUNULUI EMINESCU 

 
 

De aproape 130 de ani sunt așteptate cărțile „Maladia lui Eminescu și 
maladiile imaginare ale eminescologilor‖ (Eugen Simion și alți 12 savanți și 
literați români, Ed. Fundația Națională pentru Știință și artă, 2015) și 
„Tragedia și suferințele omului Mihai Eminescu. Ultimii șase ani din viață 

(Gavril Cornuțiu, Ed. Saeculum Vizual, 2016).  

Prima demonstrează că sifilisul de care ar fi suferit poetul e o fantezie 

ignobilă, iar, în alt plan, o justificare a unui tratament abuziv cu mercur 

(creierul intact al genialului poet de 1495 de grame nu a fost uitat pe pervaz, 

la soare, dintr-o neglijență, ci intenționat, pentru a se pierde o probă 

indubitabilă, știind că acea boală lumească afectează pierderea materiei 

cerebrale). A doua, propunându-și dezvăluirea treptată a evoluției 

simptomatice a bolii lui Eminescu, risipește, cu dovezi medicale de 

netăgăduit, că nu există alienare spirituală mai mare la un cercetător serios 

decât să susțină aiurea existența nebuniei Luceafăului. 

Oricum, ziua de 28.06.1883 este una dintre cele mai funeste din istorie: a 

fost răstignit (metaforic vorbind), la vârsta de 33 ani, Mihai Eminescu, cel 

care a umblat apoi alți 6 ani cu piroanele de la crucificare înfipte în mâini și 
picioare. În acea zi s-au oprit toate Timpurile: și cel găzetăresc și cel biologic 

normal. Eminescologii Nae Georgescu și Constantin Barbu descriu 

documentat evenimentele teribilei zile. Susține Gavril Cornuțiu: „Sfârșitul lui 

Eminescu nu e o boală, ci o tragedie.‖ Iar mărturia victimei către 

prietenul Chibici-Râvnanu e tulburătoare: „Mi-e frică chiar de a-mi plânge 

soarta, căci și aceasta ar putea fi interpretat ca un semn de nebunie”.  
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Eminescu, ziaristul emblematic al gazetei conservatorilor „Timpul‖ 

(Caragiale și Slavici, din varii motive, au făcut o vreme figurație în redacție), 

salahorea pentru tipărirea acestei polemice publicații, din care ideea cea mai 

periculoasă a fost unirii țării cu Ardealul. Ambasadorul din Viena P.P. Carp 

le scrie, disperat, regelui Carol I Îngăduitorul și omului de stat Titu 

Maiorescu: „Opriți-l pe Eminescu!‖. Cronicile sale torpilau proiectatul acord 

secret între România regelui Carol I și Tripla Alianță, pact care de fapt s-a 

semnat în secret în toamna anului 1883. 

Oare „descoperitorul și cultivatorul‖ genialității astrului din Ipotești, ca 

influent om de stat, știind și de unele moșteniri genetice ale poetului, n-ar fi 

găsit un post care să nu-l epuizeze fizic și mental, din care să-și câștige 

existența și o locuință salubră? Cum se explică micimea sufletească a acestui 

Maiorescu (i-aș zice Minorescu, în raport cu comportamentul său de târgoveț 
muntean), care i-a mărturisit Eminului de aventura Veronicăi cu Caragiale, 

pentru a le torpila căsnicia, după moartea profesorului Micle? De ce a susținut 

cu obstinație în cercurile literare că numai un Eminescu suferind e capabil de 

capodopere?  

Cum se explică implicarea directă în internarea poetului la sanatoriul 

doctorului Șuțu (chipurile ca urmare a protestului soției lui Slavici, gazda lui 

Mihai: „D-l Eminescu a înnebunit. Vă rog, faceți ceva să mă scap de el, căci 

e foarte rău‖) și apoi dispariția protectorului Maiorescu în străinătate, pentru 

ca nimeni să nu apeleze în a-l salva pe pacient? În ultimii șase ani, Eminescu 

a fost scos din circuitul social, fiind umilit în plus de tratamentele succesive 

inadecvat-criminale cu mercur (în ciuda avertismentelor clare ale medicilor 

vienezi), colectele de ajutor, public, sprijinul fals potectorului etern de a-i 

scoate cartea de poezii, oferta de a fi tutelat în fața căminarului (vom avea 

grijă de „nenorocitul D-voastră fiu”!!!). Curând se va lămuri juridicește 

conspirația șuțo-maioreșciană. 

Mai e nevoie să repet că poporul român nu-și prețuiește cum trebuie 

uriașele sale valori? Îndurerat și revoltat, îmi vine să înjur și eu, eminescian: 

„Tu-i neamul nevoii!‖ 
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VASILE MĂLUREANU 

 

 

 

 

 

 

      OPOZIŢIA OAMENILOR DE CULTURĂ FAŢĂ DE 

REGIMUL CEAUŞESCU(V) 
 

Similar a procedat şi Dorin Tudoran. Conform consemnărilor Monicăi 

Lovinescu în Jurnalul personal, la 11 iunie 1982 a primit un mesaj de la 

acesta prin care solicita să facă ceva deoarece nu i se dă viză, nu mai are nici 

carnet de partid, la reuniunea Pen-Clubului de la Londra a fost trimis 

altcineva să-l „scuze‖. Ulterior, la 28 februarie 1983, Virgil Ierunca a decis 

să-l convingă pe Vlad Georgescu (directorul Secţiei române a „Europei 

Libere‖ – n.a.) să consacre mai multe emisiuni lui Dorin Tudoran, întrucât 

„vrea să treacă la acţiunea decisivă‖.
1
 

i) Facilitarea obţinerii unor locuri de muncă în străinătate oamenilor 

de cultură care au plecat din ţară după iniţierea sau participarea la 

acţiuni publice de protest. 
Din raţiuni de spaţiu editorial, voi prezenta doar câteva cazuri: 

- Dumitru Ţepeneag, primul om de cultură care a contestat public politica 

culturală a regimului Ceauşescu, rămas ilegal la Paris în ianuarie 1974, după doar 

câteva luni, în septembrie, cu sprijinul soţilor Monica Lovinescu şi Virgil 

Ierunca, a fost numit redactor-şef al nou-înfiinţatei reviste „Cahiers de L'Est‖. 

