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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”. 

                                                                MIHAI EMINESCU 
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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 opot da”. 

                                     ION CHINEZU 
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VIRGIL ŞERBU CISTEIANU 

  

  
 

         

CARDINALUL IULIU HOSSU  

SAU TRIUMFUL UNEI NAŢIUNI. 

TREIZECI ŞI ŞAPTE DE ANI DE LA MOARTEA 

EROULUI MARTIR AL POPORULUI ROMÂN 
 

 

Sunt momente în viaţa noastră care evocă amintiri sau 

sentimente, la care reverberăm. Nu le putem niciodată uita, pentru că 

acestea s-au înregistrat pe retina memoriei, creându-şi un ,,cuib‖, 

Acesta este unul din misterele extraordinare ale creierului care 

demonstrează ştiinţific că procesul memorării/rememorării îşi are 

sediul în neocortex şi cerebel. 

Un asemenea eveniment l-am trăit în ziua de 28 mai 2017. 

Mi-am adus aminte că în această zi a anului 1970, ascultând Radio 

,,Europa liberă‖ am aflat că episcopul martir al Bisericii Române 

Unite cu Roma, Iuliu Hossu, aflat în arest la mănăstirea Căldăruşani, 

a trecut la cele veşnice. Şi de aicea, în memoria mea s-au derulat 

marile evenimente istorice la care a luat parte. 

Aevea îl văd predicând sau îl aud citind Actul Unirii de la 

Alba Iulia din istorica zi de 1 Decembrie 1918: 

Fraţilor, 

Ceasul plinirii vremii este acesta, când Dumnezeul 

atotputernicul rosteşte, prin poporul său credincios dreptatea Sa 

însetată de veacuri. 

Astăzi prin hotărârea noastră, se înfăptuieşte România Mare, 

una şi nedespărţită, rostind fericiţi, toţi românii de pe aceste plaiuri: 

Ne unim pe veci cu Ţara-mamă, România. 

Vă amintiţi când, prin sutele de spitaluri, în zilele de întuneric 

vă vesteam: Va învinge dreptatea! 
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(Întreruperi entuziaste: Te cunoaştem Sfinţia ta!) 

Vă arătam când vine ceasul că toţi făcătorii nedreptăţii vor 

plânge cu lacrimi de sânge în ziua bucuriei noastre. 

A biruit Dreptatea. 

Acesta-i ceasul dreptăţii lui Dumnezeu şi al răsplăţii lui, 

pentru suferinţele veacurilor purtate de un neam, cu credinţa în 

Dumnezeu şi cu nădejdea în dreptatea lui. 

Suferinţa veacurilor se îmbracă în lumină, cum revarsă în 

clipa aceasta soarele asupra noastră lumina sa, cu binecuvântare ( 

în acel moment soarele ieşea de sub norii care acopereau până 

atunci întreg orizontul, mulţimea rupând într-un entuziasm 

înflăcărat). 

Cuvintele Domnului se plinesc şi aici, întru plinirea dreptăţii 

dumnezeieşti: ,,Mulţi au dorit să vadă ce vedeţi voi şi n-au văzut şi să 

audă ce auziţi voi şi n-au auzit. Ochii voştri sunt fericiţi că văd şi 

urechile voastre fericite că aud!” 

Văd ziua întregirii neamului şi aud bunăvestirea dreptăţii lui 

Dumnezeu. 

Ascultaţi români fericiţi, bunăvestirea unirii noastre pe veci 

cu Ţara mamă: România. 

La lumina celor expuse până aici, din încredinţarea şi în 

numele Marelui Sfat al Naţiunii Române din Ungaria; Banat şi 

Transilvania, rog Mărita Adunare Naţională să binevoiască a primi 

şi a enunţa ca ale sale următoarele hotărâri:… şi Episcopul Greco-

Catolic a dat citire celor nouă puncte ale Actului Unirii prin care s-a 

decretat unirea acelor români şi a tuturor teritoriilor locuite de dânşii 

cu România. 
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Cardinalul Iuliu Hossu citind proclamaţia unirii în faţa mulţimii. În faţa lui 

se vede Episcopul ortodox Miron Cristea 

 

Când a rostit aceste cuvinte, de faţă se afla şi Miron Cristea, 

viitorul Patriarh al României, marcând prin aceasta un moment 

simbolic, prin care se exprima dorinţa tuturor românilor, indiferent de 

confesiunea religioasă, de a trăi uniţi. Lucru important pentru acele 

zile fiindcă aşa cum se ştie, Mitropolitul Sibiului Mangra şi chiar 

episcopul Miron Cristea, înainte făcuse declaraţii prin care nu doreau 

realizarea unităţi naţionale! 

                       

       Miron Cristea       Vasile Mangra                                         

Lui Mangra şi Cristea li se alătură episcopul Clujului, Nicolae 

Ivan care în ziarul Bisericii Ortodoxe Române care apărea la Sibiu, în 

nr. din 21 iulie 1916, îi critică dur pe preotul Greco-Catolic Vasile 

Lucaciu şi pe poetul Octavian Goga pentru lupta lor în favoarea unirii 

tuturor românilor: „La Bucureşti - scrie ziarul - continuă Campania 

de constrângere a guvernului să iasă din neutralitate şi să intre în 

război alături de Rusia, pentru a lua Ardealul. Fugarii noştri plătiţi 

de legiunea rusească, nu pot lipsi de la asemenea întruniri. Marele 

demagog, Vasile Lucaciu, le prezidează şi rosteşte vorbiri, 

exprimându-şi dorinţa de a putea prezida o întrunire la Alba Iulia. Ei 

au credinţa falsă, că Monarhia Austro-Ungară se va prăbuşi, dar ea 

va exista pentru că existenţa ei e o necessitate pentru Europa şi 

pentru că, dacă nu ar exista ar trebui să fie creată”. 

 

Acelaşi episcop, cu un an mai înainte declara următoarele: 

Din ziua primă a mobilizării noi românii unguri, ne-am făcut datoria 

faţă de patrie… Suntem mândri că am putut dovedi din nou 

monarhiei şi dinastiei profunda credinţă română… avem încredere 
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că guvernul ungar va fi gata să îndeplinească dorinţele românimii 

loiale în cadrele ideei de stat maghiar. Ce binecuvântare va fi 

aceasta pentru noi. 

Câtă naivitate, ce servilism incredibil, câtă trădare… 

În data de 8 septembrie 1916, România renunţă la neutralitate 

şi declară război Austro-Ungariei. 

 

Ca să dea încă odată dovadă de trădare, întregul cor 

episcopesc ortodox din Transilvania publică o circulară în care 

spunea: România, căreia fiinţă i-a dat patria noastră Ungaria, căci 

Radu Negru de la Făgăraş a întemeiat principatul Ţării Româneşti, 

Dragoş din Maramureş a întemeiat principatul Moldovei şi cu 

sprijinul Monarhiei Habsburgice s-a ridicat şi s-a întărit România 

modernă… România în mod perfid a ridicat arma asupra patriei 

noaste… 

Unde vă este şi în ce se arată patriotismul vostru, români 

ucigători de fraţi… 

Voi întindeţi graniţele voastre în hotarele noastre, voi creşteţi 

puterea voastră, venitele voastre dezbrăcând pe alte naţiuni … 

Acela care cu vorbele vicleniei pe buze, cu dorul de jaf în 

suflet, vine în hotarele noastre, vom lupta cu vitejie şi credinţă… 

Semnează Mitropolitul Vasile Mangra, Episcopii Miron 

Cristea de Caransebeş şi Ioan Papp de Arad. 

La rându său, Episcopul Miron Cristea a trimis şi el o 

circulară către preoţii militari, cerând ostaşilor să-şi îndeplinească cu 

sfinţenie jurământul depus, să nu ,,se clatine în credinţa şi alipirea 

către Tron‖  

Tot Miron Cristea este cel care a declarat la începutul 

războiului că: Va zdrobi personal cu cârja sa de Episcop ţeasta, 

primului soldat regăţean, care va îndrăzni să treacă Carpaţii şi să 

păşească pe pământul Transilvaniei cu numele de Erdely. 

  

Nici viitorul Mitropolit de la Sibiu, Nicolae Bălan, nu s-a lăsat 

mai prejos şi va semna o declaraţie publicată la Budapesta prin care 

se declară împotriva unirii Transilvaniei cu Ţara Mamă.  

Ce a urmat se cunoaşte. Abjectul mitropolit Vasile Mangra s-a 

refugiat la Budapesta şi în luna octombrie 1918 se sinucide într-o 

cameră din hotelul ,, Bristol‖. Iar lui Miron Cristea, pentru a-l linişti, 

i se promite, de la Bucureşti, Scaunul Patriarhal şi o funcţie de 

ministru. 
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Episcopul Iuliu Hossu a fost apoi desemnat să ducă la 

București actul constitutiv. Și povestește: „Eram patru: Goldiş, 

Alexandru Vaida, Miron Cristea episcopul de Caransebeş şi cu mine. 

Ne-am urcat într-un tren special compus dintr-un vagon de clasă tras 

de o locomotivă mânată cu stânjeni de lemne. A doua zi, la Bucureşti, 

ne-a aşteptat noul guvern. Ni s-au spus vorbe pentru istorie: sunteţi 

aşteptaţi să sosiţi de 1000 de ani. Să nu ne mai despărţim niciodată. 

Bucuria nu era a unei generaţii ci a întregului popor din toate 

veacurile, neam care a rămas neclintit în credinţa de unire. Nu erau 

doi popi însoţiţi de doi laici, ci Transilvania cu prestigiul imens al 

suferinţelor, al speranţelor şi al prorocirilor; înaintau pe drumul 

istoriei aducând zornăit de lanţuri sfărâmate prin mijlocul poporului 

cuprins de frenezia triumfului. Mulţimea era alături de cei în modeste 

reverenzi şi sărăcăcioase surtuce. Cortegiul înainta flancat nevăzut 

de umbrele eroilor Transilvaniei româneşti prăbuşiţi năprasnic în 

nemurire. Eram în Ierusalimul aspiraţiilor naţionale, în cetatea de 

scaun a voievozilor ţării româneşti! Vedeam lacrimi care 

îngenuncheau pe unii; alţii presărau flori cine ştie de unde aduse din 

Bucureştiul plin în 1918 doar de petalele inimilor; unii aruncau 

pălăriile; cu toţii răbufneau în strigăte de necontenită bucurie. 

Stăteam toţi patru încremeniţi. Priveam cerul senin a pierdută, a 

mistică binecuvântare, şi, – Doamne, Doamne, – curgeau şi lacrimile 

noastre din căldură de nesecat izvor. Osana, ne-am eliberat! 

Veşnicia mi-a dat şi mie paharul bucuriei”, își amintea Iuliu Hossu la 

semicentenarul Unirii. 

*** 

Cardinalul in pectore Iuliu Hossu, perioada care a urmat Marii 

Uniri o petrece în Cluj. Și rămâne nedespărțit de biserică și de Cluj în 

1940, când, Ardealul de Nord ajunge din nou sub ocupație. E 

perioada Dictatului de la Viena. Când sentimentele antisemite se 

accentuează, episcopul participă activ la încercările disperate ale 

evreilor de a părăsi Ardealul. Mai târziu, rabinul Moshe Carmilly, pe-

atunci liderul mișcării evreiești din Ardeal avea să mărturisească într-

una dintre autobiografiile sale că: În acele vremuri grele și tulburi, 

când era cea mai mare nevoie de ajutor, doi episcopi din 

Transilvania, Iuliu Hossu şi Marton Aron, primul greco-catolic, al 

doilea romano-catolic, au oferit un exemplu al umanitarismului 

lor. Pe episcopul Iuliu Hossu nu l-am cunoscut personal. Cei care-l 

cunoşteau îmi spuneau că era un om înţelept, înzestrat cu însuşiri 

deosebite. Pe lângă înţelegere şi iniţiativă el era generos şi gata de 

sacrificii… Episcopul Iuliu Hossu şi-a concentrat generozitatea 
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într-o Chemare adresată românilor din Ungaria pentru ajutorarea 

evreilor. 

Rabinul nu l-a uitat toată viața pe episcop, iar în 1988, aflat 

într-o vizită în România, a și depus o coroană de flori la mormântul 

lui Iuliu Hossu. Inscripția pe coroană e grăitoare: Cardinalului Iuliu 

Hossu care în anii 1940-1944 a contribuit la salvarea de la moarte 

a mii de evrei în Transilvania de Nord. Cu recunoştinţă, dr. 

Moshe Carmilly, şef-rabin al Clujului. 

 

*** 

Sfârşitul celui de al II-lea Război Mondial aduce cu sine 

instaurarea comunismului în ţara noastră. Instalarea puterii bolşevice 

a dus la schimbarea în totalitate a vieţii politice şi social-economice. 

Biserica ortodoxă din România a adoptat noile ideologii comuniste. 

Instalat în fruntea Bisericii ortodoxe Ioan Marina, alias Justinian 

Marina, a devenit un ,,acrobat perfect‖ pentru puterea comunistă. 

Biserica - spunea el - are obligaţia de a se adapta la noile condiţii şi 

a sprijini noile autorităţi comuniste. Încă din anul 1948, noul patriarh 

comunist elaborează principiile fundamentale care guvernează 

raporturile dintre Biserică şi stat şi care decurg din bazele creştine pe 

care se fundamentează patriotismul şi respectul faţă de stat. Aceste 

aspecte fundamentale sunt cuprinse în lucrarea sovrom-patriarhului 

Justinian ,,Apostolatul social, pilde şi îndemnuri pentru cler‖, care 

reprezintă supunerea bisericii ortodoxe faţă de noua putere, „pentru 

salvarea patriei, a URSS, a instanţelor conducătoare şi a efortului de 

edificare a noii societăţi socialiste‖. 

Încă din anul 1946, după vizita celui de al doilea patriarh al 

bisericii ortodoxe Nicodim Munteanu, se pregătea supunerea Bisericii 

ortodoxe române, Bisericii ortodoxe a Rusiei sovietizate. 

Faţă de această situaţie, mulţi preoţi ortodocşi au început să se 

opună, ceea ce nu a plăcut, în special lui Justinian Marina şi 

partidului comunist, dar nici autorităţilor URSS ocupante. 

Lupta o încep, Irineu Mihălcescu, pe atunci Mitropolitul 

Moldovei şi Sucevei, şi Grigorie Leu, episcopul de Huşi. 

Patriarhul Nicolae Munteanu a primit, în 1947, un dosar 

confidențial din partea unor preoți tineri de la Mitropolia Iași privind 

înscenarea unui proces mitropolitului în funcție. Intâiul Stătător al 

B.O.R. urma să-și dea doar acordul și să pună rezoluția. Dosarul 

cuprindea mărturii din partea unor preoți tip Burducea, și mai multe 

extrase din presa timpului care ar fi permis judecarea și condamnarea 

marelui teolog pentru crimă de activitate intensă contra clasei 
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muncitoare. Mitropolitul Mihălcescu a avut de-a lungul tranziției 

comuniste o atitudine promonarhistă și nedisimulat dușmănoasă față 

de regimul comunist. Mai mult, Irineu devenise un simbol al 

rezistenței anticomuniste. 

Episcopul de Huşi, Grigorie Leu, s-a împotrivit din toata 

fiinţa sa politicii de distrugere a neamului românesc şi a credinţei, 

pusă la cale de sovietici şi de aliatii lor. Astfel, în data de 25 februarie 

1949, episcopul Grigorie merge la Guvern, în urma unei invitaţii, spre 

a da seama despre unele dintre demersurile sale, care incriminau noua 

conducere politică a statului. Întâlnindu-se cu Petru Groza şi stând la 

masă, episcopul şi-a arătat faţiş toată nemulţumirea faţă de ,,noul‖ 

Statul de Organizare a Bisericii Ortodoxe Române. Imediat ce a 

plecat spre casă, pe drum, episcopul a început să se simtă rău, drept 

pentru care a înțeles imediat faptul că fusese otrăvit. Coboară din tren 

în gara Crasna şi roagă pe şeful staţiei să telefoneze la Medgidia să 

vină un medic din familia sa. Astfel soseşte nepoata sa, dr. Valentina 

Leu, care îi recoltează spută. La examinarea sputei se constată 

prezenţa arsenicului care a dus în cele din urmă la moartea 

episcopului în data de 4 martie, 1949. 

Aşa cum am arătat mai sus, o mulţime de preoţi ortodocşi s-au 

opus sovietizării Bisericii şi au suportat consecinţe din cele mai 

umilitoare. 

 

Dar, oare lupta sovrom-patriarhului roşu s-a încheiat odată cu 

lichidarea adversarilor lui? Nu! Ea a continuat împotriva Bisericii 

greco-catolice, marea luptătoare pentru unitatea noastră naţională. 

Încă din 24 mai 1948, de la instalarea, de către Marele Colegiul 

Electoral al Bisericii Ortodoxe, ca sovrom-patriarh a lui Marina: 

,,care s-a arătat vrednic prin statornicia sa în dreapta credinţă, prin 

lucrarea fără preget în slujirile sale de până acum, printr-o muncă 

rodnică în folosul poporului şi al Bisericii, printr-o blândeţe 

părintească îndeajuns de cunoscută, dând întru îndeplinirea tuturor 

însărcinărilor şi vredniciilor la care a fost chemat dovezi de 

neclintită ascultare faţă de Sfântul Sinod şi de supunere faţă de legile 

ţării” (din Grammata Sinodală de instalare), a trimis avertismente 

uneori mai voalate, alteori directe, Bisericii Române Unite cu Roma, 

clerului său, să treacă la ortodoxie. În unul dintre avertismente se 

spunea: ,,Dacă primul patriarh, a realizat la 1 decembrie 1918 Marea 

Unire, !!??, cel de al treilea patriarh va realiza unirea bisericilor….‖. 

Şi s-a ţinut de cuvânt. 

În anul 1948, la 17 iulie, la sugestia lui Justinian Marina, 

statul comunist român denunţă în mod unilateral Concordatul încheiat 
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în anul 1929 cu Biserica Romei. Era apogeul începerii luptei 

împotriva Bisericii Române Unite cu Roma, greco-catolice. Ce a 

urmat este bine cunoscut: Desfiinţarea Mitropoliei Unite de la Blaj, a 

Episcopiilor greco-catolice, arestarea capilor Bisericii Unite, a 

preoţilor uniţi, confiscarea averilor Bisericilor Unite, desfiinţarea 

şcolilor confesionale greco-catolice şi câte şi mai câte fărădelegi sau 

putut ivi în mintea conducătorilor sovrom-Bisericii ortodoxe 

comunizate. Preoţii greco-catolici au plătit un tribut inimaginabil şi 

asta numai şi numai datorat Patriahului roşu Justinian Marina, despre 

care istoricul american Christopher Hitchens scrie în „Good is not 

Great” (Dumnezeu nu este mare) că: ,,oameni ca Marina au fost fără 

îndoială plini de ură şi jalnici în acelaşi timp”. Iar scriitorul polonez 

Czeslaw Milosz, laureat al premiului Nobel, îl citează pe patriarhul 

Justinian în cartea sa „Gândirea captivă‖: Stalin, conducătorul 

Partidului Comunist, duce la îndeplinire legea istoriei, cu alte 

cuvinte acţionează aşa cum doreşte Dumnezeu, motiv pentru care 

trebuie să ne supunem lui. Omenirea poate fi reînnoită după modelul 

rusesc; de aceea nici un creştin nu se poate opune ideii - crude, ce-i 

drept - care va crea un om nou pe întreaga planetă. Asemenea 

argumente sunt adesea folosite de clerici care sunt unelte ale 

Partidului. Cristos este omul nou. Omul nou este omul sovietic. Prin 

urmare Cristos este sovietic!”  

 

 

Sovrom-patriarhul Justinian Marina 

Trădarea celor 38 de preoţi greco-catolici din 1948, după 

sinodul secret, ţinut la Cluj, apoi după adunarea ţinută la 21 

octombrie acelaş an la Alba Iulia unde au fost mobilizaţi cu forţa, 

câteva zeci de oameni ai muncii cărora li s-au pus în mână pancarte 

cu chipurile lui Lenin şi Stalin, Ana Pauker, Gheorghiu-Dej. Iosif 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Czeslaw_Milosz
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=G%C3%A2ndirea_captiv%C4%83&action=edit&redlink=1
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Kişinevski, Vasile Luca, Teohari Georgescu etc., unde Justinian 

Marina a ţinut o predică în stil KGB-ist chemând preoţii şi enoriaşii 

greco-catolici din ,,strana dreaptă‖ să treacă în ,,strana stângă‖ a 

urmat marea epurare. La 1 Decembrie 1948, prin decretul comunist 

nr. 358, Biserica Română Unită cu Roma a fost desfiinţată. Înainte, 

însă, unul câte unul Episcopii greco-catolici au fost arestaţi şi duşi la 

Mănăstirea Dragoslavele, unde cei doi satrapi ortodocşi, Justinian 

Marina şi Teoctist Arăpaşu, recrutaţi de KGB încă din anii 1940-

1942, au început să-i lămurească să renunţe la greco-catolicism şi să 

treacă la ortodoxie. Refuzul lor, i-a costat pe unii ani grei de puşcărie 

şi chiar viaţa. 

 

 

Cardinalul Iuliu Hossu înainte de arestare şi apoi în zeghe la închisoarea  

din Sighet. 
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Cardinalul Iuliu Hossu în chilia lui de la Căldăruşani. 

 

Cardinalului Hossu i se propune de către Justinian Marina 

funcţia amăgitoare de Mitropolit al Moldovei. Refuzând-o, a fost 

trimis la închisoarea din Sighet, de unde după eliberare i s-a stabilit 

domiciliul forţat, unde în anul 1970, la 28 mai a trecut în eternitate. 

Ultimele lui cuvinte au fost: Lupta mea s-a sfârşit, a voastră începe. 

Pe timpul arestului de la Căldăruşani şi-a făcut în chilia lui un 

altar cu icoane în faţa căruia se ruga pentru iertarea păcatelor 

criminalilor Bisericii greco-catolice. 

În anul 1969, Papa Paul al VI-lea l-a ridicat la rangul de 

cardinal in pectore (adică în secret) invitându-l la Roma. Răspunsul 

lui Hossu a fost negativ. 

La 1 Decembrie 1969, l-am auzit recitind la Radio ,,Europa 

liberă‖ Proclamaţia Marii Uniri, încheiată cu cuvintele: Fericit am 

vestit hotărârea judecăţii lui Dumnezeu prin reprezentanţii a toată 

suflarea românească, fericiţi voi, care aţi pecetluit pe veci Unirea cu 

Ţara mamă. 

O viaţă întreagă veţi mărturisi cu mândrie: Şi eu am fost 

atunci la Alba Iulia! (subl. n.) 

Fii fiilor voştri vor chezăşui puternic şi fericiţi, rostind: Şi 

părinţii noştri au fost la Alba Iulia! (subl. n.) 

Voi sunteţi marea armată a sufletelor alese, a neamului 

nostru. 
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De acum, o! România Mare, întemeiată pe dreptatea lui 

Dumnezeu şi pe credinţa poporului Său. 

Cântarea noastră de biruinţă să fie cântarea neamului pe 

calea lungă şi grea a veacurilor: ,,Dreptatea Ta, Doamne, e dreptate 

în veac şi cuvântul Tău adevărul”. 

Dreptate şi adevăr la temelia României întregite. 

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu. 

Pe pământ pace. 

Ziua învierii să ne luminăm popoare. 

Trăiască România Mare una şi în veci nedespărţită. 

Amin! 

Repeta mereu: ,,Şi eu am fost atunci la Alba Iulia‖, apoi 

cuvintele Mântuitorului Isus Cristos: „Tu eşti Petru şi pe această 

Piatră…‖  

Da, Sfinţia Ta, voi aţi fost atunci la Alba Iulia, iar noi suntem 

acum, aici, la Alba Iulia şi avem obligaţia să apărăm ceea ce 

strămoşii şi părinţii noştri au înfăptuit. Şi fiindcă se apropie 

centenarul Marii Uniri, îngăduie-ne Sfânt Părinte să ne rugăm pentru 

Sfinţia Ta şi să-ţi transmitem acolo sus, unde eşti aşezat pe drept 

lângă Dumnezeul cel care la 1 Decembrie 1918 a purtat în mână, 

mândrul nostru Steag Tricolor: Noi suntem acum la Alba Iulia!. Tu 

eşti Petru… 

*** 

Rândurile de faţă, stimaţi cititori, nu sunt îndreptate împotriva 

Bisericii ortodoxe, nici împotriva enoriaşilor săi. Ele se vor doar o 

îndreptare a unor false interpretări ale istoriei noastre de către unii 

istorici şi preoţi prea zeloşi, care au afirmat în repetate rânduri şi 

continuă să afirme că cel care a făcut Marea Unire a fost Miron 

Cristea, primul Patriarh ortodox din România Mare. Cum a făcut-o s-

a văzut. Adevărul nu trebuie să fie eludat, oricât ne-ar durea. 

Nimenea nu neagă şi nu va putea nega participarea Bisericii ortodoxe 

la înfăptuirea Marelui Act al Unirii. Documentele vorbesc, istoria le 

consemnează, dar ceea ce s-a întâmplat după bolşevizarea ţării, 

fărădelegile comise de unii înalţi prelaţi sovietizaţi împotriva 

propriului popor şi a celor două Bisericii surori, greco-catolică şi 

ortodoxă, trebuie spus clar, onest şi fără rezerve. Şi noi greco-catolici 

suntem ortodocşi şi voi greco-orientali sunteţi catolici. 

Tocmai de aceea, în numele iubirii de adevăr, haideţi să 

recităm în cor versurile marelui poet Vasile Alecsandri: 
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,,Fraţilor, nădejde bună! Fiţi cu toţii în veselie, 

Cerul însuşi ocroteşte sfânta noastră Românie. 

Azi e ziua de mărire a întregului popor 

Care singur îşi croeşte dulce mândru viitor. 

Priviţi cerul cum să-ntinde, ca o mare înseninată 

Priviţi soarele ce-aruncă, o lumină înflăcărată 

Priviţi voile-nflorite, codrii, munţii înverziţi 

Cerul, soarele, pământul, astăzi sunt împodobiţi 

Că e ziua mult dorită, căci e ziua mult măreaţă 

Unde falnic se ridică România îndrăzneaţă. 

 

Fraţilor! nădejde bună. Azi sub cerul fără nori 

Libertatea, România se-ntâlnesc pe câmp cu flori 

Şi însoţesc în faţa lumii a lor veşnică înfrăţire 

Dup-o luptă dureroasă şi fatală despărţire. 

 

Fraţilor! Nădejde bună. Viitorul ce urziţi 

Va fi vrednic de trecutul, al strămoşilor slăviţi 

Bărbăţia şi unirea între noi de-acum domnească 

Şi strigaţi în libertate: România să trăiască!       
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LUCIAN BLAGA, ORIZONT ŞI STIL 
 

Intr-un studiu plin de strălucite nuanţe Vasile Băncilă arăta în 

„Gândirea‖ din Decemvrie 1934 cum marea trilogie a cunoaşterii lui 

Blaga este, intr-un fel, împlinirea într-o vastă sinteză a unor 

anticipaţii ce păreau, poate, risipite la întâmplare în eseurile 

gânditorului sărbătorit de revista amintită. Privite din perspectiva 

marilor construcţii cuprinse în Eonul dogmatic, în Cunoaşterea 

luciferică şi în Censura transcendentă, aceste eseuri, a căror fragedă 

frumuseţe e îngropată în cenuşiile broşuri ale unor mici edituri 

ardelene, capătă prestigiul unui preludiu în care se presimte ceva din 

freamătul simfoniei ce va urma. La rândul ei, după stabilirea acestor 

legături, trilogia însăşi ni se înfăţişează într-o nouă lumină: ea apare 

fundamentată pe o îndelungată trăire a problemelor, pe o consecvenţă 

urmată cu siguranţa fără greş a omului care crede în steaua lui. A 

insista asupra titlului unei cărţi, căutând în el cine ştie ce semnificaţii 

sau confesiuni, nu e totdeauna un exerciţiu cu rost. Să ni se îngădue, 

totuşi, să vedem în titlul celui dintâi volum de eseuri al lui Blaga un 

tâlc deosebit. Cărticica aceea apărută deodată cu Poemele luminii, în 

1919, în pragul unei epoci spre care ne îndreptam cu atâtea întrebări 

în suflet, se numea Pietre pentru templul meu. Suntem ispitiţi să 

credem că titlul acesta răspundea unui plan ce ţintea departe şi se 

schiţa energic de pe atunci. întâia imagine pe care în întregimea ei 

opera lui Blaga ne-o sugerează e de ordin plastic: opera aceasta ne 

apare într'adevăr ca un monument arhitectonic, ţinându-se laolaltă 

printr'o severă şi armonioasă convergenţă. Un fior stăruitor, o tainică 

simetrie, o prevedere cuprinzătoare răzbate până în cele mai 

îndepărtate părţi ale ei, stabilind corespondenţe cu mari ecouri, 
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conferind autoritate fiecărui amănunt. Pentru a stabili antecedentele 

ultimei cărţi a lui Blaga nu e, totuşi, suficient să ne referim la cutare 

volum de eseuri. Căci dacă în scrisul lui de până acum preocupările 

de „stil cultural‖ au mers adeseori paralel cu cele epistemologice — 

dualitatea aceasta e accentuată şi prin teza sa: Cultură şi cunoştinţă 

— şi dacă unele din lucrările sale ulterioare sunt consacrate chiar în 

întregime problemelor de filosofie a culturii (Fenomenul originar, 

Feţele unui veac; în oarecare măsură şi Eonul dogmatic), Orizont şi 

stil le depăşeşte — nu numai prin lărgirea perspectivei, prin adâncirea 

investigaţiei şi prin caracterul de sistem închegat pe care această din 

urmă carte îl are, ci şi prin elemente de altă natură. Vrem să 

accentuăm anume asupra experienţei personale care circulă prin toate 

încheieturile cărţii acesteia minunate — operă de sobră gândire şi de 

artă totodată. Orizont şi stil examinează, metodic, problema stilului 

privit ca fenomen dominant al culturii, a creaţiei artistice mai ales. 