- Dorin Tudoran, ajuns în S.U.A. în 1985, după ce – urmare a acţiunilor 

de opoziţie deschisă iniţiate – i s-a aprobat cererea de emigrare împreună cu 

familia, a fost desemnat redactor-şef al revistei „Agora‖, nou-înfiinţată, şi 

cooptat colaborator permanent pe teme politico-culturale la postul de radio 

„Vocea Americii‖. 

Tot la „Agora‖ a fost angajat şi Liviu Cangeopol, absolvent de liceu cu 

preocupări literare, căruia i s-a aprobat plecarea definitivă în S.U.A., în 

                                                           
1
Monica Lovinescu, Jurnalul, 1981-1984, p.106 şi p.182. 
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septembrie 1989, după  ce se implicase în acţiuni protestatare alături de Dan 

Petrescu, la Iaşi
1
. 

Mai mulţi oameni de cultură cu poziţie contestatară au fost cooptaţi în 

calitate de colaboratori remuneraţi ai postului de radio „Europa Liberă‖, după 

plecarea definitivă din ţară ori rămânerea ilegală în străinătate. Aşa s-a 

procedat cu Virgil Tănase, Paul Goma, Ion Negoiţescu ş.a. 

j) Invitarea la acţiuni protocolare organizate de reprezentanţele 

diplomatice acreditate în ţara noastră sau realizarea de contacte 

individuale. 

Cadrele diplomatice aflate la post în România – îndeosebi cele de 

informaţii sub această acoperire – au manifestat o atenţie deosebită faţă de 

oamenii de cultură cu atitudine contestatară faţă de regim ori cu potenţial în 

acest sens. 

Modalitatea cea mai la îndemână de a-i cunoaşte şi întâlni pe aceştia 

pentru a se informa cu privire la atitudinea şi preocupările lor, precum şi în 

legătură cu situaţia de amsamblu din domeniul culturii, a reprezentat-o 

invitarea la acţiuni protocolare organizate de reprezentanţele diplomatice. 

Au existat şi situaţii de întâlniri individuale, la dejunuri private 

organizate de diplomaţi sau cu prilejul unor vizite ale acestora la domiciliile 

oamenilor de cultură. 

Aceste întâlniri – normale în condiţii obişnuite – au fost folosite în 

perioada analizată de mulţi dintre diplomaţii străini pentru stimularea 

potenţialului de nemulţumire şi revoltă al unor creatori de literatură şi artă şi 

sprijinirea atitudinii lor contestatare în diverse modalităţi. 

Un episod din activitatea de opozant a lui Paul Goma este ilustrativ din 

acest punct de vedere. În februarie-martie 1977, în timp ce se afla în derulare 

aşa-numita Mişcare Goma (strângerea de semnături privind încălcarea 

drepturilor omului pe un protest care urma să fie trimis Conferinţei pentru 

securitate europeană de la Belgrad), acesta a vizitat de patru ori Ambasada 

S.U.A. la Bucureşti, unde a avut convorbiri cu consilierul Viets Richards, 

ataşatul de presă Levy Jorl şi ataşatul politic Connel James, suspectaţi a fi 

cadre ale C.I.A. sub acoperire diplomatică.
2
 

- Strategia U.R.S.S.pentru subminarea regimului de la Bucureşti, 

scăpat de sub control în bună măsură în 1968, şi înlocuirea lui Nicolae 

Ceauşescu cu un lider obedient Moscovei a vizat preponderent crearea şi 

încurajarea unor nuclee de opozanţi la nivel politic şi militar. Atenţia 

acordată, în acest scop, oamenilor de artă şi cultură a fost mai redusă, 

deoarece în perioada comunistă speranţele acestei categorii de persoane – ca 

şi ale majorităţii populaţiei – pentru sprijin în vederea îmbunătăţirii situaţiei 

                                                           
1
Notă din octombrie 1989, S.R.I./Cartea Albă a Securităţii, vol.5 …, doc. 495. 

2
M.I. – Notă privind pe Paul Goma, din 12 martie 1978, apud S.R.I./Op. cit., doc.125. 
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din România erau îndreptate spre democraţiile occidentale. Propensiunea 

creatorilor de literatură şi artă de a vedea salvarea noastră în Uniunea 

Sovietică a fost mari redusă, chiar şi în perioada gorbaciovistă, pe fondul 

antecedentelor istorice.  

Sigur că au existat preocupări de atragere şi a unor oameni de cultură în 

acţiuni de subminare şi înlocuire a regimului Ceauşescu instrumentate de 

K.G.B. şi alte organisme din Uniunea Sovietică. Cei vizaţi erau, în primul 

rând, cei cu studii făcute în U.R.S.S., căsătoriţi cu cetăţene sovietice, cu 

vederi promoscovite, properestroikiste. 

Ansamblul de mijloace şi metode folosite era – în mare – similar cu cel 

uzitat de occidentali. Pe lângă cadrele de informaţii cu acoperire diplomatică, 

consulară, de presă etc., K.G.B. a activat în anii '970 - '980 potenţialul  

informativ şi de influenţă creat de-a lungul timpului în ţara noastră. 

Aşa se explică, în bună măsură, faptul că Nicolae Ceauşescu şi regimul 

său au „beneficiat‖ de o critică constantă din partea unor oameni de cultură 

foşti exponenţi şi beneficiari ai realismului socialist de tip stalinist, 

marginalizaţi după 1965. De asemenea, coagularea la Uniunea Scriitorilor a 

unui nucleu de tineri literaţi, nemulțumiți pentru că nu puteau să publice 

despre transformările şi noile realităţi din Uniunea Sovietică. Unii dintre ei, în 

semn de protest, s-au legat cu lanţuri de grilajul porţii Uniunii Scriitorilor şi 

au chemat la faţa locului corespondenţii presei sovietice acreditaţi la 

Bucureşti
1
. 