Gândindu-te la unitatea stilistică atât de caracterizată a operei poetice 

a lui Blaga, eşti mereu îndemnat să cauţi subt amplele teoretizări 

substratul acesta de experienţe. Farmecul adânc al cărţii vine, în 

primul rând, din această împrejurare: ea apare ca obiectivarea 

principială a unor dispoziţii creatoare subiective, având un accent de 

autobiografie spirituală. Acuitatea intuiţiei, precizia cristalină a 

formulărilor, eleganţa îndrăzneaţă a construcţiei se ţes îintr-o intimă 

solidaritate în această carte şi dacă se poate spune că în majoritatea 

cazurilor „constatarea ca atare a unui stil e un fapt epigonic‖ (p. 10), 

Orizont şi stil e desigur dintre rarile exemple pentru care afirmaţia 

aceasta nu e valabilă. Sunt în această carte pagini revelatoare, 

pătrunderi în misterul creaţiei atât de înaintate, încât însuşirile 

„secunde‖ de simplu observator din afară nu le-ar fi putut niciodată 

realiza. Blaga singur admite, de altfel, că raportul de exclusivitate 

între creaţia stilistică si conştiinţa acută despre stil nu e necesar şi fără 

excepţie. Existenţa tipului leonardesc e o dovadă. Ca şi cartea, de 

care ne ocupăm, de altfel, şi în care viziunea artistică se împleteşte cu 

cel mai lucid spirit de discernământ. Categorie dominantă a culturii 

înglobând în vaste unităţi viaţa spirituală a omenirii, stilul a fost 

studiat de unii după criterii fenomenologice, iar de alţii după criterii 

morfologice. Blaga nu aderă fără rezerve la nici unul din aceste 

puncte de vedere şi consecvent cu gândirea lui de până acum, 

încearcă să definească caracterele stilului pe temeiul psihologiei 

abisale, ancorându-1 în clar — obscurul subconştientului. Prin 

aceasta Blaga se situează oarecum la mijloc între romantici care cei 

dintâiu au întrezărit, vag, importanţa covârşitoare a inconştientului, şi 

între psihanalişti care printr'o gândire excesiv de mecanicistă i-au 
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întunecat adevărata însemnătate. La mijloc, însă nu eclectic, ci critic 

şi creator totodată. Faţă de atmosfera rarefiată a conceptului romantic, 

Blaga insistă pentru adâncirea acestui concept, pentru o căptuşire a 

lui cu conţinuturi şi structuri cât mai bogate şi mai specificate, iar faţă 

de tendinţa de a preface domeniul subconştientului într-un depozit de 

elemente refulate ale conştiinţei, Blaga încearcă să-1 înalţe în 

demnitate, atribuindu-i o complexitate de funcţiuni şi o autonomie 

suverană. Existenţa subconştientului e pur teoretică, observaţia 

directă nu o poate nici confirma, nici infirma. Ea se prezintă spiritului 

ca un postulat necesar pentru explicaţia unei serii de fapte pe care în 

lumina conştiinţei nu le-am putea înţelege pe deplin. Creaţiunea 

artistică şi, într'un sens mai larg, orice creaţiune spirituală e un 

asemenea fapt. Blaga atribue inconştientului o particularitate pe care 

o numeşte „personanţă‖. „E vorba aici despre o însuşire graţie căreia 

inconştientul răzbate cu structurile, cu undele şi cu conţinuturile sale, 

până sub bolţile conştiinţei... Personanţa inconştientului e un 

fenomen statornic care nu încetează nici o clipă de-a lungul duratei 

conştiinţei. Fenomenul personanţei se manifestă în chipul cel mai 

accentuat şi mai închiegat în procesul creaţiei spirituale, mai ales al 

celei artistice. Vom arăta în lucrarea de faţă cum în inconştientul 

nostru subsistă, stăruitoare şi inalterabile, anume secrete orizonturi, 

negrăite accente şi puternice atitudini, de care conştiinţa se resimte în 

fiecare moment, dar care izbucnesc luând formă concentrată, cu 

deosebire în creaţia spirituală. Prin ceeace e în stare să trădeze subt 

acest unghi creaţia spirituală cere favoarea întregii noastre atenţii. 

Există în inconştient o magmă rămasă încă neghicită, o magmă de 

atitudini şi de moduri de a reacţiona după o logică sau alta, dar nu 

mai puţin tare decât a conştiinţei, un ritm interior consolidat într'un 

fel de tainic simţământ al destinului, un apetit primar de forme, o 

efervescenţă a închipuirii dădătoare de sens, adică un mănunchiu de 

iniţiative de o putere spărgătoare de stăvili ca a seminţelor şi de o 

exuberanţă năvalnică, precum a larvelor sau a vieţii embrionare. 

Toate aceste atitudini, orizonturi, accente, iniţiative, răzbat în pofida 

presiunii ce o exercită conştiinţa asupra lor, ca de subt humă în 

lumina de deasupra‖ (p. 52-53). Numai după ce terenul a fost astfel 

pregătit şi virtualităţile subconştientului puse în valoare, în văzduhul 

limpede şi înalt pe care iubitorul de mister îl ştie creia şi de astă dată, 

se poate ridica edificiul sistemului său. Principalele teorii 

morfologice sunt trecute în revistă în lumina acestor consideraţiuni 

preliminare care hotărăesc soarta întregului sistem. În primul rând 

teoria „sentimentului spaţial‖ ca generator de stil, teorie susţinută de 

Frobenius şi Riegl şi desvoltată în ingenioase construcţii de Spengler. 
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Autorul răsunătorului „Untergang des Abendlandes‖ atribue fiecărei 

culturi un, suflet şi un simbol spaţial caracteristic. Astfel cultura 

greacă, de spirit apolinic, are drept simbol spaţial „corpul‖ limitat; 

cultura occidentală, caracterizată prin problematizare, prin mari 

evoluţii interioare, e stăpânită de spiritul faustian şi are la temelie 

simbolul spaţial al infinitului tridimensional, iar sufletului magic al 

culturii arabe îi corespunde „peştera boltită‖ (arhitectura, cosmologia 

creştină a primelor veacuri etc). Rolul pe care morfologia îl acordă 

spaţiului în determinarea unui punct de capitală importanţă: 

amândouă situează intuiţia spaţiului în gândirea lui Kant. In orice caz 

cele două teorii se unesc asupra unui punct de capitală importanţă: 

amândouă situează intuiţia spaţială în domeniul conştiinţei. Inovaţia 

lui Blaga constă într-o schimbare de planuri în spiritul 

consideraţiunilor sale despre subconştinet şi despre personanţa 

acestuia. Există anume, în ipoteza lui, alături de orizontul conştiinţei, 

— intuitiv şi indefinit — şi un orizont mai profund şi mai statornic, 

un orizont înzestrat cu determinări mai rezistente, spre deosebire de 

proprietăţile elastice şi schimbătoare ale celui dintâiu. Cu tot aspectul 

ei metafizic, morfologia culturii se apropie, spre primejdia ei, de 

teoria mediului, „viziunea spaţiului‖ e confundată în anumite privinţe 

cu „peisajul‖ unei culturi. O atentă examinare a tabelei spengleriene 

poate însă convinge uşor că între viziunea spaţială ce stă la baza unei 

culturi şi între peisajul fizic în care această cultură s-a plămădit şi 

trăeşte, nu e o legătură necesară şi inevitabilă. Faptul e confirmat prin 

existenţa succesivă sau chiar simultană în acelaşi mediu geografic a 

două sau mai multe culturi. Un exemplu apropiat şi concludent: 

cultura saşilor ardeleni, având la temelie viziunea spaţială occidentală 

şi, alături de ea, cultura românească cu accent răsăritean, 

presupunând, ca simbol spaţial, orizontul ondulat, spaţiul „mioritic‖ 

Evident, coincidenţa între sentimentul spaţial imanent unei culturi şi 

cadrul geografic concret al acesteia e o împrejurare favorabilă, un 

auxiliar de preţ, un amplificator de mare rezonanţă. Ne aducem 

aminte că în revista „Klingsor‖ din 1924 Ervin Reisner făcea 

interesante constatări în această privinţă, vorbind despre discrepanţa 

dintre sufletul săsesc şi peisajul ardelean. Şi ne întrebăm: nu cumva 

intimitatea cu care românul se simte „acasă‖ în această ţară de munţi, 

de coline şi de văi provine din potrivirea desăvârşită dintre imaginea 

spaţială pe care o poartă în fundul sufletului şi aspectele reale ale firii 

în care trăieşte? Nimic nu dovedeşte mai bine adevărul subtil al 

observaţiei lui Blaga decât aceste exemple pipăite. Nu de conformaţia 

lumii exterioare depinde, totuşi, dimensiunea şi calitatea orizontului 

subconştient. Orizontul acesta nu este o simplă „sublimare‖ a 
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peisajului, ci o creaţiune proprie, o proiecţiune organică a 

subconştientului, rod indestructibil al întâiei mişcări prin care acesta 

încearcă să se realizeze. Făcând parte integrantă din structura 

sufletească a unei colectivităţi, el îşi imprimă timbrul specific asupra 

întregii activităţi spirituale a acesteia şi devine, prin aceasta, unul din 

elementele constitutive ale stilului unei culturi. Unul din aceste 

elemente şi nu unicul, cum morfologia a susţinut câtva timp. 

Orizontul temporal i se adaogă, în ipoteza lui Blaga, cu valori şi 

funcţiuni analoage şi tot atât de independent faţă de structura timpului 

fizic sau psihologia sensibilităţii conştiente ca şi orizontul spaţial 

subconştient în raport cu „peisajul‖. În ipoteza sa, Blaga distinge trei 

orizonturi temporale posibile, după preferinţa pe care subconştientul 

o acordă uneia din cele trei dimensiuni ale timpului: Timpul-havuz 

(sufletul orientat spre viitor); Timpul-cascadă (trecut); Timpul-fluviu 

(prezent) . Sensuri culturale decisive se configurează pe temeiul 

acestor direcţii ale spiritului. Accentul mesianic al culturii ebraice 

vine de ex. din orientarea ei spre viitor. Filosofia hegeliană, 

evoluţionismul ştiinţific şi ideea de progres care impune gândirii 

europene un ritm ascendent au acelaşi orizont temporal. Timpul-

cascadă constitue fondalul mitologiei, al metafizicei platoniene şi în 

deosebi al numeroaselor sisteme gnostice şi neoplatonice: toate 

presupun, pentru început, existenţa unei substanţe supreme, supusă 

degradării şi ruinării pe măsură ce timpul trece. În perspectiva 

timpului-fluviu fiecare clipă are un rost deplin, prezentul e o poziţie 

autonomă. Ideea unei valori imanente e implicată astfel în fiecare din 

aceste perspective principale (care ne pot apărea şi în combinaţiuni: 

„timpul ciclic‖ în concepţia naturalistului Cuvier, timpul-„spirală‖ în 

concepţia lui Goethe) — şi înţelegerea istoriei, departe de a fi 

„obiectivă‖, se modelează după sensul orizontului pe care individul 

sau colectivitatea îl poartă în suflet. Dar fenomenul stilului nu e 

constituit numai din aceste două orizonturi. Chiar în cursul plăzmuirii 

lor, subconştientul ia o atitudine de preţuire faţă de ele. O atitudine 

axiologică. Cert, sufletul e solidar cu orizonturile sale; această 

solidaritate însă nu comandă o aprobare cu orice preţ. O sciziune, o 

opoziţie între orizont şi atitudinea axiologică e posibilă şi o asemenea 

opoziţie explică aspectul straniu al unor culturi, aspect paradoxal 

pentru un observator străin, în subconştientul căruia orizont şi 

atitudine axiologică se desfăşoară în sens înrudit. Prin exemple luate 

din oul tura indică şi din cea europeană Blaga demonstrează valoarea 

determinantă a atitudinii axiologice. Amândouă aceste culturi au la 

temelie, ca imagine spaţială subconştientă, orizontul infinit. Pe câtă 

vreme însă europeanul procedează în arta lui în conformitate cu 
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natura infinitului spaţial, adecă expansiv, prin o lărgire a cadrului 

iniţial, ludul, socotind spaţiul drept un non-valoare, apucă o cale 

inversă, se refugiază dela cadrul gigantic spre infinitul miniatural. 

Această tendinţă involutivă a Indului explică frenezia cu care el 

îngrămădeşte amănunte peste amănunte, în proporţii din ce în ce mai 

înguste, până la istovire. Şi mai probante sunt exemplele luate din 

luxurianta bogăţie a sistemelor metafizice indiene, pe baza cărora 

Blaga schiţează în măreţe linii profilul unui stil de cultură de o 

profunzime şi originalitate unică. Un alt factor de determinaţiune a 

stilului este atitudinea anabasică sau catabasică. Prin această atitudine 

Blaga înţelege sensul dat mişcării de înaintare sau de retragere pe 

care subconştientul le încearcă în raport cu orizontul său. Din sensul 

dat vieţii ca mişcare generală, ca „traiectorie într'un anume orizont‖, 

germinează sentimentul despre destin. Atitudinea anabasică sau 

catabasică se reduce deci, în ordinea preocupărilor din lucrarea lui 

Blaga, la acest sentiment al destinului ce respiră din orice cultură. 

Diferenţieri de esenţială însemnătate se ivesc între culturile supuse 

unui examen în lumina acestei atitudini. Sufletul europeanului se 

simte de ex. în permanentă înaintare în raport cu destinul său. Duhul 

întreprinderii, al născocirii în toate (domeniile, al cuceririi şi 

expansiunii neîncetate, în afară de oare europeanul nu concepe 

existenţa, e eseniţialmente anabasic, spre deosebire de cel al Indului 

care se simte în veşnică retragere din orizontul său, părtaş la „etica 

non-înfăptuirii‖. Capitolul întitulat „Năzuinţa formativă‖ permite 

cetitorului cuprinderea perspectivei vaste pe care gândirea lui Blaga a 

realizat-o în desfăşurarea ei de la Filosofia Stilului până la Orizont şi 

stil. Nisus formativus era socotit acolo ca principal dacă nu exclusiv 

factor al stilului. Câte elemente noi i se adaugă în această ultimă carte 

— amplă, îmbogăţită cu atâta experienţă şi informaţie, limpezită şi 

împlinită într'un echilibru suveran! Coordonată celorlalte elemente 

ale stilului, năzuinţa formativă îşi păstrează, totuşi, caracterul ei 

răzbătător, plin de iniţiativă, şi de energie. O precizare pe care Blaga 

o făcea şi în „Filosofia stilului‖ şi asupra căreia revine cu utilă 

insistenţă este aceasta: Realizările spre care tinde năzuinţa formativă 

nu sunt nici decum „forme în genere‖, forme întâmplătoare, ci forme 

articulate şi desvoltate pe linia unei consecvenţe interioare ce n'au 

nimic comun cu formele naturii, după cum natura şi cultura în general 

sunt entităţi incomensurabile. Raportările la „natural" în diferenţierea 

stilurilor sunt deci alături cu drumul. Blaga distinge următoarele 

moduri ale năzuinţei formative: modul individualizant, modul tipizant 

şi modul stihial (elementarizant). Exemplele cele mai concludente 

pentru modul individualizant le găseşte în cultura germanică: peste 



25 

 

deosebiri de epoci şi formă de expresie acelaşi spirit individualizant 

se manifestă în pictura lui Durer sau Rembrandt, în teatrul lui 

Shakespeare, în morala lui Fichte, în concepţia metafizică a lui 

Leilbniz. Modul tipizant caracterizează cultura grecească în toate 

ramurile ci. Aceeaşi tendinţă armonioasă ce face ca specificul 

individual să se topească în genericul ideal, se vede în filosofie, în 

teatru, în politică, în arhitectură şi în sculptură. Ea este semnul 

suprem al antichităţii greceşti ca şi al tuturor culturilor clasicizante ce 

s'au ivit de atunci încoace. De o pătrundere rară şi de un avânt 

cuceritor sunt paginile în care Blaga analizează modul stihial a cărui 

expresie plastică o vede realizată mai ales în arta egipteană, în pictura 

bizantină, în Van Gogh. In eseurile sale Blaga a poposit de câteva ori 

lângă această artă înaltă şi austeră, dar niciodată n'a caracterizat-o aşa 

de complet ca în inspiratele pagini pe care i le închină acum. Ceeace 

spuneam la începutul acestor însemnări despre contribuţia artistului 

Blaga la lucrarea de faţă se poate verifica mai ales prin aceste pagini. 

O afinitate profundă vorbeşte aici. Poezia lui Blaga e ea însăşi 

stăpânită de duh stihial. Vraja ei adâncă şi stranie vine dintr'o tainică 

comunicare cu substratul inefabil al vieţii; dramele lui încearcă, 

aproape toate, o evadare din contingenţele „istoricului‖ şi năzuesc 

spre o întrupare a esenţei de totdeauna a firii româneşti. Refugiul în 

legendă şi în mitul atemporal îşi găsesc explicaţia aici. Complexul 

subconştient al factorilor stilistici (alături de care e admis fireşte şi un 

număr indefinit de factori secundari, mai mobili), Blaga îl numeşte 

„matcă stilistică‖. Rezistenţa acesteia la împotrivirile sau ordinele 

conştiinţei, puterea ei de a îndruma creaţiunea spirituală, e nebănuită. 

„Matca stilistică este un mănunchiu de supracategorii, oare se 

imprimă, din subconştient, tuturor creaţiilor umane, şi chiar şi vieţii 

întrucât ea poate fi modelată prin spirit ... Subt acest unghiu trebue să 

notăm că „lumea‖ noastră nu e modelată numai de categoriile 

conştiinţei, ci şi de un mănunchi de supracategorii, al căror cuib e 

subconştientul. Frontul creator uman, în raport cu „lumea‖ nu e 

simplu cum crede Kant şi toţi care l-au urmat, ci multiplu, sau cel 

puţin dublu. „Lumea noastră‖ se înfruptă deci din spontaneitatea 

umană cu o intensitate exponenţială‖ (p. 174). Prin prisma teoriei 

despre „matca stilistică‖ Blaga va corecta câteva din erorile curente 

ale filosofiei culturii, atingând şi problema atât de ispititoare pentru 

istoricii de artă, a raporturilor de interferenţă dintre stiluri, — şi 

adăogând ultima linie de precizie şi singularizarea sistemului său.  
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                          PREMIILE, ETERNA POVESTE
1
 

 

         De toţi râvnite, mereu contestate. Ei, nu chiar de toţi. Mai sunt 

şi inşi bizari, lipsiţi de vanităţi, capabili de detaşare, conştienţi de 

structura de cele mai multe ori conjuncturală şi vremelnică a oricărui 

premiu. Dar până şi aceştia – trebuie spus – se bucură când se 

surprind laureaţi. E o satisfacţie, mică, mare, după caz şi firea omului, 

care poate îndreptăţi conştiinţa propriei valori şi naşterea orgoliului. 

Să nu fim ipocriţi: cine nu se bucură de un premiu? El poate – tot 

după caz – conferi sau consacra un prestigiu, după cum – când nu e o 

treabă de „diplomă‖, ci realmente serioasă – îţi poate oferi un răstimp 

de relaxare financiară. Partea proastă e că uneori bucuria şi dorul de 

vizibilitate, cum se zice acum, sunt atât de peste poate, încât laureatul 

acceptă premiul ori de unde ar veni, chiar şi când emitentul este el 

însuşi lipsit de prestigiu, de nu cumva de-a dreptul dubios. 

          Mi-a suscitat aceste sumare reflecţii editorialul Cultura şi 

cultura de masă, semnat de Virgil Diaconu („Cafeneaua…‖, 8/2007), 

unde conceptului „cultură de masă‖ i se contestă legitimitatea cu 

argumente greu de contrazis. Ideea ar fi aceea că artistul, creator de 

autentică artă, aparţine unei minorităţi. Aşa e: un fulgerat de har, un 

hărăzit. Niciodată n-a fost altfel decât minoritar. Opera sa nu poate fi 

judecată apoi în afara categoriei esteticului, ea având nevoie de un 

receptor adecvat, avizat, sau – cum zice Virgil Diaconu – de un 

                                                 
1
 Articol publicat în Cafeneaua literară, nr. 10/2007. Autorul ni l-a trimis spre a fi 

publicat şi în revista ,, Gând Românesc‖. Dat fiind faptul că cele  cuprinse în articol 

sunt mereu actuale (din păcate) îl reproducem şi noi mulţumind totodată autorului 

pentru onoare ce ne face. 
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„rezonator estetic‖. Dar iată că şi rezonatorul acesta aparţine tot unei 

minorităţi. Aşa a fost dintotdeauna şi aşa va fi. Rezultă că, până una, 

alta, creator şi rezonator aparţin aceleiaşi confrerii minoritare. Ea n-

are nimic a face cu cultura de masă care nici nu există, fiind o 

scorneală ideologică a „socialismului victorios‖. Expresia ei 

predilectă era „Cântarea României‖, concepută ca modalitate de 

nivelare a elitelor creatoare, întotdeauna incomode şi retractile la 

„învăţături‖, „îndrumări‖ şi „indicaţii‖, şi de propulsare în prim-plan 

a amatorismului voios şi obedient. S-a instituţionalizat astfel o 

generalizată confuzie a valorilor, foarte convenabilă stăpânirii, ale 

cărei efecte se prelungesc până azi. Un factor esenţial în întreţinerea 

deliberată a acestei confuzii l-au constituit premiile acordate într-

adevăr în proporţie de masă pe la fetivalurile-pui ale Marelui Festival, 

care umpleau, iarnă, vară, toată ţara. Iar criteriile după care se 

acordau – când nu interveneau oculte considerente de „dosar‖ - erau 

criterii extraestetice. Cel geografic, bunăoară: să fie reprezentate în 

tabloul premianţilor toate „zonele‖. Să fie reprezentate de asemenea 

şi toate „structurile‖, femei, bărbaţi, tineri, vârstnici, „ortaci‖, 

muncitori, ţărani… şi alţii, ca să se vadă că în patria socialistă 

talentele înfloresc pretutindeni şi ca, nu cumva, careva „artist‖ să 

rămână cu bănuiala că n-ar fi de o seamă cu Beligan, cu Herlea ori cu 

Doinaş. Şi, în pofida faptului că premiile propriu-zise erau derizorii, 

concretizându-se în „diplome‖ şi varii „trofee‖ kitsch, ele contau 

realmente pentru laureaţi: le întreţineau iluziile, şi le adăugau la 

„dosar‖ şi în CV-uri, se mândreau cu ele, fără a-şi imagina nici o 

clipă care era contribuţia lor la ocultarea adevăratelor valori. Sigur, 

au existat şi inerentele excepţii, când jurii cu membri competenţi şi 

responsabili reuşeau să strecoare, să susţină, să promoveze şi 

autentice talente. În ansamblul său însă, fenomenul era unul „de 

masă‖ şi, ca orice ţine de mulţimi, se afla într-un cronic deficit de 

calitate. 

          Ajunşi în acest punct şi restrângând discuţia doar la tărâmul 

literaturii, cred că o anume afirmaţie din amintitul editorial al dlui 

Virgil Diaconu s-ar cuveni un pic nuanţată. D-sa se întreabă retoric şi 

răspunde peremptoriu: „Ce premii a dat comunismul? El a dat premii 

pentru literatura ideologică sau aservită ideologic, pentru manele 

literare şi creaţii manelizate; şi a mai scăpat printre degete câteva 

premii pentru creaţiile de valoare care şi-au tuns aripile.‖ 

Generalizările nu sunt productive. Ele nu fac decât să agraveze 

confuzia, direcţionând-o înspre unghiuri de vedere potenţial 

fundamentaliste. Comunismul, aşa, in abstracto, n-a dat premii. Au 

acordat premii, prin intermediul juriilor, instituţiile din acel timp. Iar 
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premiile arătau precum cei ce le acordau. Una dintre aceste instituţii a 

fost (şi a rămas) USR. Care s-a aflat, cu precădere după 1964, într-o 

relaţie permanent tensionată, în unele momente chiar conflictuală, cu 

forurile ideologice, politice, securistice ale puterii. Iar unul dintre 

motivele principale ale acestei tensiuni era tocmai premiile literare 

acordate de USR, nonconformismul şi lipsa de obedienţă a juriilor 

sale aflate mereu în răspăr cu preferinţele şi „indicaţiili‖ venite de 

sus. Uniunea Scriitorilor a premiat de-a lungul anilor şi cărţi 

discutabile. A făcut-o, probabil şi nu doar o dată, şi din raţiuni tactice, 

aparent concesive, pentru a putea promova în paralel adevăratele 

valori. „Manele literare‖ însă, USR n-a premiat nicicând. Dimpotrivă, 

operele laureate de USR au stârnit de fiecare dată în sferele înalte ale 

puterii mânii, avertismente, sancţiuni, reacţii de „înfierare‖ susţinute 

şi de cozile de topor ale breslei. Au fost chiar ani când Premiile USR 

au intrat sub interdicţii tacite, niciodată declarate, şi pur şi simplu nu 

s-au mai decernat. Acţiona nestinsă teama că o astfel de operă, 

nevalidată de „partid‖, ar putea fi interpretată ca o expresie publică a 

disidenţei. Riscul de interpretare – „să nu se interpreteze!‖ – era, de 

altfel, motiv de perpetuă teroare pentru toţi trepăduşii însărcinaţi cu 

veghea asupra „purităţii ideologice‖. Într-un cuvânt, premiile literare 

acordate de USR au fost, în covârşitoarea lor majoritate, expresii ale 

acelei rezistenţe prin cultură a cărei realitate e contestată azi de 

judecători intransigenţi care, din motive de vârstă sau de situare 

geografică, n-au cunoscut acele vremuri nemijlocit, din interior. 

Rezistenţa prin cultură n-a fost însă o iluzie, ci o realitate stenică 

pentru toţi cei care credeam în perenitatea principiilor şi criteriilor 

axiologice care guvernează arta autentică, aceea care n-are nimic a 

face cu „masa‖. Iar una dintre formele de manifestare ale acestei 

rezistenţe au fost tocmai Premiile USR. Ele ne întreţineau încrederea 

că, în ciuda regimului coercitiv, putem exista, putem rezista, că există 

o libertate interioară pe care nimeni n-o poate supune, că – aşa cum 

proclamă un vers dintr-un cântec al deţinuţilor din lagărele naziste – 

„Die Gedanken sind frei‖, iar die Gedanken – gândurile, ideile pot fi 

exprimate, chiar dacă mai mult sau mai puţin disimulat, în acea 

pagină tipărită care e raţiunea noastră de a fi. 

         Azi, culturii „de masă‖ i s-a substituit subcultura. Ea nu poate fi 

altfel decât tot „de masă‖, implicit majoritară, autenticul creator cu 

rezonatorul (său) estetic rămânând tot minoritari. E în ordinea 

firească a lucrurilor. De aceea lamentaţiile interminabile pe tema 

lipsei de audienţă (vizibilitate!) şi de relief social ale scriitorului mi se 

par nu numai penibile, ci şi contraproductive. După modesta mea 

opinie, scriitorul n-are a aspira decât la notorietatea pozitivă conferită 
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doar de prestigiul dobândit în sfera minorităţii oamenilor avizaţi, a 

rezonatorilor estetici capabili să-i capteze mesajul estetic. Cum bine 

zice Virgil Diaconu, „Marile opere sunt creatoare de orizont artistic, 

nu de stadioane cu aplauze.‖ Iar una dintre cele mai importante 

modalităţi de identificare şi promovare ale „marilor opere‖ – eu aş 

zice ale autenticelor opere – rămâne şi azi instituţia premiilor literare. 

Ca şi „înainte‖, ea a rămas şi acum inflaţionară. Emitenţii premiilor 

serioase sub toate aspectele pot fi număraţi pe degetele unei mâini. 

Nici nu e nevoie de mai mulţi, cu condiţia ca aceştia, puţinii, să 

cucerească încrederea rezonatorilor. Şi cred că au început s-o facă. 

Dar trebuie să acceptăm adevărul că întotdeauna asupra juriilor în 

ansamblu şi a membrilor lor în parte se vor exercita presiuni. Că 

întotdeauna (în cazul USR) membrii juriului vor face lobby pentru 

candidaţii din filialele pe care le reprezintă. Că întotdeauna juraţii vor 

avea dileme între criteriile afective şi cele axiologice. Că premiile îşi 

vor avea întotdeauna contestatarii lor. Că atâta timp cât componenţa 

juriilor se schimbă de la an la an,  nici un jurat nu va putea citi toate 

cărţile nominalizate, ceea ce n-ar trebui să ne tulbure decât dacă juriul 

e compus din ignoranţi, după considerente clientelare. În mod normal 

însă, unui cititor profesionist îi este suficient să străbată câteva pagini 

ca să-şi dea seama de calitatea textului. În fine, întotdeauna se va 

recurge şi la compromisuri. Important e ca ele să nu coboare sub o 

anumită limită, altfel zis, să nu devină compromiţătoare pentru cei ce 

le acceptă. E, gândesc, una dintre căile creditabile prin care opera şi 

autorul ei pot răzbate spre notorietatea prestigioasă proprie 

minorităţilor creatoare. 

         În cele din urmă, credinţa mea este că toate aceste aspecte 

discutabile se vor ameliora treptat, pe măsură ce vom adopta şi noi 

rigorile capitaliste ale pieţei de carte, când nu vom avea doar două, 

trei edituri mari, arogante, cu alură de cluburi exclusiviste, ci o reţea 

de editori competenţi managerial şi cultural, receptivi şi cooperanţi, 

când vom avea şi noi o reţea de distribuţie funcţională, cu librari 

cultivaţi, când premiile vor avea consecinţe promoţionale reale, în 

fine şi poate în primul rând, când şi în România va exista o instituţie 

a agentului literar, care ar da lovitura de graţie mecanismelor greoaie 

şi suspecte prin care Ministerul Culturii se face că „subvenţionează‖ 

cultura scrisă, dar a căror monstruoasă birocraţie ucide orice iniţiativă 

onestă. 
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DRUMUL CĂTRE SINE
2
 

 

Cu fiecare volum de poezie Aura Christi „sporeşte a lumii‖, 

îmbogăţeşte „întunecata zare/ cu largi fiori de sfânt mister/ şi tot ce-i 

nenţeles/ şi schimbă- n nenţelesuri şi mai mari/ sub ochii mei/ căci eu 

iubesc/ şi flori şi ochi şi buze şi morminte.‖ (Lucian Blaga, „Eu nu 

strivesc corola de minuni a lumii‖).… 

După ce în Ceremonia orbirii instalase un scenariu liturgic şi 

a sondat mitul deificării asociind disoluţia magică a universului 

cosmic cu o apocalipsă a formelor de manifestare prin Valea Regilor, 

poeme, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1996 impune o altă 

temă: regalitatea cu un pathos surdinizat şi în tiparul clasic al formei, 

riguros integrând în arta ei poetică modalităţile marii poezii româneşti 

şi universale. Cele două motto-uri: „Ne tragem fiecare dintr-un 

străvechi neam de regi‖ (Novalis, Credinţă şi iubire) şi „Nu, ceea ce 

doresc eu ardoare nu este să mă pierd în marele Tot... sau în 

Dumnezeu; ci să-l posed, să mă fac eu Dumnezeu, fără a înceta să fiu 

eul care acum vă spune aceasta.‖ (Miguel de Unamuno, Despre 

Sentimentul tragic al vieţii la oameni şi la popoare) pun, cu claritate, 

poezia Aurei Christi în preajma lui Novalis – romantic şi el, al 

expresionismului prin sentimentul aparte al religiozităţii, un eu 

însingurat, solitudinea firii unica sursă a fericirii, dar şi jertfă pentru 

harul divin al creaţiei. Expresionismul creaţiei sale este evident în 

tensiunea dramatică a sinelui pendulând între elemente antinomice, 

paradoxale, profundul sentiment al tragicului, pathosul şi dorul de 

viaţă care-i animă „foamea de a fi‖ de sorginte unamunoiană. 

                                                 
2
 Apărut în volumul Între Apollo ș i Dionysos, Ed. Grinta, Cluj-Napoca, 2016. 
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Prin instalarea feminităţii indistincte şi asocierea cu 

simbolurile posibilului asupra divinităţii solare şi masculine ce 

guvernează lumea formelor; a ideilor (în sens platonician) se 

configurează un topos utopic, în care principiul spiritual este absorbit 

de materialitatea feminină – care este în volum pântece matern şi 

mormânt. 

Arhetipul spaţial este Valea regilor guvernată de fiul divin 

născut din femeie şi zeu: Grav, deoarece eşti încărcat de viitor,/ tu 

stai şi visezi propriul destin/ în Valea unde toţi munţii devin fântâni/ 

ce aşteaptă călători însetaţi de licoarea/ neîncepută. Şi nu observi/ 

că visul tău fusese, el însuşi, întotdeauna Destin. / 

Greu e ca marea, ca munţii ce îşi inventă vârful,/ parcă visezi 

şi parcă vezi (o ezitantă vitalitate!) aceleaşi regine şi aceiaşi regi, 

aceleaşi popoare/ ridicându-se din tine; aceiaşi amanţi iubindu-se şi 

devenind astfel Semizei. Parcă visezi şi parcă vezi/ cum se ridică din 

tine El, singurul care... (Cum se ridică din tine). Construită pe o 

perspectivă magică mitologia Văii Regilor este dominată de 

principiul metamorfozei, al transformării oricărui element în 

contrariul său finalizată de fiecare dată în „coincidentia 

oppositorum‖. „Am murit de atâtea ori,/ încât nu mai vreau să mai 

văd moartea./ Când ea va veni ultima oară în ospeţie la mine, voi 

sărbători-o ca stoicii: cu mult fast./ Dar până atunci voi sta cu mine,/ 

exersând teroarea suferindă a ceea ce numiţi voi orbire... Îmi sap 

Valea Regilor în creier. ... Aştept nopţile – vinuri rare!... Singură 

devor o absenţă pură/ în nopţile regale, în nopţile mele de pomină” 

(Nopţile, vinuri rare, p. 171). 

Eul creator dă glas inefabilului având un teribil privilegiu: „să 

fii rănit de frumuseţea ta, să devină etern tot ce a atins privirile tale/ 

Să nu te deprinzi cu darul tiranic da a locui în Valea Regilor. Să 

rătăceşti prin eu, desfătându-ţi sinele cu muzica eficientă doar de 

tine auzită, a unui răsărit‖ pe care să-l ia cu sine şi să croiască „o altă 

Valea Regilor – din îndoială, capriciu şi oboseală‖ (Să fii rănit de 

frumuseţea ta, p. 167). 

Volumul este un nou segment al drumului către sine parcurs 

de Aura Christi. 

Eul se naşte din trup şi suflet, din carne şi spirit: „din trupul 

tău de carne nu rămâne decât/ un abur, un vis, sau o nemaivăzută 

rozetă, – sufletul tău atunci cum se numeşte?‖ (Clipa abisală în 

care..., p. 169) Cu o multitudine de euri fiinţa e mereu alta „De 

fiecare dată sunt alta./ Sunt aceeaşi, însă, în vreme –,/ ca 

anotimpurile ce respectă/ rotirea, fixată în divinul/ contact de 

milenii/ Dintre eurile mele festive.‖ (p. 177). 
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O ars poetica: Stăpânul jocului – artistul creator văzut în 

dimensiune romantică, actul creaţiei este proiectat în timp prin 

repetiţia ipostazelor unui joc – capcană ce „dezmiardă Sinele‖ – El, 

creatorul este „indubitabil Magister Ludi‖ (p. 118-179). 

Cu Novalis caută limanul/ singurătăţii pure/ ce este sieşi 

pavăză,/ iar libertăţii – lacăt;/ da libertatea-i sclava vocaţiei 

supreme./ Tu o urmezi pe drumul/ ce duce către sine/ desăvârşind 

pedant/ capriciul veşniciei... (Între veghe şi vis cu Novalis, p. 180). 

Identificarea poetului cu Divinitatea este de esenţă romantică: 

„Tu şti, tu poţi totul, totul/ ...everestule.../ Tu eşti singurul care îl 

priveşte scrutător‖/ Poate nu eşti decât un munte de sare. Prototipul 

gânditorului absolut este Friedrich Nietzsche, care urcă treptele spre 

libertate, lasă cerurile în urmă/ unde e şi porunca: „Transcende‖ 

oferind tuturor „segmente din spectacolul/ nemuririi tale,/ pace 

zbuciumului gânditor/ şi tărie parfumului unei roze descinse în 

asfinţit/ Urcă, urcă din tine spre tine.‖ 

Apreciază forţa cuvântului „E de ajuns să spui un cuvânt, un 

singur cuvânt,/ pentru ca sensurile, sunetele lui să mă ucidă/ să mă 

mistuie ori să-mi aşeze un munte în suflet‖... (E de ajuns să ridic o 

mână, p. 201). Viaţa este generatoarea creaţiei: „Priveşte, priveşte, 

împietrită, soarele de pe cer/ până el va începe să miroasă a iarbă 

încolţită./ Atunci spune-i neapărat un poem şi vei şti cum/ va fi 

soarele, când prin ochii tăi va răsări,‖ dar sensibilitatea o filtrează 

declanşând reacţia realului: „Treci printre obiecte, însufleţindu-le ca 

un surâs/ Lumina ochilor tăi va înmulţi primăverile/ Rămâi, serile, la 

umbra bătrânului cais/ din faţa casei tale pe care se sprijină verile‖ 

(Cântecel pentru o fetiţă din trecut, p. 205). Creaţia presupune 

predispoziţie ludică: „Joacă-te cu soarele de pe cer: repede el va 

răsări/ din ochii tăi, desenând drumul de aer, de sare.‖ Creaţia literară 

este un dat, un har şi pentru ca să fiinţeze prin poem poetul trebuie să 

ştie legile, silabele, cuvintele „pe dinafară şi pe dinăuntru‖ şi părăsite 

merg înainte „în timp ce somnambula/ tristeţea verbului a fi mă ţine 

nemişcată/ fără să observe „cum voi deveni eu însămi poem”prin 

magica metamorfoză a oricărui element în contrarul său. Poezia-i şi 

pace lucidă, revărsare, filtrată, „prin el (creier) sau prin mine./ 

Transcrie un bocet, cântece,/ în ritm rigid, cu gesturi line/ iscate „de 

acel venin,/ dumnezeiesc, sălbatic‖ (Ars poetica, p. 221). 

Creaţia este produs ludic, primând coborâşurile eului, într-un 

text de factură clasică din şase catrene în vers cu măsuri octosilabice, 

ritm trohaic şi rimă încrucişată (versul 2-4) şi cu asonanţe (1-3) cu 

muzicalitate legănată: „Nu-Mi răspunde. Taci. Ascultă/ cum mă-nclin 

unde ţi-e locul/ cât îţi sunt ocnă, fereastră,/ cât îngădui zborul, jocul‖ 
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(Cum mă-nclin unde ţi-e locul, p. 228). Poezia este lăcaş şi temniţă a 

minunilor universale (Cu ce ochi, Doamne, vedeai?, p. 210), iar Eul 

poetic este creatorul lumii  „eul meu se deschide uşor indecis/ Către 

cel mai vechi dintre mituri,‖ al genezei, când „Se face înserare se 

face în vers lumină, izbucnită din asfinţituri‖ şi „Spun: „Eu‖ – şi 

lumea începe să fie‖ (Uşor indecis, p. 208). „Rotirea arzătoare a 

Sinelui în sine‖, dezmărginirea Sinelui ori  „Închide Sinele în sine‖ şi 

desprinderea „de cei din jur, plecaţi în somn‖, „coborâră în 

subteranele-i din ceruri ‖ unde este „suprapus pe celălalt Sine/ 

divinul, nevăzutul dom” (Bocet, p. 197) mişcări cu funcţie creatoare. 

În Valea Regilor şi iubirea este joc de miracol absurd, joc de 

sensuri stârnit de lipsă de sensuri, joc al revelaţiilor (Ars amandi, p. 

222-223). Proiecţia cuplului în peisaj autumnal, cu cer de brumă, 

castele de nori şi sori de gheaţă însă „focuri albastre trec prin lipsa-

ne de măsură generând o revelaţie: Legenda noastră e mai bătrână 

ca noi doi. Mână-n mână, ochi în ochi, duh în duh cum stăm,/ cât de 

dor ni se face unul de altul –/ ce mileniu, ce făptură ar putea să ne 

spună‖ (Lângă mulţii înalţi cât toamna, p. 231). 

Dăruită cu har răsfăţată se întreabă: „Pacea asta putredă îţi 

este Valea,/ unde Te întrebi: spune-Mi şi Mie, Doamne,/ de ce M-ai 

îndumnezeit? 

Ţara Ta rămâne pentru/ Tine Vale a devenirii/ la munte, şi 

Castalie poetică –/ Ţărm al Fiinţei Tale/ Zei copilăroşi îţi ies mereu 

în calea Ta şi alţi munţi şi alte Văi/ alte Castalii şi alte linişti 

tulburătoare‖ (Cerurile atingând, în linişte, p. 227) şi mărturiseşte 

că: „îl înţeleg mai bine pe Dumnezeu /  pe măsură ce Mă deific într-

un avânt muncit‖ încântată: Sărut gheata-ngheţată ce-Ţi frânge 

aripile./ Opreşte-Te într-un vers ce-Ţi taie respiraţia (Suflete de 

piatră, de cer, p. 202). 

Autoportretul realizat prin eufonii dure, este completat în 

poemul final în care doreşte „Să învăţ fuga de mine.../ să-mi aduc în 

faţă Transcedentalul Meu Chip/ Să descriu îndelung şi aproape 

Stâlpul de Os/ al Destinului. Şi dorul meu de viaţă cavalerii/ de 

heruvimi să-l treacă prin Nelumescul Lor Anotimp/ Să alerg după 

Numele Meu – de mine aflat departe – pe Zidul de Mentă‖ (Captatio 

benevolentiae) situându-se în toposul arhetipal utopic. 

Fiecare Poem al volumului marchează paşi spre Sine, spre o 

feminitate obişnuită să-şi sondeze intimitatea tensionată, să-şi 

dezvăluie eu-rile multiple, prin versuri când armonioase, cu rigoare 

clasice, când despletite în imagini ample toate tentând perfecţiunea 

într-o lirică mereu gravă şi autentică, expresivă prin stilul atât de 

personal. 
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BYRON –  

OMUL ÎNTRE DOCILITATEA RESEMNATĂ 

ŞI RĂZVRĂTIREA IMPETUOASĂ (I) 
 

 Există o restrânsă categorie de mari creatori pentru care 

fiecare nouă operă pe care o înfăptuiesc reprezintă o şansă de a se 

înfăţişa pe ei înşişi. Această consecvenţă nu este atât o consecinţă a 

unui imens amor propriu – deşi are şi acesta un rol într-o astfel de 

nevoie sufletească şi spirituală –, ci, mai cu seamă, o constantă 

preocupare de a se oglindi pe ei înşişi, sperând ca, în felul acesta, să 

se „elibereze‖ de prea plinul omenesc care îi caracterizează.  

 Operele acestor mari creatori se constituie în adevărate borne 

de hotar, atât pentru neîncetata lor evoluţie interioară, cât şi pentru 

aceia dintre oameni care se simt ca făcând parte din aceiaşi „familie‖ 

de intensă trăire cu aceştia, dar fără mijloacele specifice de a se 

detaşa de mereu apăsătoarea încărcătură lăuntrică dominantă. 

 Marii creatori obţin despovărarea prin abordarea necontenită a 

noi şi noi teme, aflate adeseori la frontiera dintre realitatea propriu-

zisă şi ceea ce epoca noastră avea să numească „zona crepusculară‖, 

zonă caracterizată, în principal, printr-un conţinut omenesc în care 

misterul şi enigmaticul se interferează, rezultând o lume potenţială 

sau virtuală ca ieşită treptat dintr-o ceaţă compactă. 

 În contact cu astfel de lumi revelate atât creatorilor, cât şi 

beneficiarilor acestor „necunoscuturi‖ anexate, au simţământul 

implicării lor directe, ele reprezentând, parcă, teritorii pe care le iau 
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în posesie şi abia aşteaptă să treacă la „cultivarea‖ lor, în vederea 

realizării unor „recolte‖ neprevăzute dar necesare. 

 Un astfel de mare creator a fost Byron (1788-1824). Atât opera 

lui poetică propriu-zisă, cât şi aceea de autor dramatic se situează sub 

semnul distinct al unor căutări de sine – şi de alţii – fără sfârşit. De 

aici, şocul exercitat de aproape toate creaţiile lui asupra 

contemporanilor săi. Şi, iată, nu numai al lor, ci şi al celor care s-au 

succedat ulterior. 

 Desigur, nu toate creaţiile lui au acelaşi coeficient de implicare 

şi de revelare, dar atunci când se produce miracolul capodoperei, cotele 

atinse sunt mult peste aşteptări.  

 Din punctul nostru de vedere, piesa lui cea mai reprezentativă, în 

sensul practicat până acum, este Cain (1820). Ea depăşeşte ca 

universalitate posibilă chiar şi pe celălalt pisc al creaţiei sale dramatice – 

Manfred. 

 În vreme ce aceasta din urmă „pune în scenă‖ o reverberantă 

vinovăţie faţă de altcineva, vinovăţie capabilă să producă mult 

aşteptatul catarsis, Cain aduce în prim plan atitudinea omului de 

excepţie faţă de multitudinea de probleme ale vieţii însăşi. Acolo, unul 

e preponderent, în vreme ce aici, totul îşi trăieşte devenirea întru 

unicitate. 

 Prin complexitatea deosebită abordată, prin impresionantul 

număr al unghiurilor de vedere subsumate dezbaterii marilor probleme 

situate pe un eşichier al eternităţii, Cain reprezintă o tentaţie 

hermeneutică la nivel antropologic de majoră importanţă.  

 Acesta e motivul pentru care am ales-o pentru a-l caracteriza 

pe veşnic subtilul şi profundul ei creator.  

Datorită multilateralităţii neobişnuite a piesei, ne-am văzut con-strânşi 

să renunţăm la tratarea de până acum, optând pentru o discutare pe 

teme şi probleme de a căror rezolvare depinde nuanţata înţelegere a 

textului. Şi cum poemul dramatic byronian are doi poli în jurul cărora 

se desfăşoară acţiunea, ne-am propus să ne axăm comentariile pe ei. 

Aceşti poli sunt Lucifer şi Cain, amândoi dezvăluindu-ni-se ca nişte 

ipostaze complementare – decisive – ale autorului însuşi. Dar să 

purcedem la drum... 

 Lucifer – aşa cum îi apare el prima oară lui Cain. În vreme ce 

îşi punea întrebările iniţiale (asupra cărora vom zăbovi la momentul 

oportun), Cain observă apropierea unei făpturi care-i atrage atenţia. Şi 

cum putea să nu i-o atragă, când spiritul său de observaţie, componentă 

a oricărei inteligenţe de excepţie, intră „instantaneu‖ în acţiune. „...Ce 

zăresc? / Un fel de înger, dar cu chip mai aspru / Şi mai smolit. De ce 

să-mi fie teamă / De el mai mult decât de alte duhuri / Care îşi înalţă 
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sabia de foc / La porţile unde ades întârzii, / În asfinţit, ca să-mi arunc 

privirea / În marile grădini, ce-ar trebui / Să fie ale mele, până când / 

Peste aceste ziduri interzise / Şi arborii ce-şi clatină frunzişul / 

Deasupra meterezelor păzite / De heruvimi, coboară, iarăşi, noaptea? / 

Şi dacă nu mi-e teamă-n faţa celor / Cu săbii de văpaie, pentru ce / Aş 

şovăi acum? Pe cât se vede / Întrece-n frumuseţe şi putere / Tot ce-am 

văzut şi totuşi mi se pare / Că-i mai prejos de cât a fost cândva / Şi-ar fi 

putut să fie: întristarea / Întunecat-a chipu-i veşnic. Oare, aşa să fie? 

...‖. 

 Măiestria lui Byron imaginează o apropiere care e firesc să-l 

tulbure pe cel dedat, de când se ştie, doar unor acţiuni împovărătoare, 

făcute insuportabile de voluptatea lui de a gândi la „obiect‖. 

 Supremaţia ierarhică. La întrebarea lui Cain: „O, spirit! Cine 

eşti?‖, Lucifer îi răspunde la fel de lapidar: „Mai mare peste duhuri‖. 

Iată că şi în lumea duhurilor funcţionează o ierarhie, iar cel care ne-o 

dezvăluie are într-adevăr o simplitate regală. 

 O deviză intru eternitate. Iscodirea continuă: „De-i aşa / De ce 

cobori lângă pământ?‖ Chiar, ce l-ar putea interesa pe unul ca el de 

ceea ce se petrece pe aceste locuri atât de inospitaliere? Răspunsul nu 

numai că ne edifică dar reuşeşte să-l şi definească pe cel care-l 

formulează: „Ţărânii / Îi ştiu durerea‖. 

 Ne aflăm în faţa unuia dintre acele tipuri de răspunsuri care 

pot să aibă valoarea unor devize existenţiale. (Şi Cain are una, la fel 

de revelatoare. Dar toate la timpul lor.) 

 Însemnătatea acestei devize este multiplă. Întâi că Pământul 

însuşi este ţărână. Pe urmă, Adam (în ebraică înseamnă „pământ roşu‖) 

a fost plămădit din ea. În plus, tot ţărâna este aceea care dă roadele care 

îndestulează viaţa omului; tot ea înlesneşte supravieţuirea tuturor care 

au suflare. Şi în ea se întorc toate cele pământene, inclusiv omul. 

 Iată de ce replicii lui Lucifer îi acordăm semnificaţia de 

deviză existenţială. Tălmăcind numele lui Lucifer, descoperim că el 

are o benefică semnificaţie – „purtătorul de lumină‖. Byron 

sugerează, vom vedea, că omul însuşi îi datorează – nu lumina zilei 

(asta este opera lui Dumnezeu), ci lumina sa lăuntrică. O avuţie la fel 

de bogată ca şi cealaltă. Şi în absenţa căreia nu poate fi conceput 

omul în ceea ce are el mai reprezentativ. 

 Harul îl are de la Dumnezeu dar valorificarea lui îi este 

datorată lui Lucifer. Este o interferare care şi-a ales drept cel mai 

fertil câmp de experienţe tocmai omul, iar opţiunea s-a vădit 

superlativ inspirată, deoarece el va ajunge graţie succesivelor astfel 

de interferări să fie „discipolul‖ care aspiră să-şi întreacă Maeştrii. 
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Aspiră, chiar dacă nu va izbuti s-o facă niciodată. Esenţial este că 

aspiră. 

 Revelatorul de taine.  Când Cain îi spune, confesându-i-se (în 

faţa unui „duh‖ confesarea nu-i slăbiciune): „Demn sunt de dispreţ / 

Căci darul vieţii îl urăsc şi totuşi, / Eu nu-i curm firul, ci trăiesc. Mai 

bine / N-aş mai fi fost‖, Lucifer îi anticipează una din dimensiuni: 

„Trăieşti. Şi-ai să trăieşti / Întotdeauna‖. 

 E clipa când Purtătorul de lumină sfâşie primul văl: „Nu-

ncerca să crezi / Că trupul tău cioplit din lut înseamnă / Întreaga 

viaţă. El pieri-va, însă / Tu vei trăi nu mai puţin ca azi‖. 

 Lucifer întrevede destinul viitoarelor generaţii care se vor 

naşte după ce Cain va fi o amintire, toate având atributele acestui om-

răscruce. Cum altfel ar putea fi numită o făptură care se supune ca sub 

comandamentul unei legi ireversibile şi inflexibile plăcerii de a pune 

şi, mai cu seamă, de a-şi pune întrebări la nesfârşit? 

 Distincţii edificatoare. Cain nu pare satisfăcut de revelaţia de 

care abia a avut parte, şi întreabă, aproape că porunceşte: „Nu mai 

puţin? Mai mult de ce nu?‖ Lucifer nu neagă posibilitatea, spunând 

„Poate‖ dar îşi manifestă, indirect, scepticismul – „Atunci ai fi ca 

noi‖. Altfel spus – omule, mulţumeşte-te cu ceea ce eşti. 

 Stârnit, Cain nu se poate înfrâna: „Ca voi? Adică?‖ Răspunsul 

– „Nemuritor‖. Profundă distincţie, menită să restabilească nu numai 

adevărul, ci şi justul raport de forţe între om şi duhuri. 

 Investigarea continuă: „Şi sunteţi fericiţi?‖ Cel chestionat face, 

de data aceasta, o distincţie esenţială: „Suntem puternici‖. Tipică 

substituire, dar o astfel de substituire nu ascunde oare o erodantă 

neputinţă? 

 Încolţirea continuă: „Fericiţi?‖ Răspunsul e tranşant: „Nu‖. 

(Câte nu poate ascunde o simplă negaţie! Cel care o formulează, fie el 

chiar cel mai mare dintre duhuri, îşi dezvăluie o vulnerabilitate. Iar 

când la mijloc se află „fericirea‖, avem dintr-o dată surpriza de a 

constata că nu e nimic desăvârşit sub soare).  

 Lucifer nu se pierde cu firea. Cum i-ar sta unuia ca el într-o 

astfel de ipostază! Firea să şi-o piardă alţii, nu el. Astfel ştie că-i 

domină în continuare pe cei ce n-au tăria (sau slăbiciunea?) de a şi-o 

suprima. Imediat după ce şi-a recunoscut imperfecţiunea, contraatacă: 

„Tu eşti?‖ 

 Cain, lucid, cum se dovedeşte neîncetat, exclamă: „Cum aş 

putea? Priveşte-mi chipul‖. Celui care a pus întrebarea nu-i trebuie 

mult să conchidă: „Biet lut! Te crezi nefericit!‖ Acest „te crezi‖ 

insinuează că depinde de om, de modul său de a cugeta, dacă este într-

un fel sau altul. Altfel spus, de orice stare sufletească responsabil în 
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totalitate este omul insuficient educat ca să ştie secretul de care depind 

atâtea. Dacă nu cumva toate cele care alcătuiesc viaţa.  

 Punctul culminant al prezentei înfruntări îl reprezintă 

cuvintele lui Cain: „Tu ce eşti / Cu marea ta putere? ‖ Iar răspunsul e 

plin de fabuloase reverberaţii în timp: „Sunt acel / Ce-a năzuit să-ţi 

sufle ţie viaţă / Făcându-te într-altfel‖. 

 „Făcându-te într-altfel!‖ Bine, dar aceasta înseamnă că omul 

din faţa noastră are încrustat în sufletul său altoiul Purtătorului de 

lumină! Un altoi de existenţă căruia habar nu are. 

 O astfel de „lumină‖ unde poate să-l ducă pe posesorul ei? 

 Byron şi-a definit piesa drept un mister. Diferit de cele 

medievale, dar, în continuare, mister. Şi constatăm că a şi reuşit să ne 

introducă poate în cel mai fecund dintre misterele posibile. 