Nu voi intra în detalii privind acţiunile subversive ale K.G.B. şi ale altor 

organisme din Uniunea Sovietică, deoarece acestea făceau obiectul 

preocupărilor U.M. 0110 – Contraspionaj ţări socialiste, din a cărei arhivă 

nu s-a prea publicat până acum. 

- Strategia cercurilor iredentist-şovine şi revizioniste din Ungaria şi 

emigraţia specifică viza subminarea şi înlăturarea regimului Ceauşescu şi, 

mai ales, realizarea unor obiective proprii în acest context, inclusiv de ordin 

teritorial. Aceasta s-a axat în interior pe crearea unor puncte de sprijin şi 

acţiune în rândul etnicilor maghiari, îndeosebi al oamenilor de cultură şi al 

altor categorii de intelectuali cu capacitate de influenţă. 

În acest scop, au fost mobilizate serviciile de informaţii – în special 

Departamentul Transilvania din cadrul A.V.O. – şi alte organisme de stat ale 

Ungariei (Academia, Ministerul Culturii, posturile naţionale de radio şi 

televiziune, presa scrisă, editurile etc.), precum şi posibilităţile numeroaselor 

şi puternicelor grupări ale emigraţiei, îndeosebi cele din S.U.A. şi Canada. 

Vârfurile de lance ale A.V.O. au fost cadrele de informaţii cu acoperire 

diplomatică de la  Ambasada ungară din Bucureşti şi, mai ales, de la  

                                                           
1
Aurel I. Rogojan, 1989. Dintr-o iarnă în alta… România în resorturile secrete ale istoriei, 

Ed. Proema, 2009, pp.25-26. 
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Consulatul din Cluj. La acestea s-au adăugat adevărate cohorte de emisari 

veniţi din toate direcţiile şi pe toate canalele (culturale, religioase, de presă 

etc.). 

Un element specific îl constituie influenţa exercitată de grupările de opoziţie 

din Ungaria, care au exportat în unele medii culturale ale etnicilor maghiari din 

Transilvania modalităţi specifice disidenţei, respectiv samizdatul, cercurile de 

dezbatere etc. Şi acestea marcate de iredentism şi revizionism teritorial. 

Având în vedere scopurile urmărite de cercurile externe specifice, 

manifestările de opoziţie ale unor oameni de cultură etnici maghiari faţă de 

regimul Ceauşescu nu au avut un caracter antisistem, ci preponderent 

antiromânesc. Din această perspectivă şi întrucât activităţile de factură 

iredentistă şi revizionistă maghiare erau monitorizate informativ de un alt 

colectiv decât cel din care am făcut parte, în analiza mea nu voi face referiri 

decât tangenţial la asemenea aspecte, axându-mă, cu predilecţie, pe 

manifestările contestatare ale creatorilor de literatură şi artă maghiari care 

aveau legătură cu statutul profesional. 

* 

Din cele prezentate cred că se degajă, cu prisosinţă, câteva concluzii: 

1. Problema opoziţiei oamenilor de cultură faţă de regimul Ceauşescu, în 

general cea a opoziţiei din ţările socialiste central şi est-europene, nu poate fi 

analizată şi înţeleasă în compexitatea ei fără  a ține cont de  influenţa externă, 

în contextul confruntărilor dintre sistemele capitalist şi socialist, precum şi al 

celor din interiorul „lagărului‖ sovietic. 

2. Un rol deosebit în cadrul acestor confruntări, respectiv în iniţierea şi 

coordonarea  acţiunilor de subminare şi înlocuire, în final, a regimului 

Ceauşescu a revenit serviciilor de informaţii ale S.U.A. şi altor state 

N.A.T.O., ale U.R.S.S. şi Ungariei, în funcţie de obiectivele specifice 

urmărite de acestea. 

3. Având în vedere rolul şi influenţa pe care le au oamenii de cultură, în 

general elitele, în mecanismele sociale, această categorie socio-profesională a 

fost vizată cu predilecţie de acţiunile subversive din exterior. 

4. Luarea în considerare a acţiunilor şi influenţelor externe nu înseamnă 

minimalizarea cauzelor  interne de ordin politic, economic şi social, care au 

fost multe şi profunde, după cum le-am prezentat în unul din episoadele 

anterioare. 

5. Majoritatea creatorilor de literatură şi artă care au iniţiat acţiuni sau au 

adoptat poziţii contestatar-protestatare au avut conexiuni – în diverse 

modalităţi – cu cetăţeni străini care erau cadre sau agenţi ai serviciilor de 

informaţii ale unor ţări interesate – din raţiuni diferite – în schimbarea 

regimului Ceauşescu. Semnalarea acestor legături nu dorește să inducă ideea 

unei puneri în dependenţă a acestora în stil clasic – ca agenţi de informaţii sau 

de influenţă – ci a unor posibile canale pentru exercitarea unor influenţe în 
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direcţiile dorite de străini, care nu se limitau doar la înlăturarea lui Ceauşescu 

şi a regimului său, ascunzând şi interese oculte, antiromâneşti, care devin din 

ce în ce mai clare cu trecerea timpului. 

6. Structurile informative ale D.S.S. – externe şi interne, de 

Contraspionaj şi Antidiversiune – au monitorizat cu prioritate cazurile de 

manifestări conestatar-protestatare în care apăreau conexiuni – directe sau 

mediate – cu servicii de informaţii străine, pentru a descifra adevăratele 

scopuri urmărite de acestea. 
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ROXANA PAVNOTESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÎNGERUL EXTERMINATOR – ÎNTRE ARMONIC ŞI 

DISONANT 

 Îngerul Exterminator, fascinantul şi controversatul film al lui Luis 

Buñuel, turnat în perioada exilului mexican, în 1962, constituie obiectul 

inspirației operei cu acelaşi nume, a compozitorului englez Thomas Adès. 