 Un sfat esenţial. Omul e ca o corabie. Pentru a pluti are 

nevoie, printre altele, şi de o cârmă. Iar aceasta poate să aibă diverse 

înfăţişări. Şi diferite nume. 

 O astfel de „cârmă‖ o poate constitui şi remarca făcută de 

Lucifer la dezvăluirea încredinţată lui de Cain: „O, ar fi fost mai bine să 

fi smuls / Sau fructele-amândouă, sau nici unul‖. (Se referă la roadele 

Pomului Cunoştinţei).  

 Replica amintită este: „Fii tu însuţi în încercarea ta. / Nimic 

nu stinge mintea când e trează / Şi-n centru lumii, căci menirea ei / E 

să domine‖. 

 Indirect, Lucifer îl defineşte prin aceste cuvinte pe Cain însuşi. 

Dar şi pe toţi cei care se vor naşte, purtându-i însemnul 

individualizator. Aceştia, întotdeauna puţini la număr, dar dispunând 

de o constantă ascendenţă asupra semenilor, tocmai prin consecvenţa 

arătată în a fi „ei înşişi‖. Statut la care un atât de restrâns număr de 

oameni aspiră. În detrimentul lor, dar şi spre mulţumirea potenţialelor 

victime ale celor prea conştienţi de ceea ce reprezintă. Conştiinţă nu o 

dată întemeiată pe un jalnic pustiu de merite reale, înlocuite sistematic 

însă cu altele născocite. Pe care, culmea!, izbutesc să le impună multora 

cu semnul schimbat dorit de ei. Mulţi dintre descendenţii lui Cain vor 

„practica‖ metoda.  

 O inspirată autocaracterizare. Stă în firea naturilor meditative 

să transforme într-o definiţie tot ce ating. Este o trăsătură specifică şi 

a lui Lucifer: „... eu ştiu tot şi nu mă tem de nimeni. / Vezi, dar, ce-

nseamnă să cunoşti”.  

 Conexiunea dintre profunda cunoaştere şi absenţa oricărei 

temeri înfiripă o pârghie graţie căreia însăşi lumea poate fi răsturnată. 

În sensul goethean al „răsturnării spirituale‖ care poate face din pisc – 

abis, şi din acesta o înălţime care să le întreacă pe toate cele reale. 
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Întrebarea care se pune însă este cutremurătoare. Ceea ce poate 

supranaturalul, încercat de om, fie el şi unul cu daruri ieşite din comun, 

unde duce? Şi, mai ales, ce consecinţe, şi ce încărcătură pot să decurgă 

din ele? 

 Trocul abject. Autocaracterizarea făcută de Lucifer îl incită pe 

Cain care îi cere acestuia să-i arate calea spre marea reuşită 

permanentă. (Dacă poate exista aşa ceva până şi la treapta unuia mai 

mare peste duhuri! A unuia? Nu. A celui mai mare peste duhuri!). 
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     MIRCEA VAIDA-VOEVOD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOIAG DE MAG 
 

O VORBĂ MARE 

 

Când din mine vor rămâne 

doar neşte cuvinte, 

vei găsi în biblioteca de nuc 

o carte din care îţi vorbeşte 

bunul tău, un haiduc. 

Nu te poate ţine în braţe, 

dar acolo printre silabe, 

îţi va face loc 

să intri înlăuntrul 

lumii de foc. 

Cuvintele îţi vor fi merinde, 

vor ţine loc de îmbrăţişare. 

Cuvântul e o Vorbă Mare, 

pământ şi ape – cuvinte, cuvinte… 

Te privesc de aproape, 

printr-o lacrimă 

strivită sub pleoape, 

ţinută în minte. 

 

 

 

 

 



41 

 

 

 

ZGOMOTELE CASEI 

Ai observat? 

Obiectele se mişcă 

în fiecare seară, noaptea. 

Oftatul perdelelor înfiorate 

de vânt, 

gemu din bibliotecă lin, 

capul baroc al neamţului 

pe un crenel sculptat, 

cărţile, praful, un canat, 

jilţuri cu triste 

capete de lupi. 

Suspinul anemonelor, 

un vaier-glas de scrin, 

o şoaptă. 

Vorbeşte-n somn 

bătrânul Bidermeier. 

Aud cum se cocleşte blând 

arama unei cupe, 

apoi trosniră seci 

vertebrele tăcerii, 

sau oasele bătrâne, 

tot mai reci. 

 

ZGOMOTELE NOPŢII 

 

 

Penumbrele, sau vântul 

mişcând gorunii, 

un vuiet, câinii urlă 

când îşi aduc aminte 

de străbunii lupi, 

sub Lună, în vileag 

iese chiar Luna în 

laguna 

norilor veneţieni. 

Berze planează foşnitor 

pe marile acoperişuri, 

apoi adorm – statui 

pe vârfuri. 

Ascult! – e vântul. 

Poate-am visat, 

poate-am plecat 

demult.
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                 IOAN POPA 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

APOSTOLUL 
 

Dascălul Andrei, om între două vârste, în duminici și sărbători, 

cerceta locașul Domnului. Cu rigoare, când o făcea. Căci, mergea și nu 

mergea. Mai mereu îi apăreau înainte treburi ce nu sufereau amânare și era 

silit să le dea curs tocmai în vremea slujbei. Atunci i se părea lui că are un 

spor nemaipomenit, cum nu-l are în nici o altă zi a săptămânii. Punea reușita 

asta pe seama sfințeniei momentului ales, în paralel cu sfințenia celui din 

casa Domnului. Cunoscându-i felul și năravul, popa nu sta doar în nădejdea 

lui. Așadar, neputându-se bizui pe unul ca el, de ocazie, își continua rosturile 

din totdeauna, adică își avea cantorul ei. Un bătrânel încă vioi, dar cu glas 

hârșâit și hodorogit, după cum îi erau și anii. Voință da, putere ba! Cu 

timbrul baritonal, atât de plăcut al vocii sale, cu felul propriu de interpretare a 

cântecului bisericesc, deprins de la magistrul iscusit din vremea școlii, 

biserica râdea. Glasul său armoniza de minune cu cel de tenor desăvârșit al 

popii.  

Cu rânduiala slujbei bine însușită, părea că doar se joacă printre cele 

sfinte. Încălzea atmosfera, rece, la propriu, și iarna, și vara. Popii, în timpul 

iernii, îi înghețau bocnă picioarele în cizmele făcute anume, pe comandă, să 

scape de încercările aspre ale frigului. La care era supus. Se înfofolea el cu de 

toate, dar degeaba. De la o vreme prindea a se foi, mutând povara trupului de 

pe-un picior pe celălalt, lăsând în repaus pe unul dintre ele, doar, doar. 

Încerca să zorească mersul ritualului, să-i dea bice, dar tot degeaba. Trebuia 

să suporte. Dacă tot s-a făcut popă. Să încălzească cineva o așa încăpere, cu 

alură de catedrală, nici prin gând nu i-ar fi trecut cuiva. Era peste puterea de 

închipuire a celor de rând. 
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Cântărețul nostru era și chipeș pe deasupra. Nevestele mai tinere, 

sosite la slujba duminicii din colțuri de sat și puicuțele date-n pârg îl sorbeau 

din priviri. Îi admirau și glasul, dar mai ales frumusețea chipului. Când ridica 

fruntea de pe ceaslov lăsa să se vadă un chip fascinant și luminos. Păcat ori 

ba, cu voie ori fără voie, dascălul impresiona. 

O meteahnă a instruirii sale la vremea învățăturii fu aceea că nu a fost 

silit să-și însușească scrisul, dar mai ales cititul, cu slove cirilice. La ce bun 

și-or fi zis și dascălul și elevii de vreme ce alfabetul acesta fusese demult 

abandonat, încă de pe vremea lui Cuza. Revenirea la el li se părea cam 

nepotrivită cu orientările mai noi, a lumii întoarsă cu fața mai mult către 

Apus. Așa că cu toții o lăsară mai moale cu cele ale slavismului. Chiar dacă 

orientarea oficială era alta. Drept e că nici profesorul de cant nu-i prea 

îndemna către aceasta. C-atunci, de bună seama, alta ar fi fost desfășurarea 

lucrurilor. Și, dacă nici la clasă nu avea trebuință de așa ceva, atunci … paște, 

murgule, iarbă verde. Lumea ta și-a mea, Mărie! A ales calea cea mai 

convenabilă. Ca mai toți dintre colegii lui. I se părea curat meșteșug de 

tâmpenie cu sumedenia de semne pentru litere, cifre și numere, cu az, buke, 

vede, glagol, dobru pentru a, b, v, g, d și toate cele următoare. Adică la ce 

bun așa ceva?! La clasă nu, iar în afară nici atât. 

Cantorul cel bătrân citea din amândouă scrisurile, de aceea el ținea la 

strană și cărți cu grafie cirilică, și cărți cu grafie latină. Și le folosea când pe 

una, când pe alta, după cum avea poftă, conținuturile fiind aceleași. După 

cum cerea Mineiul și tipicul sărbătorii de față. Iar Apostolul, cu faptele 

apostolilor, se afla doar aici, la îndemâna cantorului. Din el citea cântând 

bătrânul pericopele ucenicilor lui Isus, mai mult îngânat decât citit cu 

limpezime 

În duminica aceea dascălul Andrei primi poruncă de la bătrân să 

citească Apostolul. Nu era loc de tocmeală. Și la ce bun știind el prea bine că 

poporul de-abia aștepta să-l audă. Căci exprimarea sa de obicei era înțeleasă 

și clară. 

Apucă cartea din polița stranei și porni către locul de unde se citea. 

Cu fața la altar se părea că cele citite se adresau doar popii. De vreme ce sta 

cu spatele la mulțime. 

Deschide cartea la semnul indicat. Stăpân pe el nu avu nici măcar 

curiozitatea să vadă ce urmează a citi. Așa că începu. Stupoare însă. Luase 

cartea cu înscris chirilic. Cum să mai dea înapoi?! Căută pe loc o soluție. 

Cum cântă bătrânelul neclar și hodorogit o poate face și el. Adică să cânte 

textul mai puțin limpede ca de obicei, că tot nu pricepe lumea mare lucru. Și 

porni la modul cel mai grav. Se abătu cu bună știință de la stilul recitativ 

cadențat având grijă să-și trimită mai mult pe nas cuvintele, mai degrabă 
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mornăind. Din cartea Sfântului Apostol Pavel către Corinteni, citire… Porni 

citirea după tipic, ca de obicei. Să luăm aminte!, se auzi glasul popii. În ziua 

aceea s-a dus Petru la Paveeel! Care sta pe un scaun înaintea casei. Ce faci 

tu, Paveleee?, îl întrebă lungind și mai mult silabele și nazalizându-le din ce 

în ce mai pronunțat. Bineee!, răspunse Pavel. Atunci, fă bineee, ia un scaun și 
șezi!, grăi el ca pentru sine. Și Petru a șezut. Și-au povestit de ale looor. Și 

după o scurtă pauză: Și s-a dus apoi Pavel la Petruuu. Schimbă el puțin 

registrul ca să pară și mai plin de importanță. Ce faci, tu Petreee?, molfăi 

printre dinți cuvinte tot mai neînțelese. Șed!, îi răspunde scurt Petru. Ia și tu 

un scaun și șezi! Și-a șezut și el. Și-au povestit de ale lor. Și așa s-a dus Petru 

la Pavel și Pavel la Petru. Și-au povestit de ale lor! 

Pace ție, cititorule!, încheie momentul preotul. Care, cuprins de alte 

trebi prin altar, nu-l urmări cu atenție. Că știa prea bine ce are de citit. Așa că 

totul se sfârși cu bine. 

Mulțimea își încorda auzul să priceapă cuvintele dascălului Andrei. 

Se întreba ce s-a petrecut de data asta de n-au înțeles mai nimic din cele 

citite. Au reținut că Petru și Pavel au fost laolaltă, dar nu prea știau de ce. Și 

nici ce-au povestit împreună nu prea au priceput. 

La masa de prânz mama, cu auzul tot mai șubred în vremea de pe 

urmă, deschisese cuvânt: Vai, feciorul mumii, ce frumos ai citit apostolul! 

Nime nu-l citește ca tine. N-am prea înțeles multe, dar știu că ai citit de 

drăguții sfinți apostoli, Petru și Pavel. Și mai departe, treaba lor ce-au 

povestit! 
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               RADU BRATEŞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECULEGERE 
3
 

 

Coboară noaptea cercuri siderale 

pe cimitir, pe lanuri, împrejur.  

Foşneşte 'n straturi sufletul mai pur, 

cu murmur larg de ierburi şi petale.  

Din lutul moale trupul ţi-1 desprind —  

cu apa cerului ascunsă subt pleoape ... 

Şi primăvara 'ntârzie pe-aproape 

să-ţi fure inima 'n bujorii ce s'aprind.  

Ţigăncile-au citit din palmă  

şi ghioc clipa când te vei risipi în flori:  

se va cutremura o stea din cheotori de azur.—  

Şi-ai plâns de nenoroc! 

Din crugul stelei a rămas  

un pumn de lavă şi din râvnirea ta 

un drum deschis ...  

Aştept clipirea, că de noapte mi-s umezi ochii,  

inima bolnavă.  

Braţul mlădiu reînfrăţit cu huma  

1-împrejmuie cu somnul tiparelor acuma  

pământul cald de creşteri.  

                                                 
3
 Poeziile lui Radu Brateş, au fost publicate în revista Gând Românesc seria Ion Chinezu de 

undele-am extras noi. 
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Subt dungă de sicriu nu ţi-e zorit popasul  

pe cât trecutul viu.  

In ţara fără lacrimi  

vecia să-ţi murmure imnuri —  

şi coji de boltă să-ţi fie calendar.  

Eu să culeg din slavă argintul selenar 

în versuri cu podoabe de pajişti şi pădure.  

                                                                            

SATUL CU MINUNI  

 

Satul meu e fără istorie şi primar  

E un sat cu tristeţi şi minuni:  

Dumnezeu coboară printre oamenii buni  

Să le-ajute la sapă, la plug, la car.  

Când intri 'n el, să nu te 'nchini nimănui —  

Satul meu e fără legi şi stăpâni. 

 Poţi rămânea zile şi săptămâni  

Şi să pleci fără să mulţumeşti, să spui:  

„Mă iartă că prea mult am rămas!‖ — 

Ci dacă 'n drum vei întâlni pe Dumnezeu,  

Nu te mira că n'are -n jurul frunţii curcubeu  

Şi că păşeşte 'ncet şi fără glas.  

Nu te mira că n'are 'n jurul frunţii curcubeu  

Printre prunci şi ierburi şi grâne ...  

De ştii să intri 'n vorbă cuviincios, rămâne 

Ceasuri întregi — şi fără rugăciuni.  

Poţi să-i spui de visuri şi dureri,  

De tristeţile ce te răpun. 

Dumnezeu e darnic, bun,  

Şi 'mplineşte toate câte ceri. 

Nu vorbi de casa vecinului! 

Nu spune: „Doamne, prea ne-ai legat de pământ!"  

El ştie toate (şi ce multe sânt!)  

Şi mersul stelelor şi al destinului . . .  

Satul meu n'are nume pe hărţi,  

Nu-i căuta adresa şi hotarul! 

Deschise-s grădinile, curţile ...  

Harul înfloreşte minuni, fără altare şi cărţi.  

Te afunzi ca 'ntr'un ungher de ape  

In bulboana cerului de vară îngeri cu aripi de pară  

Iţi aduc luceferii aproape... 

Şi pe când mireazma de salcâm  
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Vă sărută paşii din ţărână —  

Vei rătăci, cu Dumnezeu de mână,  

Din satul meu spre celălalt tărâm!  

 

MĂRTURIE PENTRU ZILELE MELE  

 

Vei întreba odată subt cais 

(mai tristă poate, gingaşe, subţire)  

vei întreba odată: cine-a scris  

aceste cântece de moarte şi iubire?  

Le repeţi şi nu mai isprăveşti:  

sună ritmul a văzduh şi moarte!  

(Primăvară, pentru ce 'nfloreşti  

mai suavă 'n strofele din carte?) 

În genunchi, subt cerul din cuvinte,  

mă aştepţi când seara cade lin;  

dar poetul, prietenul cuminte,  

ţi-e străin acuma, ţi-e străin!  

N'a fost dat amiezilor de-aici  

să le-adune flăcările pure! —  

Ştii, iubea livezi şi rândunici, 

Şi poemele cu murmur de pădure.  

Rătăciaţi grădinile din basme 

tot mai des alături, mai tăcuţi. —  

De ce plângi când fâlfâie fantasme 

şi te-apleci pe pagini, le săruţi? 

Mai visezi şi mersu-i legănat,  

şi surâsul, apa ochilor — cerească?  

Anii lui simt unde care bat  

tot mai rar în malul vostru! 

Crească florile caişilor (iubiţii)  

tot mai rar vor bate n amintire . . .  

Numai plopii-i poartă, chinuiţii, 

freamătul din suflet şi privire.  

De ce stai lângă îngerii de pază 

 lângă ţărna care mă ascunde? 

Numai stelele plăpânde luminează  

dragostea şi rănile-ţi profunde.  

Tot mai tristă, inima te cere 

 lângă amintiri şi oseminte ... 

Sufletul ţi-e calmă adiere 

 peste lanuri, ierburi şi morminte... 
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           RAISA BOIANGIU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEŞTEJIREA PASAGERĂ? 
 

Numele meu e Teofana. Unii îmi zic Teo. Când eram mai mică, acasă 

în Iaşi, părinţii îmi ziceau Fana. 

Fana cui eram? Aveam o casă cu etaj în centrul Iaşului – pi şentru – 

cum ziceam atunci şi mama, profa de română mă certa: 

-Zi şi tu literar: pe centru sau mai bine în centru. Ce însemna centrul 

ăsta? Hm! Ceva pe lângă casa lui Vasile Pogor. 

Eram copil drăgălaş, se pare. Mama îmi lăsa să crească părul lung. Ea 

mă pieptăna. Of, pieptenul ăla dur de os. Îl avea de la bunica. Parcă asistam la 

o mică operaţie estetică. Răbdam durerea, posibil că ştiam că mă ajută să fiu 

frumoasă. Părul meu: o zestre. Tot de la bunica. Mama îmi zicea că bunica 

avea un păr până la glezne pe care-l împletea uneori şi-l făcea coroană pe cap 

de-i ziceau toţi împărăteasa... 

Aşa că, am avut o bunică împărăteasă. Ha, ha! 

Gerurile noastre din Moldova le am în trup. Uneori stăteam pe lângă 

soba de lemne şi chiar adormeam pe acolo învelită într-o pătură de lână. Îmi 

plăcea să fiu aşa pe-un scaun-jilţ care fusese al bunicii împărătese şi-mi 

imaginam că sunt prinţesă. Aşa-mi doream să fiu prinţesă, în aşteptarea 

prinţului.  

Mama mă gonea de-acolo din culcuş: 

-Du-te afară la joacă! Ce stai ca o babă, Fana! 

La grădiniţă mă uitam în cărţile cu poze colorate. Mai clădeam şi 

castele din cuburi. Eh, câte castele am clădit! După ce le terminam, urma 

dărâmarea lor. Le împrăştiam prin toată încăperea. Simţeam că nu e un castel 

adevărat. Mă înfuriam. 

Aveam o păpuşă c-o pălăriuţă de rusoaică. Ziceam că-i prinţesă.  

Mama mi-a zis: 
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-Ce prinţesă, Fana, e... o fată obişnuită. În Rusia nu mai sunt prinţese, 

le-a omorât Stalin. 

-Dar eu cum mai sunt: pentru că mă trag din bunica! 

Uneori îmi lăsam părul să se zbenguie. Îmi intra şi-n ochi. Nu mai 

vedeam lumea. Visam că zbor şi mă ajută părul ca să zbor. Eram pe covorul 

fermecat din poveştile bunicii. Mă avântam în mers – şi în zbor: şi deodată 

buf! căderea. Îmi zdreleam genunchii. Lacrimi amare. 

-Mâcă, aşa-i ziceam bunicii, de ce covorul fermecat nu m-a ajutat? 

Aşa, că nu eşti cuminte. În loc să-ţi prinzi părul în coade – tu... hm! 

Nu mă certa urât. Numai aşa, îmi zicea, îmi explica. Dar de mine nu se lipea 

mai nimic. Eu alergam ca o bezmetică până picam şi pe urmă boceam. 

-Cine te-a supărat? zicea mama, când venea de la şcoală. 

-Îl bocesc pe bunicul că nu mai e cu mine. 

Războiul ăla care l-a omorât. Ce ştiam eu despre el, nu mare lucru. Îl 

omorâse războiul al doilea mondial. 

O întrebasem pe mama ce-i ăla război mondial? 

Război – cam ştiam eu ce-i: se războiau şi raţele în curte. Aveam vreo 

cinci-şase ca  

s-avem după război că era şi secetă şi... vai de noi! Raţele tot făceau scandal 

că nu prea aveau mâncare. Mda! Ele erau războiul.  

Tata – inginerul le-a terminat repede: 

-Cu ce să le mai hrănim!? Aşa că eu... am înţeles că războiul lor s-a 

terminat, aşa cum se terminase şi războiul ăla mondial.  

Mama mi-a zis că mondial, adică la el au luat parte mai mulţi, din mai 

multe ţări, nu aşa cinci şase, războindu-se, câte raţe aveam noi. Dar şi la ele 

era un război mai mic. Tot război se cheamă. 

Ce bună-i târtiţa şi aripile. Zborul lor nu mai e. Şi, măcăitul ăla 

nesuferit. Şi zvelteţea lor, cu haine aurii de puf în tinereţe. Pe varză: ce miros 

care mă învăluie. Îmi intră în rochiţa mea verzulie.  

De ce am culoarea asta pe mine? Şi acum înspre bătrâneţe, tot aşa am: 

culoarea speranţei deşi uneori dezastru. 

Speranţa aia, care cică moare ultima. Ultima, pe naiba! cum zice 

prietena Lia... Ultima, pe naiba! Eu voi muri întâi şi atât. Speranţa, cine ştie 

în care trup, va rezista în veci. Ce prostii gândesc.  

Eu,cu elevii mei. Ai mei elevi. De câtă iubire m-am bucurat. Cu iubire 

m-am îmbrăcat. M-am îmbălsămat.  

Pupăturile lor aeriene le-am simţit. Dar unde vă e gândul? De ce nu vă 

străduiţi să reţineţi ce vă explic. Unde vi-i gândul? 

-Corul părea a zice: 

-La dumneavoastră, la dumneavoastră... tovarăşa... 

Tovarăşa lor de suferinţă, de alean. Predam chimia ca şi codoiul 

nostru, academiciana fără har. Obiectul meu terfelit de-o analfabetă. Cât am 
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suferit atunci. Îmi venea câteodată să urlu în clasă. Să zic că... naiba s-o ia pe 

savanta de renume mondial. Măcar de-ar fi fost frumoasă. Hm! Şi eu eram, 

mai sunt? frumoasă. Părul meu ingenios împletit: cât timp îmi lua până-l 

făceam covrig – bine îmbârligat – coroană mie – Prinţesa Fana. Părul meu, pe 

care Sorin – finuţul meu – Prinţ al zilei şi al nopţii – mi-l pipăia. Îi simţeam 

degetele răsfirate în firele în ale căror bogăţie îşi înfunda apoi faţa, aspirându-

mă. 

Ce sunete scoteam. Nu mă ruşinam de plăcerea aceea aproape 

perversă. Sărutul părului în zi sau în noapte.  

-Tofana, lasă-mă să... Şi degetele lucrau şi nările cu aer cald mă 

îmbălsămau. Închideam ochii. Un fel de somnolenţă mă cuprindea. Eram 

învinsă. Mă lăsam învinsă de cavalerul meu. El – cel care m-a vrut cu 

adevărat. Şi dăi şi luptă! Nu ştiam. Credeam că acţionează mai mulţi 

admiratori. Îmi tot trimitea vorbă prin colegii de grupă că vrea să mă 

cunoască.  

Eu – teribila cuceritoare: visam că-s o ceată de voinici, şi eu în codru 

rătăcită. Şi ei mă salvau. Mă adăposteau, mă duceau cu ei la casa lor din 

pădure. Şi erau atâtea încăperi că nu mai ştiam să mă descurc. Şi doream să-i 

cunosc. Şi ei îşi acopereau feţele şi nu-i puteam diferenţia. Ceata mea de 

voinici. Nu m-atingeau. Şedeau împrejurul meu şi murmurau ceva indistinct. 

Parcă erau o sectă în slujba iubirii.  

Şi-i rugam în vis să se arate, să-i văd. Oare aveau feţe de monştri sau 

ce era cu ei? 

Trezirea mea în zori de ziuă, cu transpiraţie, cu gol, cu nelinişte: ce-i 

cu mine? Ce-i? 

Şi-o colegă, în fine, zicându-mi după un curs, cândva înspre 

primăvară: 

-Trebuie să-ţi prezint un student, viitor inginer chimist, care vrea să te 

cunoască. Zice că te-a tot urmărit, dar n-a îndrăznit până acum. Îl vezi: uite-l 

acolo, după coloana aia. Îl chem, da? Sorine... 

-Nu, nu sunt pregătită. 

-Ce spui, ce pregătiri trebuie să faci, dacă el te adoră. 

Era lângă mine. Voiam să-l pipăi. Era viu, nu era statuie. N-avea ochi 

prefăcuţi. Îi curgeau dorinţele. Simţeam cum vrea să mă inunde. 

M-am încruntat. I-am zis cu obidă: 

-M-ai cunoscut. Şi?... 

Parcă auzisem un geamăt, oftat? 

L-am lăsat acolo, fără niciun răspuns. Nu mă voiam aservită cuiva. Ce 

bine fusese până atunci, când nu ştiam de el. Cortina a picat şi el, purpuriul în 

obraji, cu fire rebele aurii părea un chip al unui adolescent derutat, gata să 

dispară în anonimat. 
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Nu-l voiam. Simţeam că el mă va stăpâni, că el cu voinţa lui de mine, 

nu mă va lăsa. Şi chiar dacă nu l-aş vrea, el nu se va îndepărta din preajma 

mea. Acea iubire a lui era – o simţeam şi fugeam, fugisem atunci. 

Nu ieşeam la geam,când mă anunţau colegele că-i jos şi m-aşteaptă. 

-Nu vreau, nu vreau, nu pot! 

Mi-era teamă că iubirea lui atât de acaparatoare mă va devora. Nu-mi 

va mai permite nici să mai respir fără el. 

 

Şi acum sunt fără el. De nouă ani. Singurătatea mă apasă, cum ştie ea 

s-o facă. Din ce în ce mai greu. Dorul nu trece, se accentuează. Of, tu Sorine, 

cum te-ai îndurat să mă laşi singură. Eu nu ţi-aş fi făcut ţie asta. Dar femeile 

sunt mai puternice şi de aia. Dumnezeu ne dă nouă să ducem greul. Unde-l 

purtăm? Şi în inimă, dar şi în mintea noastră – creieruş cu fantezie. Ne 

imaginăm suferinţa. Ea este. O culegem cu antenele gândirii noastre. 

Luciditatea ne păstrează vii, echilibraţi, cu dezechilibrele din noi. E bine aşa! 

Pe naiba, dar asta-i: supravieţuim. 

Mai nou mă doare un picior. De abia pot să păşesc. Din pricina 

dorului de nepotolit apare durerea pe undeva prin corp ca să suport acel gol, 

acea nelinişte angoasantă. Nu mai pot mânca. Nu mai am poftă. Fac eu 

mâncăruri, eu, bucătăreasa, eu menajera mai elegant spus, dar. Nu mai sunt 

gurmanda care eram, dar grăsimeturile şed pe mine în părţile corpului unde le 

place. Of! Mi-am făcut tot felul de tratamente la piciorul meu beteag: şi 

injecţii-infiltraţii şi medicamente şi acea şedere cu piciorul întins şi oarecum 

am scăpat de durere, pot umbla. Îmi revin la normal? Starea mea sufletească 

încă nu-i cea prielnică unui suflu omenesc fără poticneli.  

De ziua mea, în primăvară – iată – sunt la barul ,,Galena‖, cu 

prietenele mele: Lucia  

( Fecioara? ) şi Camelia ( mama Grahilor, cum s-o fi scriind? ). Ele nu ştiu că 

e ziua mea şi eu mă simt excelent. Nu-mi mai vreau ziua de naştere. N-o 

vreau sărbătoare. Vreau toate zilele mele: zilele împărătesei Teofana. Oare 

împărătesele au fost fericite?  Ştiu câteva care nu prea erau umflate de 

fericire… Necazuri – trădări – închisori până la decapitare. Eu încă n-am fost 

închisă în niciun turn, poate numai în cel al iubitului meu Sorin: cel care te 

iubeşte – te stăpâneşte. Aşa vrea. Dar… 

Eu spun bancuri de ziua mea, oricând e ziua mea, dacă am 

bunădispoziţia de a face pe cei de lângă mine să râdă. Am acest talent 

verificat în ani. E plăcerea mea. Şi cred că am şi talentul de a spori efectele 

prin interpretarea pe care reuşesc s-o fac artisticeşte. 

    Iată un talent al meu, de care n-o să mă despart toată viaţa. Numai să n-am 

dureri cumplite, că atunci n-am chef de nimica şi dorinţa mea de a spune 

bancuri dispare. 
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 Uneori mă repet, dar ascultătoarele mele îmi zic: ,,spune, spune-ne 

bancul ăla cu…‖ și urmează diverse, ,,că nu ne mai amintim poanta. ‖ 

 Iată o mostră de banc: 

 ,,Unul din State venit la noi în Bucureşti întreabă: 

 Magazinul cutare în cât timp a fost construit? 

 Răspunsul românului: În cinci ani. 

 Americanul: La noi o asemenea clădire se ridică în două-trei luni. 

 Întreabă americanul: Hotelul ăsta în cât timp a fost construit? 

 Zice românul: În trei ani. 

 La noi afirmă americanul – un hotel ca ăsta se ridică într-o lună... Dar 

clădirea asta –  Palatul republicii, în cât timp a fost terminată? 

 ... Păi, zice românul: nu ştiu, că ieri nu era aici.‖ 

 Scrise pe hârtie bancurile n-au acelaşi farmec ca atunci cânt sunt 

rostite. Şi trebuie să ai mereu ceva în tolbă, nu dracii lui Ivan Turbincă... 

 Tolba mea este plină ca un izvor perpetuu. 

 Piciorul meu care, când stângul, când dreptul doare şi noaptea în vis. 

Separat de corp îşi strigă neputinţele şi eu Teofana îl mângâi: Taci cu mama, 

taci cu mama! 

 Casa mea imensă cu zeci de verande are privirea înspre lume. Sunt 

într-un grup(altul?) cu două profe de română. 

 Acolo talentul meu se dezlănţuie: vorbele-mi dansează forte. Lecturile 

ies la suprafaţă, precum bolboroseala ciorbei în fierbere. E mândria mea de a 

se elibera de cuvintele din lecturi, care altfel s-ar îneca. Nu vor să se lase şi-şi 

aruncă stropii în cele două tovărăşele: Amelia şi Dina. Ele ascultă cu 

religiozitate. E un adevărat ritual. Locaţia lor e tot alta: la o cafenea, la o 

pizzerie, la un ceai sorbindu-mi vorbele – revărsându-mă. 

 Supravieţuirea se înfăptuieşte astfel? O nişă, un hublou al putinţelor 

invadând spaţiul. 

 -Tu, voi fetelor, încă trăim! Suntem. Ha, ha, ha! Bucuriile valsează. 

Eu, Fana, ştiu a le rosti. 

 ... Păsărelele îşi zic aleanul din toate alea-alea, în timp ce eu, îmi duc 

corpul, cu piciorul bolnav înspre o altă locaţie, unde, iar voi înflori ( vom 

înflori ), uitând veştejirea  

( pasageră? ) 

 Părul meu lung şi des s-a rărit de tot, dar asta-i altă poveste... Nu mai 

sunt prinţesa!? 
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          GHEORGHE DĂNCILĂ 

 

 

 

 

 

 

 

Panică 

 

Unde să fug şi unde să m-ascund 

Cu visul meu iubit şi muribund 

În gaură de şoarec nu încap 

La margine de lume tot nu scap 

Plângerea cărnii-mi sună în auz 

Dus-am păcatul până la refuz 

În duh un schit curat să fi avut 

Iubirea toată să o dau tribut 

Să fi avut o peşteră în munţi 

Şi la carnalitate să renunţ 

Ca un sihastru care s-a închis 

În ascultare oarbă, nu în vis 

 Dar pe pământ scăpare nu-i deloc 

 Pe şapte stânjini va fi ars de foc. 

                                                  1 martie 2017 

Panică 

Ce panică şi-ameninţări din greu 

Vine-ntâlnirea cea cu Dumnezeu 

În talgerul etern ce va să pui 

Că în făptura ta iubire nu-i 

Lumea te-a învăţat cu ispitiri 

Păcatul îl mănânci şi îl respiri 

Şi schitul tău din duh şi ce era sfânt 

Piatră pe piatră nu-i, sfărmate sunt 

Şi un alt templu mândru ţi-ai ales 

Carnalitatea dusă la exces 

Păcatul e frumos şi e permis 

L-ai vrut şi zeu păgân l-ai vrut şi vis 

 Când totu-i cântărit şi numărat 

 Te vei trezi pe rol de vinovat. 

                                       1 martie 2017 
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Apocalipsă 

 

Panică-n străfundurile mele 

Văd pe cer căderile de stele 

Pe pământ cutremure cumplite 

Nu mă-ntreb şi cine le trimite 

Peste tot doar plângere şi jale 

Nu e spre salvare nicio cale 

Şi în toate e sfârşitu-aproape 

Moartea creşte-n foc şi creşte-n ape 

Seminţia fericirii toată 

La pierire este condamnată 

Vrerile căzute-n neputinţă 

Află clipa cum le ameninţă 

 Numai gândul mut şi bântuit 

 Ca sihastrul se ascunde-n schit. 

                                              17 ianuarie 2017 

 

Panta coborâtoare 

 

Toate mi se-aşează împotrivă 

Toate câte vin şi câte trec 

Doar ideea asta mi-o cultivă 

Că mă pierd în marele eşec 

Gura de secundă e Mafaldă 

Prevesteşte plângeri şi necaz 

Vara mea cu flori şi vreme caldă 

N-o s-o mai revăd în niciun caz 

Blestemată şi urâtă pantă 

O cobor din ce în ce mai greu 

Mi-i angoasa singura amantă 

Şi prieten numai Dumnezeu 

 Ce să-ncerc când totu-i în zadar 

 Cineva mă fură la cântar. 

                                              17 ianuarie 2017 
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Dispariţii 

 

Ninge peste visul meu cel mut 

Nu mai pot sfârşi ce-am început 

Vrerile-s plecate în exod 

Stau închis în biologic cod 

Ca-n celulă duşii la Aiud 

Cântec de privighetori n-aud 

În iubirile care mai trec 

Cu miros de vechi şi de eşec 

În cuvinte nu mai cresc salcâmi 

Spre a înflori şi-a fi sublimi 

Stelele din cer s-au tot redus 

Orb cum sunt pot declara că nu-s 

 În memorie de te cobori 

 Tot se mai găsesc grădini cu flori. 

                                                       10 ianuarie 2017 

 

Satirul 

 

În toate prea departe-a mers 

Şi ce bizare preferinţe 

Strică cu gustul lui pervers 

Şi carne pură şi conştiinţe 

N-avea-n blamatul arsenal 

Nimic din lucrurile sfinte 

Trăia-n instinctul său total 

Flămând de dragostea fierbinte 

În câmpul lui imaginar 

Şi sub salcâmi plini de floare 

A fost cel mai vestit avar 

Când era vorba de fecioare 

Dar fericirea i-a pierit 

Şi s-a retras de-acum în mit. 

                                  14 ianuarie 2017 
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           GEORGE BACIU 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

POEME CU SUFLETUL AFARĂ 

 

1. 

Treceam, uneori, cu gândul târâş, pe sub lună 

în noaptea aţipită pe umbra ta postumă. 

2.  

Sărutul tău avea priviri neastâmpărate 

şi gust de râu uitat pe talpa salciei uscate. 

3. 

Mereu ajung la capătul foşnetului tău 

răsfoit, os cu os, până la ultimul ecou. 

4. 

Erai o frunză povestită de chipul copacilor 

deraiaţi de erorile de zbor ale păsărilor. 

5. 

La apelul de seară, dimineaţa tocmai lipsea, 

rămasă goală-n lacul pitit după o ureche de stea. 

6. 

Gândul serii se furişează sub căpiţa de fân. 

Pe dealuri greierii zornăie cu stelele-n sân. 

7. 

Mi-am pus şapca pe ceafă, trândav şi ciudat. 

Râul albastru e un cântec în mine uitat. 

8. 

Sângele din mine are gust de piatră  cu oase triste 

şi geamăt de iertare cadelniţat în acatiste. 

9. 
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Hai, plimbă-mă pe sânul cu chipul spre sud, 

sunt doar un gând pe chipul unui poem nud. 

10. 

Dimineaţa scrie poezii despre păru-ți castaniu. 

Eu le citesc în ziar, povestindu-mă fără să ştiu. 

11.  

Începe iarna. Seara trece în cârji, tuşind răguşit. 

Dedesubtul frumosului din tine stelele au sânul ciobit. 

12. 

Iubito, mă-ntrebam de ce tâmplele au glezne 

şi mă strivesc cu gândul porţii scârţâind în bezne. 

13. 

Visa un lup. Târziul nătâng atârna pe-o cracă. 

Fiorul din tine cu marama mirării mă-mbracă. 

14. 

Scriu poveşti despre oasele-mi pustii 

Trupul mi-e un lemn, zornăind a insomnii. 

15. 

Mi se albeşte părul, rămâne osul urmei de lut 

colindând iarmarocul unde ieri te-am vândut 

16. 

E-atâta singurătate pe chipul depărtării. 

Tu îmi mângâi pasul cu gândul cărării. 

17. 

Plouă, plouă, pe obrazul vânăt al dealului, 

poteca dinspre codru suspină-n copita calului. 

18. 

Pârâul plângea sub pârleazul din șoapta cărării, 

norii alergau stelele pe sub fusta scurtă a zării. 

19. 

Uite, iubito, ce tristă e poteca dinspre pădure 

când gerul-și-azvârle prin copaci mustățile sure. 

20. 

Aștept luna să se ascundă sub o felie de zare, 

tu să-mi spui în săruturi povești la-ntâmplare. 

21. 

Toamna aleargă, târzie, pe frunzele ude, 
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Luna-și-ascunde sânii printre stelele nude. 

22. 

Am să te dau afară din povestea de ieri. 

Despre tine, în gând, mai sunt doar păreri. 

23.  

E iarnă, frumoaso, gerul se uită pe geam, 

zăpada visează, cu luna în palmă, pe-un ram. 

 

24.  

Azi te-am iubit, pe furiș, ca un vechi derbedeu, 

curtat într-un gând din povestea cu iubiri de liceu. 

25. 

Vântul mergea șchiopătând pe ridurile zării, 

eu îți sărutam pașii uitați în vestiarul cărării. 
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              ADRIAN DACHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vin şi pleacă 

 

Toate vin şi toate pleacă. 

Dacă-s rele, 

Dacă bune, 

Doar iubirea ta îmi seacă 

Toate caznele din lume, 

Doar o noapte lângă tine 

Să te am, 

Să te ador, 

Să te semăn peste mine 

Cu-al tău suflet muritor. 

Cerul este-a mea minune, 

Norii-mi sunt puterea-ntreagă. 

Însă ploile pe lume, 

Toate vin şi toate pleacă. 

Şi privind din urmă norul 

Mistuit de-a sa colină. 

Se împrăştie amorul, 

Cum s-a dus, n-o să mai vină. 

 

 

Pe mantia cerului plină 

 

Pe mantia cerului plină, 

Să fii o pană ce zboară. 

Purtată de aer, trimisă de vânt, 

Prin norii senini o regină. 

În brațele mele tăcute  

Rămâi doar o umbră străină, 

Un tremur de vânt ce îți mângâie inima 
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Când sufletul tace,  

Suspină... 

 

 

Eu nu iubesc pe nimeni 

 

Nu iubesc pe nimeni. 

Dacă râd, m-ascund 

Dacă plâng, mă destăinui 

Dacă nu aștept pe nimeni 

Ai să vi. 

Așa sunt eu, 

Un fel de ideal 

Care te urăște 

Și care te uită oricând, 

Eu nu mint. 

Iară tu, asemenea. 

De aceea te amăgesc uneori 

Și rămân rece, căci eu 

Nu iubesc pe nimeni. 

 

 

Care dintre voi, frumoase? 

 

Care dintre voi, frumoase 

Mi-ați ghicit durerile? 

Să nu pot acum să caut 

Printre nopțile duioase 

Chipul dragei nefricoase 

Și-al iubirii nemiloase, 

Să nu pot acum să laud 

Frați, străini și făr-de seamă 

Al meu tată, a mea mamă 

Și a cugetului teamă. 

Căci închis în astă lume 

Stau robit, aștept în mine 

Să răsaie orișicine, 

Aleanul să-l aline. 

Voi lăsa în urmă timpul 
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Să apună-n veșnicie, 

Brațele să le dau ție, 

Gura dulce s-o dai mie. 

Dintre toatele frumoase 

Ce durerile-mi ghicesc 

Doar cu tine răscolesc 

Focul viu și omenesc. 

Mai departe de departe 

Opt planete au apus. 

Te iubesc cu-n dor nespus 

Și-un amor mai sus 
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ÎN MALAXORUL VREMURILOR 
 

 Privind coperta cărţii primite de curând Prin morile timpului, de 

Romulus Tot (Editura Polidava, 2016), gândul mi-a fugit la morile de vânt cu 

care se lupta Don Quijote, deziluzionat de circumstanţele vremii, precum 

autorul acestui volum, prins în caruselul derutei şi dezamăgirilor din originala 

tranziţie românească, a cărei rostogolire pare greu de oprit. Tradiţia literaturii 

transilvănene, cu preceptele morale austere, se continuă în acest roman-

document, aparţinând genului memorialistic, în care cititorul înfăţişează 

dureroasa realitate din ţară, în această perioadă. 

Morile metaforice din titlul cărţii macină oamenii, vieţile şi realităţile 

social-politice, înfipte în canavaua istoriei, pe care autorul o surprinde într-un 

flash original, cu evident talent narativ, dar şi cu obiectivitatea şi umorul 

celui care a fost actor uneori sau martor alteori al zbuciumatelor secvenţe de 

viaţă, traversate în totalitarism şi în pseudodemocraţia postdecembristă. 

 Admirabila prefaţă a profesorului Florin Brădeanu, postfaţa semnată 

de poetul Eugen Evu, dar şi Cuvântul autorului dezvăluie motivaţia scrierii 

acestui roman, în care sunt înfăţişate şi analizate situaţii şi personaje în raport 

cu norma morală şi cu rigorile eticii, surprinse în dedicaţia de la începutul 

cărţii: „Dedic această carte specialiştilor din agricultura românească care 

de-a lungul activităţii lor, trecând prin două sisteme ideologice contrare, au 

avut tăria morală de a-şi păstra demnitatea ...Frumuseţea spirituală te ridică 

cu mult deasupra bogăţiei materiale şi te ajută să fii OM.” 

 Talentul domnului Romulus Tot se confirmă încă din primele pagini, 

care preced extinderea epică din cele şapte capitole, conducând cititorul pe 

drumul spre Mănăstire, unde spovedania personajului, la mormântul 

Părintelui, dezvăluie tensiunea sufletească a unui abisal proces de conştiinţă, 

pus sub lupa sincerităţii omului trăitor în cele două sisteme social-politice. 
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Analizându-şi viaţa cu dorinţa de a înţelege şi de a se înţelege, cu bune şi cu 

rele, cu credinţa şi cu necredinţa acelor ani vitregiţi, eroul cărţii găseşte 

alinare în morala creştină şi în confortul psihic al verticalităţii şi al 

profesionalismului puse în slujba semenilor. În lumina acestui preambul 

înţelegem complexitatea personajului principal, inginerul zootehnist Ghiocel, 

un alter ego al scriitorului, care, în finalul romanului, trăieşte dezamăgirea 

neputinţei de a depăşi inerţia jocurilor politicianiste şi îşi hotărăşte strategia, 

intuind soluţia viitorului : „În slujba acestei nobile cauze îşi va pune 

inteligenţa, îndemânările, experienţa şi ...va cere ajutor dumnezeiesc. O 

schimbare eficientă a clasei politice va fi un proces greoi şi de durată, dar 

atât de necesar...”. 

 Romanul surprinde o diversitate de caractere, prinse în vârtelniţa 

vremurilor de dinaintea şi de după anul de răscruce 1989, ţesute în urzeala 

secvenţelor retrospective şi introspective, evaluate în ample crestomaţii şi 

eseuri. Personajul principal al romanului este inginerul Ghiocel, profesionist 

preocupat de modernizarea şi de reorganizarea complexului de creştere şi de 

îngrăşare a ovinelor, devenit, înainte de 1989, unitate economică model, 

aducătoare de  consistente venituri în urma tranzacţiilor comerciale de 

anvergură internaţională. Rezultatele efortului său au fost recunoscute, 

bucurându-se de aprecierea superiorilor, care i-au propus chiar promovarea, 

refuzată din dorinţa de a-şi continua proiectele la respectiva unitate  

economică. În contextul crizei alimentare a acelor ani, autorul dezvăluie 

aspecte mai puţin ştiute, completând galeria personajelor vremii, 

nominalizând pe unii zbiri din conducerea superioară de partid (Teleagă), dar 

şi umanismul şi înţelepciunea primului secretar la nivel judeţean (Radu 

Bălan). Avantajele aprovizionării preferenţiale a activiştilor de partid, a 

securiştilor şi a miliţienilor sunt amintite ca fiind realităţile acelor vremuri 

cenuşii pentru marea masă a oamenilor.  

 Evenimentele din decembrie 1989 îl absolvă pe curajosul director al 

complexului de culpa sacrificării animalelor din proprie iniţiativă, din dorinţa 

de a asigura carnea necesară hrănirii minerilor. După o perioadă confuză de 

aşteptare şi de dezorientare, se declanşează avalanşa schimbărilor. 

 Domnul Romulus Tot surprinde o paleta largă a greşelilor care au 

generat abuzuri şi distrugerea a ceea ce fusese bine structurat, cu o bază 

materială solidă, cu specialişti devotaţi, favorizându-se treptat afacerile 

„şmecheraşilor bine înfipţi în politică‖. Aşa a fost cu desfiinţarea CAP-urilor, 

cu retrocedarea proprietăţilor, cu falimentarea şi prăduirea marilor unităţi 

industriale etichetate ca fiind „mormane de fier vechi‖, cu mentalităţile 

retrograde ale unora sau ale altora. Sub masca măsurilor reparatorii, se 

ascundeau interesele foştilor securişti, dar şi rapacitatea unor investitori 

dinafara ţării, care convingeau „decidenţii‖ cu verzişorii. Pasajele 

interogative provoacă cititorul la cugetări înţelepte („Să fie spăgile şi 
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comisioanele mult mai mari decât dragostea de ţară şi responsabilitatea 

funcţiilor? Se pare că da...Formarea noii clase capitaliste se baza pe criterii de 

imoralitate‖). Ies la lumină dureroase realităţi, precum goana după putere şi 

căpătuială materială, minciuna,răutatea, invidia, lăcomia, ipocrizia, necinstea 

şi alte mentalităţi bolnave, devenite teme ale frecventelor dezbateri de 

principii. Într-o lume care se rostogoleşte pe toboganul promovărilor 

arbitrare, a iresponsabilităţii funcţiilor, a aranjamentelor din culise, 

profesionistul Ghiocel se adaptează, găseşte soluţii ingenioase în calitate de 

conducător de unitate, acceptând să rezolve problemele după împământenitul 

obicei „cu portbagajul‖. În păienjenişul aranjamentelor locale şi a schimbării 

funcţiilor, specialistul a fost promovat vicepreşedintele Colegiului Naţional 

de arbitraj. Găseşte soluţii de redresare a unor sectoare şi începe lupta cu 

morile de vânt ale tranziţiei prelungite pentru salvarea sectorului agricol şi 

zootehnic. Din interiorul angrenajului politic, înţelege că singur nu poate 

acţiona eficient, că intenţiile lui sunt strivite de cleştele intereselor personale 

ale celor din jur şi ale jocurilor politicianiste.  

 Frecvent, naraţiunea ramificată spectaculos este excedată de  

consideraţiile şi de reflecţiile autorului, care disecă minuţios, prin prisma 

conceptelor etice şi a criteriilor sociologice, comportamente umane, situaţii, 

împrejurări absurde, desprinse din avalanşa schimbărilor derutante survenite 

în ţară.  

Naraţiunea curge cu întretăieri de planuri şi de voci ale personajelor, 

cu aglomerare de detalii edificatoare pentru surprinzătoarele aranjamente 

transpartinice, ale multor politicieni preocupaţi de interese meschine. 

Analistul dublează frecvent povestitorul, trecând realitatea prezentată prin 

filtrul raţional al specialistului de bună credinţă („Greu de înţeles politica pe 

care o făcea guvernul, care cu mare largheţe finanţa găurile negre ale 

economiei, prăduind bugetul şi susţinând nejustificat clientela politică...‖). 

 Sunt amintite scenariile campaniilor electorale, cu compromiterea 

unor candidaţi nedoriţi, chefurile sponsorizate, spectacolele derutante de la 

televizor, impostura şi iresponsabilitatea unor aleşi, josnicia răzbunărilor 

celor ajunşi în anumite funcţii, înţelegerile în interes personal a celor de la 

putere cu cei din opoziţie etc. Scriitorul se dovedeşte a fi un bun psiholog al 

caracterelor umane, cu disponibilitatea analistului politic, fiind bun 

cunoscător al istoriei, amintind oportun de filozofi apreciaţi (Cioran, Ţuţea), 

sau de personalităţi literare sau istorice consacrate (Shakespeare, Talleyrand), 

care rămân actuali prin ceea ce au scris sau au spus („Diplomaţia este arta de 

a nu spune ce faci şi a nu face ce spui‖).  

 Bun cunoscător al criteriilor arbitrare de promovare în funcţii-cheie 

(tinere incompetente devenite consiliere, Ministrul Agriculturii - preot), al 

aranjamentelor prin care aleşii se răsfăţau sau erau răsfăţaţi în localuri de lux, 

cu cazare la hoteluri confortabile, cu ieşiri relaxante (la Murfatlar, Republica 
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Moldova etc.), evadând în „companii vesele‖, având program de lucru lejer 

sau solicitant, după cum le era conştiinţa, votând personal sau prin 

bunăvoinţa colegilor etc., autorul dezvăluie diversitatea fisurilor morale şi 

organizatorice pe care se aşeza eşafodajul economiei şi al instituţiilor statului, 

pornite pe toboganul distrugerii, spre disperarea celor vitregiţi, dintre care 

unii plecau în lumea mare să-şi găsească un rost. Numirea prefecţilor, profilul 

şi incompetenţa preşedinţilor de Consilii Judeţene, fabricile de diplome, 

promovarea servilismului, moluşte precum Băgărel, încurajarea pe 

comisioane a importurilor în detrimentul producţiei autohtone etc. sunt 

detaliate cu realismul celui bun cunoscător al  situaţiei din zonă şi din ţară. 

 Amăgitoarea îmbogăţire fără muncă prin piramidalul Caritas, de care 

au profitat puternicii zilei pe seama naivilor păgubiţi, ascultatul telefoanelor, 

partidele capcană, păguboasa categorie a baronilor locali „puşi pe prăduială‖, 

dezorientarea unor funcţionari din administraţiile locale şi centrale, regizarea 

şedinţelor şi conferinţelor, traseismul politic sunt aspecte dureros de reale, 

înseilate cu amară tristeţe, învăluită în umorul de calitate specific autorului. 

 În coordonatul proces de „distrugere a economiei naţionale ... 

generaţia matură şi formată profesional era fals culpabilizată‖. În caruselul 

alianţelor şi aranjamentelor,  partidele se unesc, se despart, apar şi dispar, în 

funcţie de interesele unora sau ale altora, care vizau puterea. „Banii necesari 

instalării în funcţii ... erau primul criteriu‖. Ascensiunea şi perspectiva 

deputatului, ca fiind reprezentativ pentru evoluţia celor aleşi, par a confirma 

adevărul că: „Valorile dovedite sau cele în dezvoltare vor fi  marginalizate în 

confruntarea cu nonvalorile‖. Cugetările scriitorului se pliază pe actualitatea 

previziunilor din „Linga Purana‖, colecţia de texte vechi hinduse, care trezesc 

interesul cititorului provocat la reflecţii, prin repetarea unor propoziţii 

interogative. Dilatând spaţiul şi timpul prin secvenţe narate retrospectiv, 

valorificând resursele povestirii în povestire, scriitorul înnoadă şi deznoadă 

firul epic al destăinuirilor autobiografice, iar reflecţia cu încărcătură etică 

concentrează comportamente: „Dumnezeu ajută, dar nu bagă în traistă; Viaţa 

nu merită trăită decât în demnitate; Cel care deţine informaţia deţine şi 

puterea‖ etc. 

 Limbajul argotic, licenţios al unor personaje, adeseori vulgar şi 

bolovănos dezvăluie nivelul de cultură al parveniţilor, contribuind la 

conturarea caracterului lor. Numele proprii, adeseori de o mare transparenţă 

(Rudaru, Bomboană, Funeriu, Muianu etc.), dar şi sugestive precizări („Cel 

mai zâmbitor însă era un om de afaceri din zona mineritului ... Acest individ 

a devenit prefect‖; Puternicii erau „curtaţi de mulţi trepăduşi în căutare de un 

loc călduţ‖) diversifică tipologii reale de la nivel local sau central.  

 Gravurile din cuprinsul cărţii (Arborele speranţei, Noua generaţie de 

politicieni, Împărtăşind din înţelepciunea şefului etc.) consolidează plastic şi 
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dureros de sugestiv fondul ideatic al romanului, care realizează o adevărată 

frescă socio-politică a vremurilor noastre, privite din interiorul noului sistem.                                                                              

 Pentru Romulus Tot, trecut prin experienţele celor două „sisteme 

ideologice NU contrarii, ci convergente‖(Eugen Evu), scrisul este un act de 

eliberare a zbuciumului lăuntric, în efortul de a descoperi adevărurile general-

valabile, mărturisindu-şi tenacitatea în lupta printre valurile învolburate ale 

vremurilor. Recuperând adevăruri şi reconfigurând destine din confuze etape 

istorice, scriitorul împlineşte testamentar un deziderat al istoriei reale, fără 

cosmetizări şi denaturări, spre a servi nu numai contemporanilor, ci şi 

urmaşilor, ca fiind etape ale existenţei noastre. 
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                                           ISTORIA TRĂITĂ 
 

  Volumul „Istoria trăită‖ 
4
al scriitorului albaiulian Dorin Oaidă, este la 

a opta carte publicată  are două părți: I. Basarabeni și ardeleni; II Sâncelul 

anilor 1950-1965. cu o prefață semnată de Diana-Elena Moga, fotografii și 
copii după documente. 

 Volumul este după aprecierea prefațatoarei „o saga‖, o povestire a 

vieții familiilor Cașu și Oaidă, sau „un bildungsroman‖, autorul prezentând 

evoluția sa din fragedă copilărie până la tinerețe. În acest sens, păstrând o 

rezonabilă proporție putem asemăna cartea cu alte opere din literatura 

română, cum ar fi: „Amintiri din copilărie‖ de I. Creang  ă, „Enigma Otiliei‖de 

G. Călinescu, „Hronicul și cântecul vârstelor‖ de L. Blaga și altele. 

 În prima parte autorul prezintă istoria și geografia Basarabiei, acest 

străvechi pământ românesc, aflat între Prut și Nistru, care de-a lungul 

existenței sale a avut o istorie zbuciumată. Autorul pleacă de la un citat foarte 

frumos din M. Eminescu: „Basarabia n-a fost nici întreagă, nici în parte a 

rușilor, a turcilor sau a tătarilor, ci a unui stat neatârnat, deși slăbit și încălcat 

în posesiunile sale a Moldovei. Moldova este proprietarul locului și dacă 

reprezentanții statului moldovenesc  - domnitorii ajunseseră atât de slabi, 

încât dreptul nostru este dezbrăcat de putere, aceasta nu este o dovadă că 

Moldova a renunțat vreodată la proprietatea dânsului‖ și subliniază că marile 

                                                 
4
 Editura „Grinta‖ Cluj-Napoca,2017 
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imperii au jucat „ping-pong‖ cu Basarabia și Bucovina, aceste teritorii s-au 

aflat când la ruși, când la turci, când la austrieci, iar locuitorii au trecut prin 

adevărate tragedii. 