Are premiera în 2016, în cadrul Festivalului de la Salzburg şi reprezintă unul 

dintre evenimentele speciale ale stagiunii actuale de la Metropolitan Opera. 

Regia şi libretul aparțin lui Tom Cairns în colaborare cu compozitorul, care 

dirijează această  co-producție realizată în cooperare cu Royal Opera House şi 

Royal Danish Theater.  

 Thomas Adès este un prodigios compozitor al modernității, vizând 

multiple genuri muzicale: orchestrală, de cameră, corală, şi operă (Powder 

her Face, The Tempest). În acelaşi timp  pianist şi dirijor, Adès  creează un 

univers muzical aparte, în care interpretarea are dimensiunea ei. Ea contribuie 

la acel magnetism al notelor, de care el vorbeşte, ca despre ceva misterios, 

referindu-se la materia lor intrinsecă, la modul în care, puse alături, notele se 

atrag sau se resping în funcție de gravitația lor (dată de măsura/lungimea 

tonurilor). Opera pare un gen propice să-şi exercite teoria: tocmai acele forțe 

magnetice sau tensiuni între note şi voci, aici pregnante, elimină diferența sau 

tendința de clasificare dintre tonal şi atonal. Ele coexistă în mod natural ca 

elemente revelatoare unei anumite forme de expresie sau emoție, ce se ridică 

dincolo de personaje şi psihologia lor. Muzica, prin sublimare, aduce un nivel 
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de abstractizare care filtrează povestea şi o ridică  într-un plan spiritual, 

metafizic sau pur estetic, în care semnificațiile inițiale se modifică.  

 Adès vorbeşte despre structura de operă a acestui film, definind genul 

ca intenție de-a prezenta o situație critică în care fiecare secțiune muzicală se 

constituie ca punct de ieşire.  El recunoaşte în filmul lui Bunuel prerogativele 

unui gen dramatic prin unitatea de loc, spațiu şi acțiune. Decorul, scenografia, 

costumele, libretul, mişcarea scenică contribuie la fixarea unui anumit tip de 

atmosferă, ce, în fapt, corespunde unei reprezentări în mod esențial absurde. 

Scenariul camuflează gândurile personajelor, ce țin de conivența socială şi de 

dicteul suprarealist, într-un dialog superficial, încifrat,  la fel cum visul 

camuflează imagini refulate ale subconştientului. Adès propune o soluție 

muzicală inedită pentru fiecare dintre personaje sau situație reprezentativă. 

Pauzele apăsătoare între elementele de dialog, ce în pelicula lui Buñuel, nu 

sunt însoțite de un fundal muzical, oferă un spațiu vid şi vast pentru o 

muzică, in nuce, a tăcerii. Adès propune o construcție în care deopotrivă 

dialogurile dintre personaje şi tăcerile semnificative dintre ele sunt potențate 

muzical, liniştea onirică este spartă într-o îmbinare de registre apocaliptice şi 

armonii lirice. Tonalul şi atonalul, alăturate, adaugă expresivitate şi un anume 

sens al supranaturalului şi neobişnuitului, preluând cu subtilitate funcția 

imaginii din film. Tăcerile lungi dintre două replici sunt suplinite de acorduri 

orchestrale, creatoare de atmosferă, în contrapunct sau în prelungirea 

secvențelor vocale, care oscilează între un registru profund liric ( pentru cei 

doi îndrăgostiți) şi disertații atonale ( altercațiile dintre personaje). 

Disonanțele vocale urmăresc tensiunile dintre personaje, manifestări 

isteroide, până la comportamente lamentabile,  ce vorbesc de o degradare a 

condiției unei elite sociale, redusă la instincte primare sau reprobabile, 

manifestate mai întâi la servitorii casei, primii care părăsesc locul – fără să 

ştie de ce. La rândul lui, majordomul, Julio, într-un spirit de nesupunere, 

refuză explicit părăsirea salonului, servind cafeaua cu lingurițele de ceai, pe 

care le avea la îndemână.  

 Opera Îngerul Exterminator este puternic ancorată în teatralitate; 

partitura, consemnând stiluri variate pentru fiecare voce, urmăreşte, mai 

degrabă, mişcarea scenică şi redarea stării de spirit a personajelor, decât o 

structură tradițională. O distribuție spectaculoasă marchează  stări în 

extremis, realizate prin exacerbarea fiecărui rol operatic. În primele scene, 

interpretarea şarjată introduce personajele şi le caracterizează: Audrey Luna 

în rolul Leticiei, cântăreață de operă, cu voce de Walkirie, (cum e poreclită de 

invitați) interpretează o partitura dificilă cu suişuri bruşte către registre foarte 

înalte,  basul Sir John Tomlinson, în rolul doctorului Conde, abordează tonuri 
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lapidare şi sentențioase. Un puternic efect comic este creat de elucubrațiile 

impetuoase ale colonelului Gomez, interpretat de baritonul David Adam 

Moore. Tonul calm, cristalin şi nobil al gazdei, este sugerat de însuşi numele 

personajului, Edmund de Nobile (tenorul Joseph Keiser), singurul care 

menține o ținută demnă şi integră, pe măsura condiției sale. Aria mezzo-

sopranei Alice Coote, în rolul Leonorei, pacienta doctorului Conde, aduce o 

linie muzicală stranie, cu o textură densă. Un solo de voce şi chitară definesc 

stările halucinante ale Leonorei, cu mâna ce se iveşte suprarealist din closet-

ul unde este izolat cadavrul lui Russel, bătrânul ce expiră uşurat, pe un ton 

lugubru de bass, pentru că nu va trebui să fie de față la exterminarea 

îngerului. Contra-tenorul Iestyn Davies, în postura fratelui incestuos al 

Silviei, Francisco de Avila, etalează un registru variat, neurotic, ce exprimă 

gradual degradarea sau condiția lamentabilă a personajului. În general, 

personajele păstrează o formulă de interpretare lineară, cu excepția sopranei 

dramatice, Leticia, care după agresivele secvențe introductive, ne surprinde 

cu o arie lirică şi un cântec nostalgic cu versuri din secolul XII, aparținând 

poetului Yehuda Halevi. Tot pe Leticia o regăsim într-un tablou oniric, 

chagallian, în timp ce doarme şi este molestată de Señor Roc  (în interpretarea 

baritonului Rod Gilfrey), levitând deasupra ei, ca un sucub.  