 În continuare este înfățișată viața familiei Cașu, o veche familie de 

români din părțile Sibiului ajunsă cu oile prin bălțile Dunării, apoi a trecut 

Prutul, stabilindu-se în localitatea Borogani. Aici, unul din membrii familiei, 

Tudorel, căsătorit cu o femeie vrednică, Alexandra, are o frumoasă 

gospodărie, dar cel de-al Doilea Război Mondial îi aduce o mare nenorocire. 

Era vara anului 1944, liniștea satului și a familiei Cașu este tulburată de 

trupele sovietice care pe urmele nemților și ale aliaților acestora se apropiau 

de granița țării noastre. O mare parte dintre români se refugiază spre centrul 

țării de frica rușilor. Tudorel Cașu hotărăște să plece din fața puhoiului 

rusesc. Mai întâi, le trimite pe soția sa Alexandra și fiica lor Melania în vârstă 

de  numai 12 ani. Acestea se despart cu greu de casă, dar pleacă, iar când cred 

că au scăpat de ruși, Alexandra e îngropată de bombele americane de la 

Chitila, iar fiica, Melania, trece prin momente foarte grele. Se întoarce la 

Borogani, de unde împreună cu tatăl său pleacă spre Micești-Alba, ducând cu 

ei documente de valoare.  

 Pe drumuri grele, pline de peripeții, ascunzându-se de hoardele 

rusești, încercarea lor de a se refugia la Micești este primejdioasă. Cu multă 

artă, scriitorul ne arată că timp de două luni (iulie-septembrie 1944) cei doi 

trec prin mari greutăți: duc lipsa alimentelor, a celor mai elementare norme 

igienice, cu gheața-n spate de frica rușilor, a jivinelor pădurii, a fenomenelor 

dezlănțuite ale naturii. Folosind metafore, personificări, hiperbole, autorul 

descrie o furtuna în munți (care aduce cu cea descrisă de C. Hogaș): „... Era o 

fierbere continuă. În ropote veni apoi ploaia cu picături care biciuiau tot ce 

întâlneau în cale, făcând loc unor puhoaie vijelioase, măturătoare. Părea că 

cerul își deschisese toate zăgazurile pentru ca apa să curgă nestăvilit. Căruța 

devenise o coajă de nucă neputincioasă, în timp ce caii se luptau cu monstrul 

încercând s-o țină pe roți... Furia nestăvilită a naturii a durat vreo oră. Sau li 

s-a părut lor atât?  

 Erau storși de vlagă și oameni și animale. Abia după liniștirea vremii 

și-au dat seama de proporția crispării pe care au trăit-o, în lupta cu balaurul 

dezlănțuit.‖ 

 Slăbiți, plini de păduchi, ajung la Micești, după ce căruța le fusese 

confiscată de ruși, dar bucuroși că au salvat arhiva. În scurt timp, Tudor Cașu 

e repartizat ca notar la primăria Almașu Mic (Alba).  

 Concomitent cu viața familiei Cașu ne este prezentată și viața familiei 

Oaidă din Coroiești-Vulcan. Simion Oaidă, un tânăr constructor, se 

căsătorește cu Mărioara Ursica din Almașu Mic și împreună au pe Dorin, 
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scriitorul nostru. Părea o căsătorie fericită, dar numai după șase ani Simion 

devine ursuz, consumă băutură, e agresiv cu soția care e nevoită să se 

despartă de el, să-și ia copilul și să plece la părinții săi din Almașu Mic.  

 Autorul evidențiază cu durere grava greșeală a părinților care nu au 

reușit să găsească calea aplanării divergențelor.  

 La Almașu Mic, Mărioara îl cunoaște pe Tudor Cașu și se căsătoresc, 

având alături cei doi copii: Melania și Dorin.  

 Viața acestei noi familii este amară. În patru ani peregrinează prin 

șapte sate, unde Tudor Cașu ocupă diferite funcții în administrația locală. 

Spaima e tot timpul cu ei, le era frică și de umbra lor, regimul totalitar își 
pusese amprenta.  

 Cel mai afectat e Dorin. Drama copilului e foarte mare. Nu are timp 

să-și facă prieteni, mama nu-l lasă să se joace cu alți copii pe care de altfel 

nu-i cunoaște. Când Dorin e întrebat de colegii de școală „De unde ești?‖, nu 

știe ce să răspundă. Spune doar denumirea ultimului sat în care a fost. Avem 

în față un copil fără copilărie.  

 Hoinărind prin câteva 

localități, autorul are ocazia să 

cunoască obiceiuri și tradiții din 

diferite sate, viața grea a românilor 

după cel de-al Doilea Război 

Mondial. Dar mai greu este pentru 

românii din Basarabia. Cei care nu s-

au refugiat trec prin grele încercări. 

Dora, sora lui Tudor Cașu, alături de 

alți mulți locuitori ai Boroganului, 

„femei de toate vârstele, de la 

fetișcane până la bătrâne 

neputincioase‖, dar și bărbați 
basarabeni, ucraineni, germani, 

polonezi, cehi, finlandezi, din țările 

baltice, fără nicio vină, decât aceea că 

nu erau pe placul sovieticilor, sunt 

duși în gulaguri, adevărate locuri de 

exterminare. Sunt urcați în vagoane de animale într-o stare de „murdărie 

extremă‖, iar când se plâng de înghesuială, li se răspunde batjocoritor: „Las' 

că vă răriți voi pe parcurs!‖ Și într-adevăr s-au rărit, pentru ca pe lângă 

condițiile grele de călătorie, autoritățile au grijă să le dea alimente alterate, 

care-i omoară pe capete, iar cadavrele sunt aruncate din tren și lăsate în grija 

sălbăticiunilor. După două săptămâni ajung în gulagul din Buriația – în sudul 
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Siberiei, la est de lacul Baical – unde își pierd numele și primesc un număr. 

Aici trăiesc și lucrează într-o stare de totală degradare umană prestând munci 

infernale. Cei puțini, care rezistă, printre aceștia și Dora, sunt eliberați după 

12 ani.  

 În partea a doua a volumului, „Sâncelul anilor 1950-1965‖, scriitorul 

ne înfățișează viața petrecută la Sâncel între anii 1950-1965. La Sâncel, 

autorul a stat o perioadă mai îndelungată, perioada copilăriei medii și 
adolescenței. De Sâncel, autorul s-a simțit foarte legat, de aceea în scrierile 

sale Sâncelul este considerat satul său drag. Partea aceasta este mai 

luminoasă – Dorin simte fiorul copilăriei și adolescenței. Atmosfera e mai 

luminoasă, - viitorul scriitor are prieteni de joacă, colegi de școală, se duce la 

scăldat, la pescuit, participă la jocurile copiilor. Oamenii sunt mai veseli. 

 Anii trec repede, Dorin termină școala elementară la Sâncel ca 

premiant, reușește la Liceul din Blaj, după terminarea căruia este admis la 

Facultatea de Medicină din Timișoara, dar „e ajutat‖ de „un mai mare din 

Sâncel‖ și încorporat. Totul se putea într-un regim totalitar. Dar „orice picior 

în fund, e un pas înainte‖. Dorin pleacă în armată fiind la 18 ani cel mai tânăr 

ostaș, iar după un an e sublocotenent.  

 Cartea este o dramă, dar autorul găsește puterea să prezinte și unele 

întâmplări hazlii:  

- căderea de pe punte la Almășel în noroiul gârlei, îmbrăcat cu un costum alb 

ca laptele; 

- întâmplări din timpul școlii, încercarea de a face glume pe seama 

profesorilor, naveta elevilor de la Sâncel la Blaj, serenadele acestora; 

- face haz de necaz. Când părăsește Alecușul, Dorin îi scrie bunicii de la 

Coroiești „ne mutăm din nou ca țiganii cu cortul.‖ 

 Lucrarea este împânzită de cuvinte, expresii, proverbe și zicători 

populare: „șpargă‖, „dubaș‖, „bitang‖, „șuroafe‖, „vailing‖, „la dracu-n 

praznic‖, „eram numai ochi și urechi‖, „a intrat val-vârtej‖, „să nu dea 

Dumnezeu omului cât poate duce‖.... 

 Volumul „Istoria trăită‖ prezintă consecințele dezastruoase ale 

războiului, ale unui regim totalitar aspra familiei autorului, a comunităților în 

mijlocul cărora a trăit, a românilor basarabeni. Autorul ne oferă cu 

generozitate o lucrare autobiografică amplă de mare valoare documentară și o 

realizare artistică de excepție. Dorin Oaidă se dovedește un fin psiholog, 

creează portrete bine conturate prezentând totodată stările emoționale și 
sufletești ale personajelor.  

 Titlul cărții „Istoria trăită‖ vrea să ne spună că autorul a trăit 

evenimentele pe care le prezintă sau le știe din surse și documente demne de 

încredere, sugerând totodată că asemenea istorie n-ar vrea să se mai întâmple 
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și ne învață că în pofida tuturor greutăților întâmpinate, omul poate reuși în 

viață. 

 Autorul ne mărturisește că la Sâncel s-a simțit cel mai bine. Cartea se 

încheie cu propoziția eliptică de predicat: „Sâncel – sat drag al copilăriei 

mele!‖ 

 În semn de respect pentru Sâncel, autorul și-a lansat cartea la Sâncel 

în data de 7 mai a.c. în fața unui numeros public, care l-a aplaudat îndelung, 

iar Consiliul Local al Comunei Sâncel i-a acordat cea mai înaltă distincție: 

CETĂȚEAN DE ONOARE. 

                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

72 

 

 

 

 

           A. GH. OLTEANU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTEA BUNĂ DIN OM 
 

Citeam în urmă cu mai bine de doi ani un volum de proză scurtă al 

Clopatrei Luca, De nicăieri spre cine ştie unde (Editura Amurg sentimental, 

Bucureşti, 2015, 136 p.). Observam atunci că predilecţia autoarei era vizibil 

îndreptată spre ceea ce e frumos în lume, în natură, în oameni. Fiindcă în 

literatura care se tot scrie la noi şi aiurea de o vreme, de o atenţie 

preponderentă se bucură ceea ce e urât, se cultivă crisparea, duşmănia, ura, 

uneori doar de dragul de a le face loc în pagină. 

Am repetat, de curând, gestul, cu încântare şi satisfacţie – 

mărturisesc! – de data aceasta cu un roman al aceleiaşi: Adara (Editura 

Amurg sentimental, Bucureşti, 2015, 214 p.). Găsim pe coperta a IV-a, un 

text din care vom reţine o singură frază: „Se ocoleşte urâtul, care, de la o 

vreme, în cultura lumii a fost ridicat la rang de protagonist al oricărei opere 

de artă‖. Nepurtând nicio semnătură, probabil textul aparţine autoarei înseşi. 

Dacă-i aşa, e cu atât mai semnificativ, el căpătând valenţe de program artistic 

şi e cu atât mai lăudabil ceea ce pune Cleopatra Luca drept text în paginile 

romanului său. De fapt, autoarea atinge, aici, sensibil – nu ştim dacă chiar 

conştient sau doar întâmplător – reproşul pe care Eminescu îl făcea 

contemporanilor săi, epigonilor adică, anume că abdicau de la ideal, lăsându-

se pradă scepticismului. Fiindcă: „Ce e poezia? Înger palid cu priviri curate,/ 

Voluptos joc cu icoane şi cu glasuri tremurate,/ Strai de purpură şi aur peste 

ţărâna cea grea.‖ (subl.ns.). Evident: nu înfrumuseţarea, prin falsificare, a 

vieţii, ci frumuseţea intrinsecă a acesteia. Este ceea ce reprezenta, în 

concepţia Poetului, misiunea artistului adevărat.  

Dar, de fapt, ce citim în acest roman? O tânără pictoriţă, îndoliată de 

pierderea bunicii sale, Cornelia, se întoarce de la înmormântarea acesteia, 

împreună cu tatăl său, Şerban Canedi, şi un băieţel de nici patru anişori, care 

a adormit în maşină şi mama simte nevoia să înnopteze la hanul „Poiana 
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Şarului‖. Este remarcată, fără s-o ştie, transportându-şi în braţe copilul în 

camera tocmai închiriată la han, de către un tânăr medic, despre care vom afla 

mai târziu că este un cardiolog de oarecare notorietate. Tânăra doamnă şi tatăl 

ei sunt încercaţi de partea urâtă a vieţii dublu şi chiar triplu: prima, pentru că 

îşi pierduse, cum spuneam, adevărata ei mamă după moartea, în urma unui 

cancer, a celei care-i dăduse viaţă şi, în plus, că fusese abandonată, fără nicio 

explicaţie, de propriu-i soţ, bărbat prezentabil, pilot de cursă lungă, de obicei 

Bucureşti-Londra şi retur; al doilea, tatăl, afectat acum şi de pierderea mamei, 

la fel cum rămăsese singur, cu fata, Adara, abia ieşită din adolescenţă, după 

moartea soţiei. Acum suferea în tăcere şi din cauza eşecului în căsnicie al 

fiicei.  

Cu toate aceste dureri în suflet, viaţa lor pare a intra într-o normalitate 

numai de ea ştiută. Maturii se străduiesc din răsputeri să-l ţină pe cel mic 

departe de traumele trăite de ei. La rândul lui, acesta dă semne de maturitate, 

simţind parcă suferinţa celor mari. Ce-i drept, ajutat şi de fosta profesoară de 

franceză Georgiana Galeru, acum pensionară şi văduvă, care-l place tot mai 

mult pe micul Octavian (Tavi), pe care-l învaţă franţuzeşte şi-i organizează 

timpul, implicându-se tot mai mult, dar discret, în treburile familiei Canedi şi 

devenind, cumva, a treia mamă a tinerei pictoriţe îndurerate din prea multe 

pricini. Astfel că în jurul acesteia se tot adună îngeri păzitori, slujitori ai 

binelui şi frumosului. Se adaugă doctorul Alexandru Deleni, care descoperă, 

întâmplător sau nu, cine era tânăra îndoliată remarcată la hanul „Poiana 

Şarului‖, participând la vernisajul expoziţiei organizate de Adara, cu 

„Gânduri de primăvară‖, deschisă la Galeriile Milenium, unde face cunoştinţă 

cu toţi cei trei membri ai familiei Canedi, împrietenindu-se cu micul Tavi, 

copil sociabil şi inteligent. E un mare iubitor de artă acest medic Deleni, de 

pictură în special, achiziţionând chiar un tablou expus. Dovedeşte, de 

asemenea, o mare bogăţie sufletească, mai ales în felul în care reuşeşte să 

comunice cu copilul care, la rândul său, e deschis şi iubitor de frumos: „... 

împodobit într-un costumaş tip şalopetă din catifea bleumarin, cămăşuţă albă 

cu jabou dantelat şi pantofiori negri de lac. Părul-abanos şi ondulat ca al 

mamei lui era tuns scurt, iar ochii frumoşi, tot în copie, şi-i plimba peste tot. 

În cele din urmă, a fost atracţia după amiezei, aflându-se că el este Tavi, are 

aproape trei ani, mamini Adara a pictat tot ce se vede aici, are şi el câteva 

desene pe care le va expune singur, nu le-a amestecat cu cele prezente, a 

venit cu bunicul, se iubesc reciproc, îi plac florile, căţeii, fructele şi orice 

mâncare, dacă-i dă voie mamini. Da ştie şi poezii, dar nu le spune azi pentru 

că nu este cazul, altădată, cu plăcere...‖ (pp.16-17). Cum se vede, autoarea 

foloseşte cu dezinvoltură inclusiv stilul indirect liber.  

Dar romanul nu rămâne, compoziţional vorbind, pe un singur plan 

epic. Cleopatra Luca găseşte şi aici un subterfugiu ingenios. Adara descoperă, 

într-un scrin rămas de la bunica, un jurnal pe care aceasta îl ţinuse începând 
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cu anul 1940, când la orizont, norii celui de Al Doilea Război erau tot mai 

negri şi mai ameninţători. Astfel ea lasă, fără s-o ştie de la început, nepoatei 

sale un adevărat document uman. Transcriind când pasaje din jurnalul bunicii 

Cornelia, când rezumând altele, autoarea oferă cititorului viaţa personajelor 

sale binişor peste jumătate de veac: anii crânceni ai războiului, infernul 

comunist, plus ani buni din postcomunism, ajungând cu evenimentele până în 

zilele noastre din mileniul al treilea. Adara are surpriza să găsească în 

jurnalul bunicii sale pasaje substanţiale care o privesc direct, inclusiv cu 

referire la eşecul ei în căsnicie „Adara este înzestrată cu mult har – nota 

doamna aceasta ce se apropia de bătrâneţe – pictează cu uşurinţă, are ochi 

estetic, manevrează cu dezinvoltură creionul şi culorile sub orice formă s-ar 

afla ele. Schiţează rapid ideea şi perseverează în ceea ce lucrează. Mă bucur 

să ştiu că se va hrăni totdeauna cu acest talent. Arta se arată ca o milostivire 

de la Dumnezeu pentru omul dăruit cu simţ muzical, pictural ori poetic, 

literar, în general. Dar fetiţa asta este un poem în sine. E frumoasă, delicată, 

inteligentă, ascultătoare şi, precis, nu va avea noroc. Aşa se întâmplă de cele 

mai multe ori. O vede pe mama ei chinuindu-se şi îndepărtându-se treptat de 

viaţă. Va fi o traumă pentru copil. Este în perioada adolescenţei şi se dezvoltă 

sub semnul durerii, va claca atunci când va crede că o scoate cineva din 

încrengătura supărării, deşi tatăl ei îi stă alături, eu la fel, însă îşi va dori o 

persoană care s-o mângâie, să-i spună cuvinte frumoase, s-o încânte, ca pe 

orice femeie... (pp.193-194)... Mi-aş fi dorit să vină spre Adara un bărbat mai 

puţin versat, care să o vadă sensibilă, aşa cum este, dar să nu profite de pe 

urma acestei delicateţi. Copila face exact ceea ce vrea el... Deocamdată îl văd 

ca pe «un traistă-n băţ». Nu-l plac, deşi nu-mi face nimic. Îl resping în mod 

instinctiv. Timpul va discerne, sper să nu fie prea târziu...‖ (p.196). Tot 

Cornelia Canedi judecă, în jurnalul său, şi prezentul postdecembrist, după ce 

judecase – evident, mult mai aspru! – comunismul printr-o rezumare a 

autoarei, procedeu la care aceasta recurge adesea, de altfel: „Acum 

fenomenul este invers, uzinile şi fabricile au fost devalizate de neoamenii 

interesaţi de câştiguri imense pe nemuncite, au vândut totul străinilor, aparent 

«pentru a aduce capital în ţară», iar muncitorii, şi nu doar aceştia, o zbughesc 

afară să lucreze pe bani puţini sau ceva mai mulţi pentru aceiaşi industriaşi 

sau pentru alţii, în primul rând, ca să nu moară de foame ei înşişi şi să trimită 

amărâţilor de-acasă câte ceva, oricum, treptat, populaţia ţării scade.‖ (p.167).  

În timp ce cardiologul Alexandru Deleni se apropie treptat, discret şi 

delicat, de tânăra pictoriţă, ajutând-o din umbră, împreună cu tatăl acesteia, să 

divorţeze de soţul fugar şi să depăşească impasul moral, se cristalizează 

amiciţia amoroasă, apoi dragostea propriu-zisă dintre cei doi tineri. Se 

profilează, de fapt, două căsătorii, cititorul fiind lăsat a înţelege că, pe lângă 

cea a tinerilor, fosta profesoară de franceză şi arhitectul Şerban Canedi ar 

putea forma un cuplu al seniorilor. Cât despre Victor Oleanu, soţul care-şi 
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părăsise deopotrivă minunăţie de soţie şi copil, pe lângă că-şi va compromite 

cariera de pilot de mare performanţă tocmai prin autosupraevaluare, pare a 

avea şi de suferit rigorile unor legi pe care tocmai le încălcase.  

Deşi avem de-a face cu oameni maturi şi responsabili – doctorul 

Deleni are 32 de ani şi faima lui e în creştere; Adara a trecut printr-o 

experienţă de viaţă traumatizantă de mai multe feluri, pe de o parte, e un 

artist oarecum consacrat, pe de alta – pasul decisiv se face, măcar simbolic, 

după reguli stabilite din vechime. Alexandru Deleni îşi informează părinţii că 

intenţionează să se căsătorească – ceea ce aceştia aşteptau demult dar 

răbdători, ştiind că o carieră medicală, şi încă una de excepţie, nu se 

construieşte de azi pe mâine – prezentându-le în amănunt situaţia, neobişnuită 

desigur, a viitoarei soţii. Aceştia, cunoscând seriozitatea fiului lor, sunt de 

acord, dându-i, ca să zicem aşa, binecuvântarea. Se merge însă mai departe şi 

au loc vizite de cunoaştere, totul pecetluindu-se printr-o deplasare a tuturor, 

tineri şi bătrâni, inclusiv Georgiana Galeru şi micul Tavi, la gospodăria 

rămasă de la părinţii arhitectului Şerban Canedi. Sunt cu toţii încântaţi şi se 

fac proiecte de viitor: părinţii lui Alexandru Deleni vor putea petrece cât şi 

când vor dori în gospodăria vizitată. La fel, Georgiana Galeru şi Şerban 

Canedi împreună cu Tavi. Vor avea cu toţii de câştigat: oamenii – aer curat şi 

linişte; gospodăria, grădina, pomii fructiferi – întreţinere şi roade. Nu sunt 

neglijate nici mormintele din deal, care sunt vizitate cu pioşenie de către toţi 

şapte, într-un fel de legătură, atât de puternică la români cândva, între 

generaţiile de aici şi cele de „dincolo―. Astfel Răul rămâne în urmă şi triumfă 

partea bună din om, fiindcă ea există şi, cum zice bătrâna Cornelia în jurnalul 

său: „Forţa binelui este mai puternică decât adversara ei, [chiar dacă] aceasta 

din urmă are perseverenţă, nu glumă‖ (p.209).  

Lăsăm cititorilor plăcerea de a descoperi amănuntele acestei frumoase 

poveşti, pentru că amănuntele sunt sarea şi piperul oricărei proze de calitate. 

Cartea se citeşte, de altfel, cum se spune, dintr-o suflare, fiind redactată într-

un stil plăcut, simplu fără să fie simplist, fără crispări, căte o dată abia subtil, 

cu formulări, uneori, cu tentă aforistică. Pe de altă parte, Adara este un roman 

care se cere continuat, aşa cum sună, ca un îndemn, ultima lui propoziţie: 

„Romanul lor de dragoste îşi continuă drumul...‖. 
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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 

 

 

          EC ATERINA IURCU-URÂTU 

 

 

 
 

 

 

 

 

                      DESCOPERITORUL DE ETERNE FRUMUSEŢI 

 

 

 Jurnalistul Andrei Viziru, angajat la Radioul Naţional Moldova, este 

un descoperitor de eterne frumuseţi în artă. Omniprezenţa dumnealui la 

diverse evenimente, activităţi culturale e de-a dreptul impresionantă, fiind un 

promotor valoros, fidel al culturii naţionale, ştiinţei autohtone, care necesită o 

constantă susţinere din partea autorităţilor publice spre perpetuare şi mai 

fructuoasă. 

Ca moderator şi realizator de emisiuni radiofonice pătrunde cu 

viziunea, cu conceptul său profund analitic în cel mai subtil substrat al 

literaturii, picturii, artei teatrale, muzicii, fotografiei artistice etc., nutrind 

bucuria de a-i susţine  pe creatorii ei, inclusiv pe debutanţi. Audiind cu 

deosebit interes emisiunile lui radiofonice, ascultătorii îşi înnobilează  

sufletul din tezauru-i spiritual, din orizontu-i vast, select de cultură, acumulat 

asiduu, cu pasiune, cu dragoste prin ani şi dăruit cu generozitate lor.   

Concomitent, este şi un reputat artist fotograf. Opera fotografică a 

Măriei Sale conturează consistent individualitatea lui creativă, izvorâtă din 

harul,  spiritul acut de observaţie şi din distinctu-i gust artistic. Posedând un 
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spirit creativ inovator, reputatul maestru fotograf aplică diferite tehnici mixte, 

obţinând efecte de apropiere şi distanţare, un joc tăinuit de lumini şi ceaţă, 

care le imprimă  efecte de prospeţime autentică, semnificaţie, o nuanţă de 

romantism multor fotografii artistice,  dar şi documentare.  

Lucrările îi sunt solicitate tot mai insistent pentru diferite expoziţii din 

republică şi ţară. Pe parcursul anilor mii de vizitatori au avut fericita ocazie 

de a viziona numeroase expoziţii şi lucrări ale maestrului fotograf Andrei 

Viziru, expuse în diverse săli ale bibliotecilor, dar şi la Centrul Expoziţional 

„Brâncuşi‖ din Chişinău. Specialiştii, criticii de artă, colegii, prietenii, 

vizitatorii au apreciat şi preţuiesc în continuare imaginile dumnealui, 

surprinzătoare prin ecourile de frumuseţi.  

Fotografiile lui parcă vin să depăşească limitele cerescului,  

contopindu-se aievea cu arta cromaticului – pictura. În acest sens nu 

constituie o excepţie nici recentul vernisaj de fotografii „Instantanee 

europene‖ al Domniei Sale, găzduit cu ospitalitate de Biblioteca Municipală 

„B. P. Haşdeu‖ din Chişinău. Pentru a vă contura impresia despre această 

expoziţie, voi face o succintă trecere în revistă a unor imagini, întitulate de 

însuşi autorul lor.  

Lucrarea „Autoportret enigmatic‖ reprezintă o imagine obţinută într-o 

tehnică mixtă, poartă un mesaj subtil al menirii omului de creaţie de a 

încrusta cu pana sufletului cuvântul pe răbojul timpului spre eternizare. O 

imagine suprapusă (colaj) a lui 

 „Grigore Vieru, poet naţional şi european‖, pe fundalul filozofic al 

penei magice de scris (floare de gheaţă de la geam) răsare din mit „cu 

privirea profundă străbătând spre viitor în imaginea iscusit suprapusă (colaj) 

a maestrului fotograf. e Fantastic, mitic e „Bustul lui Grigore Vieru, „adus‖ la 

Chişinău‖, Topliţa, Romania (suprapus, aceeaşi tehnică utilizată anterior). 

Câteva imagini, întitulate „Festivalul Internaţional de Poezie „Grigore Vieru‖ 

de la Iaşi vin să contureze ideea neuitării consacratului poet tribun. 

De asemenea e pregnantă şi imaginea „Compozitorul Eugen Doga, 

sărbătorit la Biblioteca Municipală ‖B. P. Haşdeu‖ surprins în cadrul rostirii 

unei alocuţiuni. Prin Opera-i Muzicală emană lumină sonoră de un inedit 

inegalabil, ce va domni, cu siguranţă, asupra eternităţii. Ilustrul compozitor a 

intrat în topul personalităţilor celebre ale lumii. 2017 a fost declarat în 

Moldova în cinstea faimosului compozitor Anul lui Eugen Doga. 

Pelerinajul imaginar în municipiul Chişinău demarează chiar din 

inima capitalei, de la „Bustul lui Emil Loteanu, cineast de talie europeană şi 

mondială‖. Această fotografie e neobişnuită. Teiul doldora de frunze, plasat 

pe fundal în imediata apropiere de creştetul acestui poet, renumit regizor de 

filme, parcă îşi trage începutul chiar din izvorul cugetului, harului, 

simbolizând veşnicia. 
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Original surprins prin anotimpurile vremii de ochii maestrului 

fotograf e şi „Bustul lui Ion Creangă‖, care ar continua parcă să ne înşire 

basmele lui frumoase. 

Inedită, cu aură romantică, subtilă ca muza este imaginea „Poeta 

Victoria Fonari „zburând‖ pe aripile Poeziei‖. 

Aşadar, galeria de portrete ale unor personalităţi notorii din literatura, 

cultura naţiunii române, iluminişti de excepţie prin harul lor divin, realizate 

de el, înglobează un compartiment ponderabil al expoziţiei.  

Ulterior jurnalistul şi maestrul fotograf Andrei Viziru invită vizitatorii 

să descopere diversitatea arhitecturală a unor edificii din municipiul 

Chişinău, demne de admiraţie şi conservare pentru posteritate.  

„Primăria în zi de sărbătoare‖ cu faţada-i în ghirlande de lumini, cu 

ţinuta-i impunătoare arhitecturală, redată în imagine nocturnă într-o reuşită 

perspectivă, parcă ne permută în arealul dalb de colind. 

Imaginile maestrului ne prezintă edificii cu o prestanţă variată, bogată 

de stiluri arhitecturale „Catedrala Sfinţilor Constantin şi Elena‖ din Bălţi, 

„Gara Feroviară‖, „Universitatea Liberă Internaţională din Moldova‖ şi 

„Arcul de Triumf cu Tricolor‖ din Chişinău. 

Multe lucrări evocă predilecţia dumnealui pentru imaginea-peisaj, 

voind să ne transmită prin intermediul lor mesajul armoniei, că frumuseţea 

este oriunde, doar trebuie să fie descoperită, preţuită, ocrotită şi păstrată spre 

dăinuire a Vieţii pe Planeta Pământ, pentru generaţiile viitoare.  

Inegalabilă, aureolată de clipa apropiată a izbucnirii seminţelor-puf 

către vis, cer şi pământ, spre tămăduire şi ocrotire, imaginea „O păpădie şi o 

rază de soare‖. Aici păpădia e ca un simbol al frumuseţii perene. 

Fotografia pe pânză „Apogeul primăverii‖, „Splendorile Chişinăului‖, 

„Peisajul nistrean‖, „Răsărit de la Munceşti‖ etc. imortalizează colţişoare ale 

plaiului, dragi inimii descoperitorului de perle.  

Luminată de semnificaţie imaginea „Prutul care curge din cer‖ 

(parafrazarea  unui vers de Grigore Vieru). În oglinda-i spaţială lină, care 

parcă ne cuprinde în braţe, nu mai există maluri, despărţire, ci numai un 

orizont de aşteptare, apropiat şi drag, cu dor de întregire. 

Astfel, prin intermediul fotografiilor continuăm pelerinajul  în mai 

multe ţări, inclusiv România, Franţa, Italia, Spania etc., integrându-ne prin 

diversitate de valori în Uniunea Europeană. Spectrul lor tematic e variat 

precum coloritul special al naturii, urbelor, monumentelor, edificiilor, care ne 

surprind prin diversitatea  frumuseţii lor uimitoare.  

Exponent al contemporaneităţii, iubitor de ţară şi neam, îndrăgostit de 

oraşul Iaşi, manifestă un vădit interes pentru aspectul lui istoric, fixând cu 

obiectivul perlele lui. Prin mesajul ei fiece fotografie vorbeşte prin vreme, 

purtând amprenta ei sub multiple aspecte, inclusiv arhitectural. Bijuteria 
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oraşului Iaşi „Mănăstirea  Sfinţii Trei Ierarhi‖ e redată în toată măreţia ei, 

dantelată în piatră.  

Împreună cu artistul vizitatorii parcă ar colinda aievea prin parcul 

Copou din oraşul Iaşi, oprindu-se cu pietate la „Bustul lui Mihai Eminescu‖ 

cu soclul inundat de florile recunoştinţei şi eternităţii; apoi la „Bustul lui 

Alexandru Ioan Cuza, arhitectul Unirii‖, la „Statuia lui Ştefan cel Mare şi 

Sfânt‖, Palatul Culturii (Domnesc) etc. 

Sobră şi împovărată de amintirea vremurilor de vitejie „Mănăstirea 

Putna‖, în care parcă mai respiră şi azi spiritul patriotic al celui mai distins 

domnitor, care a stat de strajă şi a apărat Porţile Creştinătăţii; plină de 

eleganţă, miruită cu fierbinte rugăciune de înţelepciune creştină „Mănăstirea 

Curtea de Argeş‖ etc. 

Expoziţia cuprinde şi un compartiment de imagini, realizate de 

feciorul său Adrian Viziru, care  domiciliază în  Franţa. E îmbucurător faptul 

că feciorul i-a moştenit acest suflu rafinat. Intensitatea vibraţiei lor artistice 

atinge cote valorice maxime, deschizând plenitudinea spirituală şi harul lor de 

artişti ai fotografiei. Deci, feciorul deschide o nouă secvenţă a instantaneelor 

europene cu un debut de succes în spaţiul public. Fotografiile din Franţa,  

Spania şi Sankt-Pererburg aparţin  succesorului maestrului fotograf. 

„Autoportret pe fundalul unei biserici ortodoxe‖, „Veveriţa surprinsă în 

flagrant delict‖, „Lebăda grăbită în stil european‖, „Peisaj mediteranian‖, 

„Clăridrea cu cuib de cocor‖, „Petrodvoreţ‖ etc, sunt imagini sclipitoare, ce 

reflectă o viziune creativă proprie debutantului. 

Revenind la creaţia reputatului maestru fotograf Andrei Viziru 

identificăm afinităţi şi contraste în fotografiile deosebit de reuşite, imprimate 

pe pânză, care sunt aidoma unor picturi. Unii privitori nici nu sesizează că e 

vorba de fotografii, ci presupun că-s nişte picturi veritabile, dar surprinse din 

mediul ambiant. Nelipsite în ele nuanţele abstracte, filozofice, mitice. Din 

relatările domnului Andrei Viziru, participanţii la inaugurarea vernisajului au 

înţeles că un proces mai complex parcurge fotografia pe pânză.  Maestrul a 

accentuat că e mai dificil să selectezi pozele, care ar putea fi conturate pe 

pânză, deoarece acest material nu transmite exact culoarea din fotografie. 

Pentru a menţine intensitatea culorii, pozele de pe pânză necesită o selecţie 

riguroasă a celor mai distinse dintre ele. 

 Şi celelalte genuri de fotografii necesită măiestrie, ochi ager şi 

viziune artistică. Autorul modest din fire preferă să şi depene firul narativ   

despre activitatea sa, căutările creatoare, istoria fotografiilor şi proiectele de 

viitor. Visul dumnealui este să editeze albume de fotografii, care i-ar 

încununa munca fructuoasă de ani, capabilă să completeze tezaurul Artei 

Fotografice Europene. Realizarea lui ar deveni posibilă prin includerea 

acestui obiectiv în proiectele cu suport financiar din interior sau exterior.  
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Iar această expoziţie, adunată cu migală, cu zel, la fel ca cele 

precedente, ţine de suflet prin spectrul panoramic divers prezentat, vine să 

cultive în continuare spiritualitate cu nobleţea şi generozitatea proprie 

Omului plin de personalitate Andrei Viziru. Imaginile reuşesc să-l 

magnetizeze pe vizitator de la prima lucrare fotografică, astfel încât îi 

cuceresc atenţia, îi generează interesul de a păşi pe urmele amintirilor 

autorului şi a vedea frumuseţea lumii, vieţii în unison cu descoperitorul de 

eterne frumuseţi. 

Cu certitudine, vizitatorii, admiratorii au nutrit un sentiment 

revelatoriu vizionând această expoziţie, descoperind o fotografie lirică 

sugestivă prin formula poetică, prin surprinderea fascinantă a detaliului 

artistic şi înălţarea lui în lumină metaforică, civică etc. Însă şi în fotografia 

documentară e prezent elementul artistic, şi în ele se întrevede sensibilitatea 

şi subtilitatea sufletului autorului. Imaginile realizate de dumnealui sunt 

bogate nu doar în detalii sugestive, dar şi prin ţesutul lor structural. 

 Am venit şi eu cu pietate, ca într-o sfântă catedrală la vernisaj, 

sfinţindu-mi sufletul cu mirul nepieritor al Operei de Artă Fotografică, 

edificată cu pasiune din profunzimea privirii, trăirii şi cugetării Maestrului. 

Ecoul ei a ajuns la sufletul nostru prin lumina sincerităţii ochilor, care 

descoperă frumosul, a cugetului care-l înţelege şi îl promovează cu fidelitate 

prin vreme spre eternizarea imaginii, clipei cu vocaţie şi dragoste de viaţă. 

Rămânem pe unda de solidaritate majoră cu arta descoperitorului de 

frumuseţi, gustăm din rodul inedit al activităţii dumisale, savurând 

splendorile pelerinajului imaginar parcă aievea.  A reuşit să creeze o 

deosebită atmosferă, astfel încât ne-am simţit în ambianţa ei chiar parte a 

frumuseţii artei, splendorii clipei. Cine a zis că nu poate fi stăvilită clipa? 

Autorul a surprins-o, a stăvilit-o şi a eternizat-o.  

Imagini de la inaugurarea expoziției Instantanee europene, 13 mai 2017. 

        

      
 

M. Harjevschi, A. Viziru, V. Fonari 
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                    TUDOR PALLADI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENUŞA DIN SUSPINE 

 

Poeme (Pălăduiri) 

 

Suspinele… 

Suspinele le port şi-acum sub haină 

Ca pe o cicatrice de destin 

Iubirea cum e cea mai mare Taină 

Eu toate Ei de-a pururi i le-nchin… 

 

 

AMIEŢITORUL ALB DE-ARGINT SONOR 

(Rondel-acrostih) 

 

Socratica înţelepciune spune 

Totul să rabzi să arzi pân’ la tăciune 

Eliberat de-naltul Tău astral 

Liliachiu ca piatra cea de gral 

 

Inima Ta să bată-n tot semeaţă 

Atoate’ncăpătoare de viaţă 

Nimic să nu te-ajungă din Uitare 

Asemenea iubirilor stelare 

 

Guvernatoare-a Prinţului Mercur 

Raiul ceresc al ochilor de-azur 

Alină-n Dor comorile de-Amor 

Miresmele salcâmilor în flori 

Ameţitorul alb de-argint sonor… 
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                   ATÂT DE DOR I-I VIERSULUI DE TINE 

                                             Cu gândul în Steliana Grama 

 

Atât de dor i-i viersului de tine 

Că zarzărele candele-n grădini 

Aprind în noapte clipelor divine 

Să nu tresară-atunci când suspini/ 

Respiri cu-adâncul humei dimpreună 

Şi cu acel al tainelor de sus 

(Departe-n Verb de mult e clar de lună 

La gândul că destinul e-un Iisus…) 

Acolo-n cer metafora când sună 

Gândul se-apride-n margini de cuvânt 

Şi-nrourat de-a soarelui cunună 

Ca firul ierbii iese din frământ – 

Din necuprinsul dragostei cântate  

Fără ostoi de-al magmei început –  

Şi sonurile-n raze revărsate  

Ca boabele se-afundă-n miez de lut 

Aerul pur înzărzărat de-o clipă 

Nocturnă ce te-a despărţit de zi 

Baie cu-a Lui serafică aripă 

În unda şoaptei lira-ntru-a-ţi trezi 

Simt de sub vălul verde-albastru-al zării 

Vocabulele cum te-aclamă-n zbor 

Să treci de somnul vameş al tăcerii 

Şi de-al pustiei jar mistuitor 

Apoi aud cum una câte una 

Cad candelele stinse de un vânt  

Şi tu răsai de aur precum luna 

Din zarzării înamoraţi de cânt 

Surâde cerul şi-nbunătă Glia 

De ritmul Stelian înnoitor  

Înalţă-n slăvi nespuse ciocârlia 

Să-şi triluie nemoartea ei din DOR… 
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                ÎN OCHII TĂI ÎL VĂD PE DUMNEZEU… 

 

Prietenă, amantă şi iubită –  

Triadă-a unui dor de Dumnezeu 

Perfecţiunea-n veci nesăvârşită 

Când clipele-autumnal se-ating de eu 

Prietenă, amantă şi iubită –  

Triunghi comis de însuşi Dumnezeu 

De lacrima de sine-n ea privită 

Să pot să mă rănesc şi ea de eu 

Prietenă, amantă şi iubită –  

Pe care-i răstignit şi Dumnezeu 

De raza niciodată săvârşită 

În drumul ei spre zeul idoneu 

Prietenă, amantă şi iubită –  

Comoară-ascunsă chiar de Dumnezeu 

Care eşti Tu şi-n care rătăcită 

Nu poţi să dai de mine-n-al tău eu 

Prietenă, amantă şi iubită –  

Iremiadă-n cer de Dumnezeu 

Simţirea mi-i de tine răscolită 

De-„un nu ştiu ce‖ şi-„un nu ştiu cum‖ mereu 

Prietenă, amantă şi iubită –  

Triunghiulară poartă-n Dumnezeu 

Din lumea Tu nu poţi fi privită 

Decât aşa cum te-am văzut doar eu 

Prietenă, amantă şi iubită  

Mireasă-a unui sigur Dumnezeu 

Ploaia s-a stins în urbea colbuită 

Iar norii ei mă mai apasă greu 

Prietenă, amantă şi iubită  

În ochii tăi îl văd pe Dumnezeu 

Trecând prin suferinţa Ta ghicită 

De simţul meu aprins de-al tău mereu… 
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TEMPLUL SE ÎNALŢĂ DIN RUINE 

Pentru D-na Claudia Slutu-Grama 

 

De sorbul care fierbe-ntre tăceri 

Pereţii răscoliţi ca de-un sărut 

M-aruncă-afară iar în nicăieri 

Dorinţele-mi cum nu am nici un scut 

Zâmbetul scurt înaripat în sine 

De umbra unui blestemat suspin 

Îndepărtat iar s-a legat de mine 

Dar mă sufocă-al clipei lui venin 

Cu ce-ai putea schimba această lume 

Pornită într-un drum atât de greu 

Când nu mai ţine Doamne nici la nume 

Şi nu mai ştie ce-i acela eu ?... 

Nu cred că rătăcirea i-i fatală 

Precum nici mie – ceasu-acesta trist 

Ruşine mi-i de viaţa trivială 

Dar şi de crucea lacrimii lui Crist 

Posibil întâmplarea-i întâmplare 

Şi n-ai ce căuta în soare pete 

Or numai suferinţa dreptul are 

Întru-a-ţi plăti cum Cel de Sus îţi dete 

 

Sorbul erupe-afund abisu-n tine 

Şi bolţile se clatină pe rând… 

Pân’ dă indiferenţa de ruşine 

Tu mori de mii de ori uitat de gând 

Însă la urmă clopotul când bate 

Şi pulberea te soarbe ca pe-un fulg 

Tardivă e iertarea de păcate 

Când zdrenţele din amintire curg 

Detu-ne-dar „cometele‖ din tine 

De nu e chip o clipă să-nţelegi 

Că Templul se înalţă din ruine 

Şi din legenda neştiutei legi… 
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TU AI INTRAT ÎN INFINITUL MEU… 

 

Tu ai intrat în infinitul meu 

Ca steaua-n a amurgului chemare 

Păstorii când se-ntorc din Dumnezeu 

Cu ochii luminaţi de sărbătoare… 

Tu ai pătruns în defileul meu 

Ca apa dusă-n vale-n zori de zori 

Fără zăgaz ca setea unui zeu 

S-ajungă-odată-n lumea ei din mări 

Tu ai înmugurit în pieptul meu 

Ca liliacul la-nceput de mai 

Şi-n ochii Tăi citesc ce-a scris Orfeu 

„Crucificat‖ de-al cântecului rai 

Tu ai cules înaltul din lumini 

Din merele domneşti săltând pe ram 

Ca oaza revărsată din senin 

În rugile din faţa lui Sesam 

Tu m-ai domnit atâta vreme-n şir 

Cum pe Iisus credinţa-n Cel de Sus –  

Să soarbă din neîncercatul mir 

A suferinţei doruri de nespus 

Tu m-ai chemat fără cuvinte-n larg 

Departe unde grânele-n răzor 

Plecate de-al lor plânset dulce-şi sparg 

Catargele de-al razei sacre spor… 

Tu m-ai urcat în lumea Ta de-a pururi 

Şi cântecul nu are un sfârşit 

De vreme ce-a zvâcnit întâi în ceruri 

Şi-apoi în pieptul meu de dor orbit 

Tu ai intrat în infinitul meu 

Ca steaua-n a amurgului chemare 

Păstorii când se-ntorc din Dumnezeu 

Cu ochii luminaţi de sărbătoare… 
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                          GALINA FURDUI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

                *** 

Vântule tu, pe-aripa-ţi cum mă porţi, 

Văd porţi închise, multe, multe porţi. 

Dar unde-i cheia? Unde-i cheia care 

Zăgăzuit-a orişice intrare? 

Ogrăzile cu văzduh se încing. Răsare 

Un astru-ncins şi el cu glasuri de zăvoare... 

Vântule tu, pe-aripa-ţi cum mă porţi, 

Văd lacăte la multe, multe porţi. 

Ce-a fost pe-aici? Săgeţi se-nfig în soare 

Ceaţă. Pustiu. Nici ploaie, nici ninsoare. 

Unde-au plecat? De ce-au plecat cu toţi? 

Tu... parcă-ai vrea, dar să-mi răspunzi nu poţi, 

Vântule trist, pe-aripa-ţi cum mă porţi 

 

 

*** 

Lumina văd. Cea dinăuntrul meu. 

Atât de-adânc şi-atât de naltă curge, 

Încât aud cum îmi vorbeşte Prometeu 

Cu glasul liniştii din Aripi demiurge. 

Mă-ascund în întunericul cel greu –  

Vreau să descopăr Sursa de unde umbra fuge, 
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Lumina caut, cea dinăuntrul meu 

(Atât de-adânc, şi-atât de-naltă curge!). 

Se zbate. Ne-mpăcarea din nucleu 

Sfarmă tenebre, apusul doare, frige, 

Rotunde spaţii-şi trec hotaru-n curcubeu 

Şi întunericul încet-încet se stinge... 

Lumină e. Văd. Înăuntrul meu 

 

 

*** 

– Dacă îl ai pe El, aud, ai totul, totul, 

Ai fericirea-ntreagă. Eşti pivotul 

Vieţii care omniscienţă este, 

Reală, scurtă-lungă, o poveste, 

Povestea inimii – lumina peste creste 

E-aşa puţină-n lumile aceste, 

Dar dacă-l ai pe El – ai totul, totul. Totul. 

Ai cerul şi Pământul. Eşti pivotul... 

Iar îmi vorbeşte cineva. Şi nu ştiu cine este. 

Îi spun că-am învăţat, ştiu bine toate-aceste. 

Doar poate că...-nvăţând, nu-mi sunt încă pilotul 

Şi nu-ndeajuns am însuşit înotul... 

– Dacă îl ai pe El – ai totul, totul, totul. 

 

 

*** 

Simt cum mă-absoarbe văzduhul albastru 

Şi nu-s. Dar sunt. Mă vede cel ce ştie 

Că-n floarea de pe geam zâmbeşte, drag, un astru 

Şi-n adierea vântului e-ntreaga veşnicie. 

Sunt stropul norului. Urc şi cobor, sihastru, 

Din bulgărul cărunt zvâcnesc iar – frunză vie 

Şi mă absoarbe văzduhul albastru, 

Şi nu-s. Dar sunt. Mă crede cel ce ştie. 

Viaţa de om e-o simplă datorie 

Pentru un drum cu tâlc de alchimie. 

Văd lumea-nfăşurată în pânză de emplastru, 

Mă doare rana ei. E-aşez, din crez, pilastru 

Precând mă-absoarbe văzduhul albastru 
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*** 

Adânc răscolitoare şi senină, 

Îşi zbate certitudinea-n ştiinţe 

Şi e ştiinţa fără de pricină, 

Şi e pricina răzvrătind fiinţe. 

Un mit? Beatitudine divină? 

Supremul act arzând, pe rând, sentinţe, 

Religia cea blândă şi senină 

Îşi creşte certitudinea-n ştiinţe. 

Ştiinţa dinăuntru. Cartea plină 

Ce anulează orice suferinţă 

Şi care în a lumilor grădină 

Ţi-e unica lumină-n locuinţă 

Adânc alinătoare şi senină. 
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PROZĂ DELICIOASĂ! 

Proză scurtă 

                                                           

                                           Leac de hac 

De la o habă de vreme Mitică Tălăncuță se teme să meargă la culcare. 

Îi este teamă căci nu-l ia somnul. Poate să stea toată noaptea culcat în pat cu 

ochii închiși că totuna nu-l prinde somnul. Iar dacă ațipește visează coșmaruri 

și se trezește speriat și ud leoarcă. Un medic i-a recomandat să meargă pe jos 

cinci kilometri înainte de somn. A mers și mai mult, fără rost. Alt medic i-a 

recomandat pastile somnifere. Pastilele și-au făcut efectul doar pentru câteva 

ore. Un bătrânel de la scară l-a sfătuit să bea un pahar de lapte de capră 

înainte de somn, c-așa practică dânsul și doarme dus. Mitică Tălăncuță a băut 

două pahare, ca să se pomenească cu dureri în burtă și să meargă toată 

noaptea la WC. Colegul de birou l-a îndemnat să bea câte-o tărie două înainte 

de somn și va adormi buștean. Vreo câteva zile tăria i-a priit ca mai apoi să-și 
piardă efectul. Un alt coleg i-a mărturisit că și dânsul nu poate dormi noaptea 

dacă nu numără până la o mie. A numărat peste o mie dar fără rost. Și soția i-

a dat un sfat, să bată covoarele înainte de somn. Le-a bătut până nu l-au 

alungat vecinii din cauza gălăgiei la miez de noapte. Și fiica mai mare l-a 

sfătuit să citească înainte de somn, căci cartea este cel mai bun somnifer. Și 

ce credeți? A început să citească și cititul să-i priască. A citit toate cărțile din 

casă, le-a citit și pe cele de la serviciu. Și pe cele de la biblioteca locală tot le-

a citit. Numai are ce citi. Vecinii de la bloc au început să scrie și să editeze 

cărți ca „pacientul‖ lor să aibă ce citi. Au început să scrie și colegii de lucru 

poezii și povestiri. Și Mitică Tălăncuță le citește pe toate, mai bine zis, îi 

citește pe toți ca să poată dormi bine noaptea. Acum tot orașul scrie și 
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editează cărți. Și el citește și doarme. Cititul i-a devenit cel mai bun somnifer. 

Și ca să reușească să-i citească pe toți el citește și noaptea. Noaptea de 

insomnie s-a transformat în cititul prin somn. Azi lumea scrie zi și noapte, 

căci își are cititorul său fidel, care nu mai suferă de insomnie. 

                                                 

                                          Prin babe 

Alex Zbârciu este pedagog de profesie. Poți să zici că-i veteran fidel 

al acestei meserii, căci muncește cu sârg la școală mai bine de treizeci de ani. 

Și toate parcă merg bine, atât acasă cât și la serviciu, dar, iată că într-o 

dimineață se trezi și simți că ceva-l scarpină mai jos de șale, mai bine zis pe 

o fesă, adică pe o bucă. El, care în viață n-a știut de boală și n-a mers 

niciodată la medic, iată că astăzi a început ceva suspect să-l deranjeze. 

Indispus cum era, nici n-a luat dejunul acasă, dar și-a ridicat de sub masă 

geanta din piele cafenie purtată și jerpelită de ani și a mers la școala din 

preajma casei unde locuia, ca să mediteze ce-o fi cu pruritul acesta apărut 

peste noapte? La școală i-a destăinuit necazul colegului Gavril Știuleț. 
Prietenul l-a ascultat atent și i-a recomandat să meargă la consult la chirurg.  

- Las`că știu eu un chirurg foarte bun, mă înțeleg cu dânsul și te va 

ajuta așa cum scrie cartea. –își calmă colegul Gavril Știuleț. 
Așa cum le-a fost înțelegerea chiar a doua zi Alex Zbârciu a mers la 

chirurgul de la clinica privată. Chirurgul și-a îmbrăcat mănușile pe mâini, l-a 

ascultat atent, apoi l-a rugat să-și dea pantalonii în jos și să-i arate fesa cu 

pricina. După ce i-a văzut pata cafenie chiar aproape de orificiul anal s-a dat 

cu părerea c-ar fi cazul să-l vadă vreun medic proctolog cu experiență. 

Noaptea Alex Zbârciu n-a închis un ochi, gândindu-se la fel de fel de boli, 

una mai strașnică decât alta. 

- Nu-ți fă inimă rea, amice,- își încurajă colegul Gavril Știuleț,- 
cunosc eu un proctolog bun, care și pe mine m-a lecuit cândva. Vorbesc eu cu 

el și rezolvăm problema. 

Și medicul proctolog l-a ascultat atent ca să-l roage să-și dea 

pantalonii în jos și să-i arate fesa afectată. 

- Da-a, - vorbi proctologul, - ceva nu mi-i clar nici mie. Cred că ar 

trebui să mergeți la vreun dermatolog, medic de piele… 

Sărmanul Alex Zbârciu, nu-i mai arde nici de școală, nici de casă, 

toate gândurile ducând-ul la fese, mai bine zis, la pata de pe bucă. 

A doua zi n-a mai mers la școală ci direct la clinica județeană să se 

consulte la medicul de boli de piele, la dermatovenerolog. Nici 

dermatovenerologul n-a putut să-i stabilească diagnoza. Văzând-ul cum se 

necăjește bărbatul, nevasta Aliferia l-a ispitit dacă nu s-o fi întâmplat ceva la 

școală? După ce-i mărturisi soției „rușinea‖ de pe fesă și Aliferia s-a dat cu 
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părerea că doctorii de azi nu se prea pricep la boli neobișnuite și ar fi cazul ca 

să-l vadă și baba Ileana cunoscută în tot orașul ca un vraci fără diplomă. I-a 

dat ascultare Alex Zbârciu soției și chiar în aceeași seară a mers la baba 

Ileana să-i arate fesa bolnavă.  

- Păi, omule drag, - vorbi baba Ileana, - pe la câți doftori ai fost da 

nici unul nu ți-a spus ce să faci elementar… Să mergi acasă și să-ți speli 

locul cu pricina cu apă caldă și săpun. O să-ți dispară imediat și pata cafenie 

și mâncărimea. Să ne fii sănătos! 

 

                                   Hârtie igienică 

Dumitru Flaimuc, președintele Asociației Amatorilor de Carte își 
începu ziua de lucru cu „stângul‖. Cei de la Sectorul de Exploatare a 

Locuințelor au oprit apa, șoferul nu s-a prezentat cu mașina la scara casei, iar 

Serviciul de Pază de la intrare în sediul Asociației îi ceru să se legitimeze, de 

parcă nu-l cunoaște de ani de zile cine-i el. Indispus a intrat în biroul său și a 

început a face ordine printre documentele, hârtiile împrăștiate pe masă. De 

odată ușa biroului se deschise și ca din pământ apăru consilierul său, 

Afanasie Gălușcă. 

- Domnule președinte, mă scuzați, dar e jale mare. 

- Mai încet, că nu dau turcii. - își liniști consilierul președintele.  

- E trist de tot, domnule președinte. 

- Hai, spune-odată ce vrei să spui, numai te rog mai încet, căci mă 

doare capul după lansarea de aseară. Ce-au pus ei în vinul acela, că-mi 

tremură creierii de pe urma lui ? 

- D-apoi era și țuică, domnule președinte. 

- Știi bine că nu beau țuică. Am probleme cu stomacul. Apropo, tu ai 

citit cartea, căci tare-ai mai lăudat autorul de se credea că-i Arghezi după 

discursul tău exagerat? 

- N-am citit-o, domnule președinte, căci când să reușesc să citesc toate 

cărțile care tot vin și vin la Asociație ca ciupercile după ploaie. Da de lăudat 

l-am lăudat. Cum să nu-l laud, n-ați văzut ce masă copioasă a pregătit, ca la o 

recepție diplomatică? 

- Care recepție, măi Afanasie, că vinul era oțetit și răsuflat. Of, ce mă 

mai doare capul. Te rog, de azi înainte să-ți asumi responsabilitatea pentru 

vinul adus la lansările de carte, să-i face degustarea înainte de a fi pus pe 

masă. Știu că te pricepi în vinuri, așa că, vezi ce ni se propune de băut. Ca să 

nu uit, la ce-ai venit, că nu mai pot vorbi de obosit ce sunt? 

- Domnule președinte, cu toată rușinea dar țin să vă informez că nu ne 

citește nimeni. - mărturisi consilierul Afanasie Gălușcă.  
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- Ai descoperit America?! Fii te rog mai explicit, că tare mă mai doare 

capul. Of, ce-au pus ei în vinul acela că mi-au tulburat creierii? 

- Domnule președinte, am o idee genială. 

- Zii odată… 

- Ce-ar fi dacă poeziile, povestirile și chiar romanele le-am tipări pe 

…hârtie igienică? 