 Prolixitatea genurilor, ce intră în compoziția operei, corespunde 

diversificării şi evoluției personajelor, parcurgând un demers psihologic, la 

limita dintre  absurd şi sinistru. Opera vine cu o muzică heteroclită ce include 

armonii cu tente baroce sau romantice, interpretate cu o virtuozitate 

accentuată pentru a eşua contrastant în secvențe atonale; un amestec de 

valsuri vieneze, finalizate în crize explosive, apar în iterații, ca leit-motive, 

creând o  atmosferă a cărei stranietate creşte pe măsura ritmurilor deraiate sau 

distorsionate ale valsului.  Tocata lui Paradisi, executată cu virtuozitate de 

Blanca (Christina Rice, mezzo-soprană), este urmată de acorduri sinistre, 

prevestitoare, care vor marca pentru prima oară prezența Îngerului 

Exterminator.  

 Libretul urmăreşte cu fidelitate scenariul filmului, pentru cele 14 

personaje selectate pentru operă. Haosul indescifrabil de voci şi disonanțele 

primului tablou introduc o stare de alertă sau anormalitate, din care se 

distinge pregnant dispariția servitorilor. Motivele muzicale sunt consistente în 

contextul aceluiaşi personaj; suprapunerea lor canonică deschide un dialog ce 

aşează în contrapunct partitura gravă şi tărăgănată, wagneriană a doctorului 

Conde cu stridențele Luciei de Nobile. Acelaşi ton grav şi straniu care pune 

diagnostice şi  anunță iminența morții bătrânului Russel şi a Leonorei, 

bolnavă de cancer, constată imposibilitatea părăsirii salonului, manifestările 
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unei forțe oarbe. Petrecerea se desfăşoară în parametrii unor eforturi bizare şi 

excentrice  ale gazdei, în dorința de a-şi epata invitații. Cu această ocazie, se 

introduc elemente de operă italiană, prin aria Ragout – un gen de vals 

distorsionat. El anunță un tip de antreu, cu toate ingredientele lui, care 

sfidează cutuma şi ordinea unui dineu burghez à la carte;  servitorul se 

împiedică deliberat şi antreul de pe tavă zboară pe podea. În acelaşi spirit de 

comic-absurd, un urs şi câteva oi urmează să fie introduse în salon, dar vor fi 

scoase în grădină, după eşecul gagului cu tava, care nu este pe placul tuturor 

invitaților. Ele semnifică deraierea de la firesc. În ultimă instanță, animalele 

îşi vor face singure intrarea în salon, determinând întoarcerea la ritualuri 

primitive prin elemente simbolice ca ursul-totemic şi mieii sacrificiali. 

Singurii ce păşesc cu seninătate în moarte, sunt cuplul de îndrăgostiți Edvard 

şi Beatriz. Într-un complex Eros-Tanathos, ei şi-ar dori doar un cotlon în care 

să poată expia în intimitate, prilej pentru inserții lirice concretizate în arii cu 

tentă  romantică şi un liebestod duet, în interpretarea sopranei Sophie Bevan, 

o voce bogată şi suavă, şi a tenorului David Portillo. Remarcabil este corul 

celor trei femei (Leonora, Blanca şi Leticia), care fac divinație; după ce sunt 

consumate toate oile, singura perspectivă e canibalismul, ele propun un 

sacrificiu uman: următoarea victimă va fi gazda. De Nobile pare să  păstreze o 

ținută corespunzătoare poziției sale, mereu gata să uşureze ultragiul 

invitaților, el acceptă sacrificiul, pentru a pune capăt agresiunii.  

 Dimensiunea temporală a reprezentării este dezmărginită, timpul 

exterminării este neprecizat, el pare o eternitate, dar nu poate fi prea lung, 

după spusul celor doi îndrăgostiți, pentru că nu ar fi putut subzista atâta fără 

apă şi mâncare. Timpul supraviețuirii este măsurat în cadențele 

amenințătoare şi lugubre ale orchestrei care se dezlănțuie în antractele dintre 

scene; un clopot grav, rezonant, pregăteşte atmosfera. Opera aduce un Înger 

mai palpabil, vocea lui răzbate cu ajutorul unui instrument electronic, inventat 

de Martenot. Undele Martenot devin un motiv al Îngerului, acompaniînd 

vocile personajelor atunci când se invocă motive şi se amână plecarea sau, 

ulterior, când vocile vorbesc despre imposibilitatea trecerii dincolo de pragul 

salonului.  

 Scenografia cuprinde un salon, în jurul căruia se mişcă o poartă 

mobilă, foarte înaltă, în formă de iadeş. Poarta, prin rotire, partiționează din 

diverse perspective spațiul salonului de cel al lumii exterioare. Un artificiu de 

regie aduce simultan în scenă cele două lumi – cea exterioară, efervescentă şi 

alertată de straniile fenomene de pe Strada Providenței, şi vila damnată aflată 

sub supremația Îngerului Exterminator. Poarta ce separă scenic cele două 

lumi – sugerează o cheie de boltă, un portal, sau un prag – de care Leonora 
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vorbeşte în timpul ritualului magic cu Blanca şi Leticia. Ieşirea din această 

situație nu e posibilă decât prin derularea înapoi a timpului în punctul în care 

lucrurile au deraiat pe un drum greşit. Reconfigurarea spațiului şi a poziției 

personajelor în dispoziția inițială se desfăşoară într-un crescendo în care 

vocile intră pe rând, fiecare cu motivul ei, şi reiau partitura de la începutul 

primului act.  Blanca interpretează la pian sfârşitul tocatei  lui Paradisi, este 

din nou felicitată, iar momentul plecării, cândva amânat şi refuzat de multiple 

ori, va fi depăşit prin trecerea pragului. Scena se roteşte şi, de-o parte şi de 

alta a porții, se întâlnesc două lumi ce se privesc față în față. Chipurile străzii, 

în culori variate, aduc o anume stranietate, luminate de dedesubt, au expresia 

unor măşti ensoriene, sugerând un proces de alienare sau distanțare dintre 

cele două lumi.  În ultima scenă, poarta simbolizează biserica de la sfârşitul 

filmului. Reprezentarea blasfemică a Îngerului Exterminator, care în final, 

domină catedrala, împingând înăuntru mieii sacrificiali (mielul – ca simbol 

cristic), este în operă abstractizată în linia melodică gravă şi terifiantă a 

clopotelor, ce apare ca laitmotiv la începutul fiecărui act.  În film, privirea de 

rău augur a preotului care hotărăşte cu ceilalți doi oficianți să rămână pe loc 

până ies enoriaşii – deci invers decât ordinea firească - anunță sosirea 

răzbunătoare a  Îngerului. Epilogul aduce poarta în centrul scenei, cu dubla 

semnificație de portal şi lăcaş de rugăciune, cuprinzând într-un cadru 

expresionist mulțimea claustrofobă, înghesuită şi debusolată de noua apariție 

a Îngerului. Clopotele răguşite şi descentrate din ultima imagine a filmului lui 

Bunuel sunt reprezentate de  acorduri orchestrale, în care cadențele devin 

aritmice, tărăgănate, sugerând deraierea de la linia liturgică, sau cântecul 

sinistru al Îngerului. 
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                            O MANIFESTARE DE SUFLET  

 

               Duminică 28 ianuarie 2018, în satele Reciu şi Gârbova 

aparţinătoare comunei Gârbova de Sebeş, în sala de şedinţe a Consiliului 

local a avut loc o majifestare de suflet ocazionată de lanarea cărţii lui Virgil 

Şerbu Cisteianu: Zevedei Barbu-Trei scrieri filosofice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Manifestarea a început în satul Reciu, locul de naştere a lui Zevedei 

Barbu a unul dintre cei mai mari filosofi români, mort în exil. Mulţi locuitori 

ai satului Reciu au fost prezenţi în Biserică unde s-a oficiat slujba religioasă şi 
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un parastat în memoria părinţilor filosofului şi a filosofului însuşi, în prezenţa 

autorului şi a oaspeţilor de la Alba Iulia şi Sebeş. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Mormântul lui Marcu Barbu şi a Anei Barbu născută Bucur, 

părinţii marelui filosof şi al fratelui său Remus Bucur, mort în cel de al 

doilea Război Mondial        

 

         O scurtă prezentare a vieţii lui Zevedei Barbu a fost făcută de 

preotul locului, părintele Ioan Burja, apoi a urmat o slujbă la mormântul 

părinţilor ( în foto, mai jos) marelui filosof unde au fost depuse coroane de 

flori din partea autorităţilor locale, localnicilor din Reciu  şi oaspeţilor de la 

Alba Iulia şi Sebeş prezenţi la oficierea slujbei religioase.  
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                      O parte din enoriaşi, la ieşirea din Biserică 

 

A urmat apoi simbolica pomană pusă de primăria şi primarul Ioan 

Nedelea, care de la început a stat în fruntea acestei manifestări organizate în 

cinstea unui fiu care aduce pentru mult timp cinste satului său, locuitorilor 

comunei şi culturii româneşti în colaborare cu Biserica ortodoxă din Reciu, 

păstorită de preotul Ioan Burja. După slujba religioasă, autorul cărţii s-a 

întreţinut foarte cordial cu consătenii lui Barbu, puţini care mai sunt în viaţă, 

copii fiind atunci şi care şi-au mai amintit de filosof. Oamenii i-au mulţumit 

lui Virgil Şerbu Cisteianu pentru această readucere în memoria satului, a 

consăteanului lor, de mult timp uitat şi care din anul 1945 nu a mai trecut prin 

sat şi din neamul căruia nu mai există nici un urmaş. 

               După slujba religioasă din satul Reciu, a urmat lansarea propriu zisă 

a volumului menţionat în sala de şedinţe a Consiliului local din centru de 

comună Gârbova, la care au participat toţi intelectualii din satele, Gârbova,  

Reciu şi Cărpiniş, alţi iubitori de cultură, dornici să afle cine a fost 

concetăţeanul lor, marele filosof Zevedei Barbu despre care nu ştiau nimic 

până la această dată. 
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               Manifestarea a fost deschisă de primarul comunei Ioan Nedelea,                                  

care în scurtul său cuvânt a menţionat scopul organizării acestei importante 

manifestări de suflet despre un fiu al satului Reciu şi al comunei ,,care 

constituie o mândrie pentru locuitorii comunei şi despre care nimenea nu mai 

ştie aproape nimic, autorul cărţii surprinzându-ne cu producerea acestei 

imense bucurii.‖ Apoi, a prezentat oaspeţii veniţi din Alba Iulia; Virgil Şerbu  

Cisteianu şi Dorin Oaidă, scriitoarele din Sebeş, Viorica Cazan o valoroasă 

poetă, Mariana Hera poetă şi prozatoare şi fotoreporterul revistei Gând 

Românesc, Maria Gatea precum şi ing. Virgil Pavel nepot al marelui savant 

Dorin Pavel, cumnat a lui Lucian Blaga. 

               A invitat apoi pe moderatorul manifestării Dorin Oaidă să prezinte 

programul manifestării. Acesta a făcut o succintă prezentare a lui Virgil Şerbu 

Cisteianu după care l-a invitat să vorbească despre cartea sa. 

              Autorul cărţii a început prin a preciza că nu numai prin prezentarea 

cărţii aduce o contribuţie la lansarea cărţii sale, ci şi prin comunicarea unei 

noi date de atestare a satului Gârbova, la anul 1291 vorbind despre contribuţia 

greavilor din localitate la repararea turnului bisericii catolice din Alba Iulia, 

împreună cu cei din Cricău şi Câlnic distrus de saşii din Sibiu.  

             Prezentând viaţa marelui filosof, vorbitorul a arătat că acesta s-a 

născut la Reciu în anul 1914, la 28 ianuarie orele 20,15, aşa cum reiese din 

datele aflate în registrul naşterilor de la anul respectiv, fiind ultimul născut, 

din cei cinci copii câţi a avut Marcu Barbu tatăl şi Ana Bucur, căsătorită 

Barbu, născută în Şugag verişoară bună a marelui filosof Lucian Blaga. După 

absolvirea claselor primare în satul natal, unde l-a avut învăţător pe preotul 

locului, Filip, urmează Gimnaziul şi Liceul la Orăştie şi apoi cursurile 

Facultăţii de Psihologie din Cluj,  avându-l profesor, printre alţii, şi pe marele 

psiholog Nicolae Mărgineanu, din Obreja. După absovire devine asistentul lui 

Lucian Blaga la Catedra de filosofia culturii şi al lui Nicolae Mărgineanu la 

catedra de psihologie. Pleacă în război voluntar, dar după câteva luni renunţă 

şi revine la Sibiu, unde se mutase Universitatea clujeană şi împreună cu 

Lucian Blaga scoate revista ,, Saeculum‖. În anul 1943, este arestat şi 

condamnat la 8,6 ani de închisoare, pentru activitate antinazistă convins fiind 

că Gerrmania va pierde războiul, singurul de altfel din grupul din care mai 

făceau parte viitorul mare istoric David Prodan, Mihai Beniuc etc, şi este 

depus la închisoarea din Caraş – Severin. 

        Actul de la 23 august i-a adus eliberarea în augus 1944 şi de acum viaţa 

şi activitatea lui Zevedei Barbu capătă o cu totul altă nuanţă. În anul 1945-46, 

la propunerea lui Petru Groza este inclus în delegaţia majoritar comunistă 

condusă de Ghe. Tătărescu, primul ministru liberal al României de atunci, la 

tratativele de Pace de la Paris. Din delegaţie mai făceau parte Ana Pauker, 

Ghe.Gheorghiu-Dej, Lucreţiu Pătrăşcanu, Ion Gheorghe Maurer, Ştefan 

Voitec, Elena Văcărescu, Zenovie Pâclişanu, Mihai Ralea, Florica Bagdasar 
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şi Şerban Voinea. În anul 1946, luna martie se căsătoreşte cu Letiţia Bertolt 

de origine italo-franceză din mariajul lor ne rezultând copii. 

       Înainte de a pleca la Paris, a vizitat pentru ultima dată pe mama sa, (tatăl 

său decedând în anul 1942) la Reciu şi întâlnindu-se cu oamenii din sat, 

aceştia l-au rugat să nu cedeze Ardealul de Nord la unguri. Răspunsul 

filosofului a fot prompt: Mai bine îmi tai mâinile decât să semnez aşa ceva, 

voi influenţa delegaţia în acest sens. Trebuie să menţionez, a mai spus 

autorul cărţii, că pentru apărarea drepturilor noastre asupra Ardealului de 

Nord contribuţii serioase şi-au adus şi alţi doi mari oameni de cultură din 

judeţul nostru; istoricul Zenovie Pâclişanu, preot greco catolic, născut în satul 

Straja prezent în delegaţie şi psihologul Nicolae Mărgineanu prin intervenţiile 

la relaţiile avute la Ambasada Americană din Bucureşti. Statele Unite  făceau 

parte din delegaţiile participante la Tratativele Pace de la Paris. Trei 

conjudeţeni ai noştri au apărat drepturile noastre asupra pământului românesc 

şi toţi trei au suferit grave acuzaţii şi condamnări, inclusiv la moarte din 

partea comuniştilor; Pâclişanu a murit în chinuri groaznice la Jilava în anul 

1957, Mărgineanu a fost recompensat cu 25 de ani de închisoare din care a 

efectuat 16 la închisoarea din Aiud. Zevedei Barbu, fiind numit de Petru 

Groza, ataşat cultural la Ambasada noastră din Londra, în 1948 se leapădă de 

comunism. A început marea epurare comunistă ordonată de Ana Pauker. 

Fiind şi el vizat de către Ana Pauker după începerea procesului Pătrăşcanu, 

intuieşte că reîntoarcerea este planificată pentru a fi închis şi el şi apoi 

exterminat. În aceste condiţii, cere azil politic de la Guvernul englez  şi-l 

primeşte. Ajunge profesor universitar şi predă  la mari universităţi din  Anglia 

şi Scoţia unde înfiienţează catedre de psihologie, filosofie şi sociologie. În 

deceniul al optulea a secolului trecut este chemat să predea la cea mai mare 

Universitate din capitala Braziliei, unde în anul 1978 moare, fiind bolnav de 

cancer. Este înmormântat în capitala Brasilia. 

           Printre cei care au luat cuvântul a fost şi profesorul Ionel Cârcoană din 

Sebeş, venit special la această manifestare. Întrebat fiind, autorul: cum a ajuns 

să afle de Zevedei Barbu, acesta a răspuns că a citit mult şi a întâlnit numele 

lui prin revistele mai vechi, dar nu a intuit cine e până nu a citit cartea 

psihologului Nicolae Mărgineanu: Mărturiile unui veac zbuciumat, în care 

vorbeşte despre Zevedei Barbu, David Prodan şi Mihai Beniuc grupul de 

comunişti condus de croitorul Vasile Meţiu din Sibiu, condamnat la moarte 

dar salvat în ultimul moment printr-un Decret al regelui Mihai, la solicitarea 

expresă a lui Iuliu Maniu.  
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           Nicolae Mărgineanu a fost rugat de Mihai Beniuc să-l ajute să scape de 

puşcărie. La parchetul din Sibiu, ştiind  că e un alt conjudeţean de al nostru cu 

care Mărgineanu era îl relaţii bune, este vorba de colonelul magistrat Cornel 

Drăghiciu din satul Dumitra, dar şi de fratele său avocat Nechifor Drăghiciu , 

sat nu departe de Alba Iulia, îl roagă pe acesta: ,, Lăsaţi mă, drcului găinăriile, 

astea şi nu mia tracasaţi oameni! (citat după Nicolae Mărgineanu)‖. E de 

ajuns ca Beniuc şi ceilalţi să scape să declare că cel care a făcut propagandă 

antinazistă a fost Zevedei Barbu, care nu a mai putu fi salvat, având un dosar  

                             Aspecte din timpul lansării volumului 

 

încărcat şi grave acuzaţii. Cu toate că Zevedei Barbu ia avut ca martori ai 

apărării pe Lucian Blaga şi Nicolae Mărgineanu care au pledat pentru 

nevinovăţia lui, Curtea Marţială a Armatei a IVa l-a condamnat la închisoare. 

Zevedei Barbu n-a fost un comunist convins, ci unul de conjunctură. 

           Apoi, autorul cărţii a spus că al doilea contact cu scrierile lui Zevedei 

Barbu l-a avut prin publicarea în revista ,, Gând Românesc‖ pe care de 28 de 

ani o conduce şi o editează la Alba Iulia, fiind continuatoarea vechi ediţii a 

revistei tipărită Ion Chinezu la Cluj în perioada 1933-1940, până la ocuparea 

Ardealului dee Nord de trupele hortyiste, revistă la care Barbu a colaborat o 

perioadă scurtă, în perioada clujeană şi de unde a extras cele trei lucrări 

filosofice pe care le publică în carte.  

            De asemenea, a menţionat că în urmă cu patru ani un străin, Michael 

Finkenthal. a întrebat pe universitarii de la Cluj dacă ştiu cine a fost Zevedei 

Barbu şi toţi au dat din umeri. Zevedei Barbu, afirmă autorul ,, n-a fost un  

profet în ţara lui, dar, a fost un profet pentru ţara lui‖ în lume. 
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            În încheiere autorul cărţii a muţumit primarului Ioan Nedelea, 

Consiluiului local, tuturor celor prezenţi pentru receptivitatea de care au dat 

dovadă la solicitările sale de a organiza această manifestare şi că, prin aceasta 

nu a urmărit decât să restituie un mare om de cultură cvasinecunoscut, 

consătenilor şi conjudeţenilor săi şi nu numai. Iar prin publicarea acestei cărţi 

a urmărit să aducă noi contribuţii la viaţa lui Zevedei Barbu, necunoscută 

îndeajuns. 

             A urmat apoi un recital de versuri susţinut de poeta Viorica Cazan şi 

prezentarea unui volum de proză, a poetei şi prozatoarei Mariana Hera, mult 

gustate şi aplaudate de cei prezenţi. 

             Primarul Ioan Nedelea a mulţumit oaspeţilor pentru acest moment 

inedit din viaţa comunităţii gârbovane şi a dat asigurări că munca de cercetare 

pentru ,, depistarea‖ de noi date, pentru a completa biografia aproape 

necunoscută a filosofului. 

             Aurmat apoi acordarea de autografe de către autor. 

 
                                                                  Foto reporter Maria Gatea 

 

 

 

 

 

 

     

 

    

Cetatea Greavilor din Gârbova de Sebeş 

 

                                               



 160 

                                                    CUPRINS 
            Academia Română şi Centenarul Marii Uniri / 7 

            Grigorie H. Grandea- 24 Ianuarie / 10 

            Virgil Şerbu Cisteianu-Gânduri despre.../ 11 

            George Coşbuc- Sus Inima români / 17 

            Adrian Păunescu-Naşterea lui Eminescu / 18 

                   

                                           CRONICA LITERARĂ 

 

            Ironim Muntean –Între zei şi îngeri / 20 

 

                                                  LOGOS 

 

           Eugen Virgil Nicoară-Eminescu, Omul îndrăgostit de absolut / 26 

           Zevedeiu Barbu-Zorile filosofiei .. / 37 

 

                                                 LECTURI 

          Livia Fumurescu-Raze de lumină / 51 

          Iuliu Pârvu-O poezie... / 55 

 

                                                CATHARSIS  

           

          Aurel Rău- versuri inedite / 59 

          Lucia Dăncilă- Rotirea caruselului / 63 

          Luca Cipolla- versuri / 69 

          Roxana Pavnotescu- Alte lumi... / 74 

          Gheorghe Dăncilă- versuri / 79 

          Iuliu Pârvu- Note de călătorie / 82 

 

          Ioan Adrian Popa- versuri / 86 

  

                                         RIDICĂ-TE BASARABIE 

          

         Lidia Grosu- Cu simbolul Eminescu... / 90 

         Mihai Dolgan- Poezia subversivă... / 93 

         Victoria Fonari- Mircea Scarlat.../ 97 

         Diana Sava Daranuţa-versuri / 100 

         Sabina Cojocaru-versuri / 103 

         Galina Furdui- versuri / 105 

         Nina Soroceanu- Dialog... 108 

         Victoria Fonari-versuri / 119 

         Veronica Pârlea Conovali- Sib eria / 123 



 161 

         Lidia Grosu-versuri /  131 

         

                                            FILOSOFIE 

 

        Ciprian Iulian Şoptică-De la proletcultism... / 136 

 

 

                                                ESEU CU... 

 

       Cezar Vasilescu-...suferinţele ne drepte ale Domnului Eminescu / 141 

 

                                                OPINII  

 

       Vasile Mălureanu-Opoziţia oamenilor de cultură... / 143 

 

                                         CRONICA FILMULUI 

 

      Roxana Pavnotescu- Îngerul exterminator... / 148 

 

                                     CETATEA CULTURALĂ   

 

     Maria Gatea- O sărbătoare de suflett / 153         

           

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