- Ce-ai spus tu? Care hârtie igienică? Nu te înțeleg… 

- Toată noaptea m-am gândit la ideea asta, domnule președinte. 

- Ți-am spus să fii mai explicit. Hai zii ce ai de zis. 

- Astăzi, domnule președinte, toată lumea se folosește de hârtie 

igienică. Atât cei maturi cât și copiii când merg la WC folosesc hârtie 

igienică. Această procedură inteligentă și igienică m-a dus la o idee 

formidabilă. Șade omul pe scaunul WC și-și, scuzați, face necesitățile 

fiziologice. În acest timp el i-a sulul de hârtie igienică și citește creațiile 

scriitorilor noștri. Cei care au diaree pot citi poezii mai scurte, catrene, 

distihuri, aforisme. Cei cu constipație pot citi povestiri lingi sau chiar 

fragmente de roman. Și la acest compartiment m-am gândit. Pe o parte de 

hârtie vor fi publicate creațiile în versuri, iar pe verso proza, cu alte cuvinte, 

la discreția cititorului. Ce ziceți? Idee genială, o ocazie bună ca omul nostru 

să citească. Iată în așa mod ne putem reclama creația, iar cititorul să ia 

cunoștință cu cele scrise de noi. Imaginați-vă câți cititori am avea pe zi? 

Sute, mii, da ce mii, milioane, că lumea toată merge zilnic la WC, iar unii și 
mai des. Am fi cei mai citiți scriitori din lume, iar într-o bună zi am putea fi 

înscriși în Guiness Book. 

- Măi Afanasie, mă doare capul și mai tare. Tu chiar crezi că ideea 

asta are sorți de izbândă? 

- Cu siguranță, domnule președinte. Toată noaptea m-am gândit la 

ideea asta. Trebuie doar să ne înțelegem cu cei de la Fabrica de carton, să 

încheiem un contract de colaborare și să edităm operele scriitorilor noștri pe 

hârtie igienică. O afacere profitabilă. Putem primi chiar și Premiul Național 

pentru această faptă. Și scriitorii noștri vor scrie mai cu inspirație, cu o mai 

mare responsabilitate, căci creațiile lor vor fi tipărite pe hârtie igienică de 

calitate și citite de milioane de cititori pe zi. 

 

                                Alesul poporului 

Deşi am absolvit două facultăţi, nicidecum nu-mi puteam găsi de 

lucru după specialitate. Pe unde am trepădat, totul era în zadar. Ba că sunt de 

o vârstă înaintată, ba că la ei au loc reduceri de cadre, ba că nu au nevoie de 

aşa specialişti, într-un cuvânt, îmi spuneau fel de fel de pretexte, doar că să 

nu mă angajeze la serviciu. Ce-i drept, se mai găseau şi dintre acei care îmi 
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sugerau să mai telefonez sau ziceau că mă vor contacta, dacă vor avea nevoie 

de mine. Foaie verde. Pur şi simplu, nu-mi spuneau pe şleau că n-are rost să-i 

deranjez cu aşa problemă.  

Văzând cum mă chinui fără rost în căutarea lucrului, soacra, ca orice 

femeie deşteaptă, mi-a sugerat să mă fac deputat. La auzul acestor cuvinte, 

soţia, onestă şi principială din născare, a sărit ca arsă:  

- Nici într-un caz, mie nu-mi trebuie prostituată politică la casă!  

Soacra cu raţiunea ei de realist, i-a reproşat fiicei:  

- Tu ştii cum huzuresc azi deputaţii? Şi-apoi câţi sunt mai proşti ca 

soţul tău, dar îi văd în toată seara la televizor!  

Mai pe scurt, am căzut de acord cu propunerea scumpei mele soacre şi 

am hotărât să candidez independent în Parlamentul ţării. Mi-am dat acordul, 

dar cu ce să încep, habar n-aveam. Şi aici, soacra şi-a demonstrat 

ingeniozitatea.  

- Să nu-ţi faci probleme, mă ocup eu de toate formalităţile. Prin câte 

am trecut eu, doar unul Dumnezeu ştie! Dar să nu-mi zici mamă, dacă nu te 

fac deputat! Ai să ai şi persoane de încredere, şi semnăturile necesare adunate. 

Şi platforma electorală va fi ticluită ca la carte! Cunosc eu în judeţ un evreu 

bătrân, jurist de profesie. El pe mulţi i-a ajutat şi cred că n-o să ne refuze nici 

pe noi. Nici el n-are să rămână în pagubă, cum n-a rămas de-atâţia ani. Că 

mulţi candidaţi la deputăţie au beneficiat de ajutorul bătrânelului. Ce-i a 

lui, e-a lui! Deştept om, n-ai ce zice. Unii se miră cum de-a rămas şi n-a 

emigrat. El zâmbeşte sub nasul lui lung şi pistruiat şi zice: „De sămânţă am 

rămas aici, măi băieţi!‖ Bine zis, de sămânţă, la vârsta lui, e trecut de 

şaptezeci de ani.  

Chiar a doua zi m-am şi pomenit cu juristul în casă. După ce m-a ispitit 

vreun sfert de oră, mi-a spus să trec peste câteva zile şi să-mi ridic programul 

electoral. Şi ce credeţi? În termenul stabilit, totul era gata. Când am citit 

platforma mea, am rămas uluit de promisiunile pe care urma să le prezint 

în faţa alegătorilor. „Nu-ţi fă probleme, m-a liniştit bătrânul, de ai şti ce 

promisiuni le-am ticluit unor deputaţi din Parlamentul de azi! De-ar 

îndeplini măcar un sfert din ele, demult îi întreceam pe americani! Să ştii, 

dragă, că oamenii cred absolut tot ce le spui. Ş-apoi, ce au ei de pierdut? Nimic. 

Au numai de câştigat‖. Cu semnăturile nu mi-am făcut mare bătaie de cap, 

căci energicii mei prieteni le-au adunat în două-trei zile. Ce-i drept, treaba 

asta m-a costat dar, vorba ceea, azi nici soţia nu-şi îndeplineşte obligaţiunile 

până n-o remunerezi cu ceva. Ce să-i faci, aşa-i economia de piaţă. Nu vă mai 

spun cum a trecut maratonul electoral. Am ajuns deputat în Parlamentul ţării, 

asta-i principalul. Acum a apărut altă problemă, cum să votez, căci colegii de 

Parlament se uită la mine chiorâş c-am ajuns deputat independent şi nu depind 

de nimeni. Dar eu voi vota eu cu cine îmi va conveni mai mult, căci au început 

şi şantajările. Un reprezentant al unui partid m-a şi avertizat că dacă nu voi 
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vota cu ei, o să mă denunţe de unde am luat bani pentru compania electorală şi 

cine a făcut transferul pe contul soacrei. Şi de la alte partide au venit 

ameninţări, că vor da în vileag cu ce se ocupă fiicele mele peste hotare şi din 

ce mijloace băneşti mi-am procurat casă cu trei nivele. La reproşul meu că n-

am nici fiice, doar un fecior şi că locuiesc la bloc de vreo douăzeci de ani, iar 

casă cu trei nuvele nici n-am văzut cum arată în realitate, ei mi-au răspuns că 

dispun de poze compromiţătoare şi că va fi imposibil să confirm contrariul. 

De ce se temea soţia, de aceea n-am scăpat, cu alte cuvinte, volens-nolens am 

devenit, scuzaţi, o prostituată politică. Ei, dar ce nu face omul pentru binele 

poporului, pentru binele ţării?! 

 

                                  Pentru eternitate 

Într-o bună zi am trecut pe la barul Uniunii Scriitorilor ca să servesc 

un ceai. La mese – cunoscuţii mei confraţi de condei serveau şi ei ce credeau 

că-i mai de folos: unii cafea, alţii bere, c-aşa-i la bar, vii ca să comanzi ceva şi 

să mai pui ţara la cale cu colegii. Am comandat şi eu un ceai cu lămâie şi vreo 

câteva tartine cu magiun. N-am reuşit să duc ceaşca la gură că mă şi pomenii 

cu doi confraţi mai tinerei ca mine. Mă salutară respectuos şi se aşeazară pe 

scaunele din faţa mea.  

- Ţi-am citit poemele din Bucureştiul Literar. Foarte bune! Jos pălăria!  

Băieţii mei erau deja cam chercheliţi şi-mi făceau complimente cu 

gândul că-i voi servi cu ceva tărie, că la barul Uniunii poţi vedea la vitrină fel 

de fel de băutură, bani să fie. Le-am mulţumit pentru apreciere, fiind convins 

că nu le-au citit, dar, n-am mai comentat, căci un cuvânt bun totdeauna 

încălzeşte sufletul omului. 

- Aş fi bucuros să vă citesc şi eu pe voi, le vorbesc tinerilor, de ce nu 

scrieţi, nu vă publicaţi?  

- Pe noi nu ne înţeleg cititorii, noi avem stilul nostru, îmi răspund ei 

sughiţând în cor.  

- Nu face să vă descurajaţi. L timpurile sale nici Eminescu nu era 

înţeles de toată lumea, îi încurajez eu. Ar fi bine să vă lăsaţi de băutură şi să vă 

apucaţi de scris, căci har aveţi din câte ştiu eu. Băutura la bine nu duce, v-o 

spun eu ca doctor. Băieţii mei s-au ridicat de la masă, fără să spună un cuvânt 

şi au părăsit sala barului.  

Peste vreo câteva luni de zile mă telefonează unul din ei ca să-mi 

mulţumească pentru sfatul util de altă dată şi să mă anunţe că i-a fost editată 

cartea cu poezii moderne şi ar vrea să-mi dăruiască şi mie una cu dedicaţie. 

Acelaşi sfat le-am mai dat şi altor confraţi de pană, prieteni devotaţi ai lui 

Bahus. Cu greu, dar s-au lăsat de băutură şi s-au apucat serios de scris. Apoi şi 

alţi scriitori mi-au urmat sfatul meu. Confraţii mei îşi editau carte după carte, 

iar lansările lor adunau tot mai mulţi cititori pe la Cenaclurile Literare.  
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A trecut o habă de vreme şi eu am intrat din nou la barul Uniunii 

Scriitorilor să i-au o răcoritoare. Intru în sala barului şi… o văd pustie, ţipenie 

de om. 

- Iată aşa, domn doctor, cu sfaturile dumneavoastră am rămas fără 

clienţi. Scriitorii noştri nu mai trec pe la bar, s-au lăsat de băutură şi s-au 

apucat de scris, pot să închid barul, căci numai pierderi am cu el, mi se plânge 

patronul barului. Şi ce să fac fără el? De bine de rău, dar mai făceam un ban 

când scriitorii stăteau în bar până la miezul nopţii, acum nu vine nimeni. Nici 

la ceai nu vin, să nu piardă timpul în zadar.  

- Foarte bine, să ne bucurăm c-au lăsat băutura şi s-au apucat de scris! 

Vor avea de câştigat şi ei, şi cititorii, şi societatea. 

- Aşa-i, dar ce mă fac eu?  

- Ce să faci, să te apuci de scris poezii, îi recomand eu în glumă.  

- Care poezii? se miră patronul barului. Un roman am să scriu! Un 

roman, căci câte-am văzut eu la barul acesta, e de ajuns să încep a scrie, că de 

oprit nu mă mai opreşte nimeni, am material factologic câtă frunză şi iarbă. 

Aşa o să fie, am să scriu un roman şi-am să-l editez, iar lansarea am s-o 

organizez chiar aici, în barul meu, să mă pomenească toţi clienţii…  

Barul s-a închis, iar patronul lui scrie romanul promis. Îl aşteptăm şi 

noi… 

 

                                         Maşina 

Mi-am cumpărat maşină. Da, rude, vecini, colegi, prieteni şi cunoscuţii 

mei, mi-am cumpărat şi eu maşină. Şi să nu vă mire faptul, dar cinstit, din 

salariul meu şi al soţiei, economisit zeci de ani în şir, refuzând la mare şi la 

munte, la haine şi încălţăminte, la petreceri prin baruri şi restaurante, la bucate 

alese şi fructe exotice, la taxi şi la multe altele ce nu-şi poate permite un 

angajat bugetar. În schimb m-am pricopsit cu o maşină de import, de culoare 

neagră, cum îi place şi soţiei mele care are aceleaşi gusturi ca şi mine. Ei, şi 

dacă avem maşină, am hotărât să mergem cu familia să ne petrecem vacanţa în 

staţiunea Nisipurile de Aur de pe coasta Marii Negre din Bulgaria. Să ne 

simţim şi noi oameni, să ne odihnim pe îndelete şi să uităm de toate grijile 

de-acasă.  

Ne-am făcut bagajele, am încuiat casa cu mai multe lacăte, c-aşa ne 

îndeamnă la televizor – să fim prudenţi, că hoţii de apartamente abia aşteaptă 

să ieşi din casă. Ne-am aşezat confortabil în maşină, soţia, evident, lângă 

mine, că vede mai bine şi poate să-mi spună de ce culoare e semaforul, copiii 

cu căţelul pe bancheta din spate, iar eu, cu permisul de conducere primit chiar 

ieri, la volan. Ne-am făcut cu toţii semnul crucii şi… la drum.  

Nu vă mai spun cum am circulat pe străzile întortocheate până ne-am 

văzut ieşiţi din oraş ca să nu vă obosesc şi să vă fac inimă rea, dar soţia şi-a 

făcut de mai multe ori cruce, când treceam pe zebră şi încurcam frâna cu 
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acceleratorul de viteză. Dar iată-l şi agentul de circulaţie – îmi face semn cu 

bagheta să fac pe dreapta. Am micşorat viteza la minimum şi aproape târâş 

am stopat maşina chiar la picioarele poliţistului.  

- Buna ziua… sergentul Flaimuc! ne salută politicos agentul. Vă rog 

actele la control.  

I le înmânez.  

- Aha, sunteţi şofer începător…Şi unde v-aţi pornit pe-aşa zăpuşeală, 

că eu aş muri de căldură, dacă n-ar fi copaci pe marginea drumului?  

- La mare… abia rostesc eu fraza cu voce tremurândă.  

- La mare…ziceţi?! Da-a, e bine la mare, dar de ce v-aţi luat maşină 

de culoare neagră, că absoarbe tot soarele şi se înfierbântă uşor?...  

- E culoarea preferată a soţiei, mă justific eu…. 

- A soţiei, ziceţi, dar ce, nu aveţi părerea proprie de vă supuneţi altor 

gusturi?... 

- Am, dar a ei e mai convingătoare…. 

- Vă înţeleg, şi eu sunt însurat şi nu ies din cuvântul soţiei. Aşa, aveţi 

şi copii, sunt ai dumneavoastră că nu prea vă seamănă?...  

- Ai mei, puteţi controla paşapoartele….  

- O să le controlez, fiţi pe pace, c-avem timp. Aha, băiat şi fată… Da 

de ce nu scrie în paşaport care-i băiat şi care-i fată?... 

- Aşa ne-au înmânat paşapoartele, dar se vede şi fără să scrie care-i 

băiat şi care-i fată.  

- Nu prea se vede, căci după blugii lor rupţi, n-am să determin sexul 

lor. Eu trebuie să citesc ce scrie negru pe alb, dar să nu ghicesc, înţelegeţi 

dumneavoastră? Noi mai luptăm şi cu traficanţii de fiinţe umane. Ziceţi că 

sunt ai dumneavoastră, dar nu prea seamănă?  

Aici interveni şi soţia care se făcuse roşie de-atâta răbdare.  

- Domnule poliţist, de ce ne insultaţi? Sunt copiii noştri, să mă credeţi 

pe cuvânt, că eu ştiu mai bine ca soţul…. 

- Doamnă, nu v-am întrebat pe dumneavoastră, eu vorbesc cu şoferul, 

aşa că şedeţi liniştită pe locul respectiv, răspunse poliţistul.  

În timpul acesta se auzi un schelălăit de câine de sub picioarele 

copiilor…  

- Hopa, aveţi şi câine? Are paşaport? E vaccinat? E sănătos, aveţi 

certificat de la veterinar?... 

- Avem de toate, domnule poliţist, că ne-am consultat cu agenţia de 

turism ce acte să pregătim pentru drum…. 

- Că v-aţi consultat e bine, da eu trebuie să verific totul, căci pentru 

asta sunt pus aici, să controlez cum se respectă legea. Şi unde ziceţi că 

mergeţi?... 

- La mare, domnule poliţist, în Bulgaria…. 
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- În Bulgaria, cu alte cuvinte peste hotare. Da ce nu vă place plaja 

noastră de v-aţi pornit la aşa drum lung…. 

- Ne place, domnule poliţist, cum să nu ne placă, dar vrem şi noi să 

mai vedem şi altă lume…. 

- Aveţi Carte verde la maşină? Certificat de la medicul de familie? Aţi 

achitat toate amenzile? N-aveţi datorii la stat?...  

- Avem de toate, domnule, se revoltă din nou soţia, nu ne reţineţi, căci 

soarele se ridică sus, iar noi mai avem de mers încă mult timp… 

- Doamnă, fiţi calmă, eu activez conform legii, mai mult, am dreptul 

să vă duc la secţie şi să vă reţin pentru 72 de ore, dacă am unele dubii.  

Agentul de circulaţie controlă fără să se grăbească actele solicitate şi 

văzând că toate-s în regulă, mă rugă să deschid portbagajul maşinii. L-am 

deschis…. 

- Ehe, da cu ce l-aţi umplut, că doar mergeţi în staţiune cu masa 

asigurată? Aşa-a, vin, palincă, conserve, ciocolate… Ştiţi cât se permite ca să 

scoateţi din ţară?... 

- Ştim, domnule poliţist, ne-am consultat, împărţiţi la numărul de 

persoane şi-o să vedeţi că-am luat conform legii…  

- Cred c-aţi luat în calcul şi câinele?... 

- Nu, pentru câine doar hrană specială…. Vă cred, văd că v-aţi 

pregătit serios pentru odihnă. Nu vă reţin. Vă doresc drum bun!  

Poliţistul mi-a înmânat actele şi se retrase sub copacii de lângă drum. 

M-am uitat la soţia care fierbea de mânie şi i-am spus în faţă:  

- Ei, nu ţi-am spus eu că era mai bine să mergem cu autocarul? Ne 

aşezam liniştiţi pe scaunele propuse de agenţie, ascultam muzica, priveam 

televizorul, mai trăgeam un pui de somn şi ajungeam fără probleme la mare, 

dar aşa, când mă gândesc la drumul lung ce urmează şi la poliţiştii care abia 

de aşteaptă să încalci regula?...  

Aşa-i, când ai maşină… Ai şi probleme!... 

 

                                  Farmecul vieţii 

Din câte ştim, viaţa omului este alcătuită din mai multe etape active. 

Bunăoară, copilăria, viaţa de holtei, căsătoria şi bătrâneţea. Anii de 

copilărie pentru toţi sunt o amintire frumoasă, cu bucuriile ei de neuitat. Cei 

mai liniştiţi ani, cred eu, sunt cei de după facultate, până la căsătorie. 

Lucrezi în voie, fără grijile de casă, primeşti salariul la timp şi-l cheltuieşti 

cum găseşti de cuviinţă. Nimeni nu te întreabă unde şi cu cine mergi la bar, 

de ce te-ai întors acasă spre dimineaţă. Poate să se mai intereseze părinţii, 

căci, indiferent de vârstă, pentru ei tot copil rămâi. Dar… vine timpul şi te 

căsătoreşti şi… chiar a doua zi după  nuntă, soţia îţi numără banii câştigaţi 

la nuntă şi care parte a rudelor a fost mai zgârcită…  
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Şi-n aşa zisa lună de miere dulceaţa ei îţi iese pe ochi: scoate 

gunoiul din casă, bate covorul, spală vesela, du rufele la spălătorie, fă piaţa, 

scoate căţelul la plimbare, asemenea porunci le auzi în toată ziua. Într-o 

bună zi soţia te anunţă că-i gravidă şi aştepţi cu nerăbdare urmaşul, iar mai 

apoi urmează nopţi nedormite, consultări la policlinică, duci copilul la 

grădiniţă, seara trebuie să nu uiţi să-l iei de la grădiniţă la timp şi neapărat 

pe-al tău.  

Şi tot aşa până merge la şcoală, – începe o nouă etapă a vieţii tale: 

Cumperi manuale, ghiozdan, uniformă şcolară, flori, cadouri, plăteşti 

reparaţia clasei, zilele de naştere a profesorilor, orele suplimentare la 

diverse obiecte, ca să fii mai deştept şi să ai note mai bune, bani în fondul 

părinţilor şi cel al şcolii şi tot aşa.  

Anii de studenţie tot cer mijloace financiare, dacă vrei să-ţi vezi 

copilul drag om învăţat şi aranjat în viaţă. Cu diploma de specialitate cu 

chiu cu vai găseşti un serviciu, ca zeci de ani să munceşti în stres şi 

plecăciuni ca nu cumva să-ţi deranjezi şeful cu părerea ta şi să mergi contra 

sistemului, altminteri te pomeneşti în stradă boschetar. 

Vin şi anii de pensionare. S-ar părea că începe o viaţă nouă, liniştită, 

lipsită de griji cotidiene şi poţi să-ţi permiţi să mergi la pescuit, la o bere cu 

prietenii, să faci plimbări în voie prin parc, să beai un ceai cu lămâie şezând 

în fotoliu şi privind televizorul… Dar… Cu pensia mizeră ce ţi-o dă statul 

tot din banii tăi reţinuţi din salariile tale lunare de-o viaţă, abia de reuşeşti 

să achiţi facturile pentru serviciile comunale… Şi te vezi nevoit să mai 

lucrezi, dacă te suportă şeful. E o bucurie că ai nepoţei şi eşti bunic, dar 

copiii tăi tot în grija ta ţi-i lasă după serviciu şi-n zilele de odihnă, căci ei 

trebuie să meargă la un teatru, la o zi de naştere, la o nuntă sau cu prietenii 

la o frigăruie în pădure. Mai pe scurt, griji şi nevoi pe capul tău. Şi nu face 

să te întrebi: care parte a vieţii e mai liniştită, fără probleme şi griji 

cotidiene? Cea de flăcău! Aşa că, dragii mei nepoţei, să fiţi burlaci până la 

adânci bătrâneţe, apoi puteţi şi să vă căsătoriţi… 
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               ECATERINA IURCU-URÂTU 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

Himeră 

 

Îmi pare ori eu paşii tăi de veci 

I-aud venind uşor peste poteci, 

Când bat strident la geamuri stropii reci, 

Crud dezgolindu-mi gândurile seci. 

Parcă un cântec nostalgic fredonai, 

Amarnic, tu, himeră, în vise-mi apăreai, 

Iluzii risipite şi speranţe 

Se adunau pe note de romanţe. 

M-am repezit la geam, privind în van: 

Săgeţi de stropi băteau cu-al lor alean, 

Iar visul meu pribeag mă copleşea: 

Era ciudat şi trist ca vremea rea. 

Am vrut să strig, dar m-au oprit din cale 

Păduri de gânduri fără-asemănare: 

Himeră era clipa de-aşteptare,  

Himeră – visul meu de alinare.  

 

Dorul - frunză pe-a ta rană  

 

Dorule ca marea vie, 

Pe val zbuciumat mă porţi 

În stihia veşniciei, 

Spre limanul blândei sorţi. 

Să mă las dusă de tine? 

Să mă las în voia ta? 

Ce mă fac eu fără barcă, 

Doar nici nu pot înota?... 
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De îmi vei întinde mâna, 

Îmi vor izvorî puteri, 

Ţi-oi fi rază de lumină, 

Cum ţi-am fost până mai ieri. 

Ţi-oi fi frunză pe-a ta rană, 

Voi fi cer peste ţărână, 

Glas de-alin care te cheamă 

Spre o stea să mergi cu mine. 

Unde se aude-un nai,  

Însoţit de o vioară, 

Voi fi doină, vei fi grai, 

Suntem neam, vom fi o ţară. 

Dorule ca marea vie, 

Mă zbucium ca alte dăţi. 

Aşteptarea-i veşnicie, 

Sper limanul să-mi arăţi. 

         

 

N-ai fost ecoul meu în soartă 

(romanţă) 

 

Când bat la geam, tu nu-mi răspunzi, 

Când strigă sufletu-mi, n-auzi, 

Când îţi vorbesc, păstrezi tăcere, 

Iar eu aş vrea o mângâiere. 

Când bat la geam vânturi şi ploi, 

Lung amintirile şuvoi 

Mă zbuciumă, mă răvăşesc, 

Pe steaua mea mă răzvrătesc. 

Aş vrea la sufletu-ţi s-ajung, 

Ca un ecou încet, prelung, 

Ca raza blândă să te-ating, 

De dorul tău să nu mai plâng. 

...Şi cum la sufletu-ţi n-ajung, 

Păcat, speranţele se sting...  

Încerc să bat la altă poartă... 

N-ai fost ecoul meu în soartă. 
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               Gust superb  

 

Simt un gust superb în ele 

Şi mă delectez din zori, 

Diamante de inele 

Cad din boltă peste flori. 

Mai consum o poezie – 

Un deliciu la dejun, 

Mi-a îndulcit sufletul mie, 

E prietenu-mi cel bun. 

Frunzărind petale-n file 

Adunate-n poezii, 

Legăn cărţile în braţe 

Ca pe scumpii mei copii. 

Savurez a lor mireasmă 

Care e îmbătătoare  

Ca a dragostei agheasmă  

În romantică visare. 
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                VICTORIA FONARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poezia la Iași - 2016 

 

Arcurile oglinzilor 

Sunt acoperite de Poezie 

Luna de jos 

Ne numără pașii 
Soarele de sus 

Ne culege poeziile 

Oglinzi care stratifică memoria 

Și praful dorit din San Paulo 

Nu se mai condensează 

Praful stelar 

Se găsește doar aici 

Printre strigătele tăcerii 

Ale versurilor citite 

În care pășim peste trepte 

Poezia nu cunoaște limite 

 26.05.2016, Muzeul Unirii, Iași 
 

Dincolo de leduri 

 

Cât de mult ascundem generațiile  

în eu 

și le înecăm în tabloizi 

click, like-uri 

Realiatea noastră e cea de pe ecran 
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Virtualul ne-nghite 

Socializarea ne superficializează 

în eul nostru 

se ascunde tăcerea seculară  

de munți 
copaci sălbatici 

fără frică de poteci 

sunt izvoarele reci 

Le-am ascuns în desagă 

de parcă nici nu ar fi ale noastre  

Clopoței peste munți 
Râuri ce cunosc căldura pietrelor 

Frunze care îmbrățișează tulpina 

într-o horă de mâini 

Eu  

își lungește u-ul și 
fuge printre copaci 

devine zburător 

de începuturi 

Mirare în tăcerea noastră 

mai încape 

frunze mușcate  

de oi 

și privir monumentale  

de vaci  

ce se-ntorc acasă 

indiferente la mașini 

Nepăsarea de a trăi  

fără a cunoaște 

fără a auzi 

fără a vedea 

Ne rămâne minunea 

de a simți mirarea 

 12.05.2016 (Sibiu) 

 

Îmi place 

 

Îmi place să scriu când aștept 

Atunci sensul așteptării nu mai este așteptarea 

Sunt gândurile care planează ca niște șoimi de-asupra mea 

Și în sfârșit reușesc să mi se așeze pe umăr 
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În șoaptele lor  

Timpul se topește 

Și ideile deschid ușa 

Respiră 

Nu se mai ascund în penele vulturilor 

Care planează sus de tot 

 30.08.2014 
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                LIDIA GROSU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAMA MEA DE VEACURI, ROMÂNIE MARE  

 

 

Mama mea de veacuri, îţi scriu o scrisoare 

Şi din frica mare că-aş uita ceva 

Îmi invoc strămoşii să-i auzi din zare: 

Sunt fiica cea mică – BASARABIA! 

 

Scriu din închisoarea propriei gândiri 

În româna vie, cu privirea castă... 

Ferecată-n lanţul calchierii proaste, 

Ea îşi cântă psalmii propriei dezrobiri. 

 

Mamă de-o vecie, încercat e valul  

Prutului – de spasme  

între ―nu mai pot!‖ 

tot de o vecie bântuie-amoralul 

şi călcate-s florile sfinte de pe pod.  

 

Mamă inocentă, îmi exprim revolta: 

Stau în puşcăria falsului-de ani. 

Azi urâtul minţii – vedetă dezinvoltă –  

La bis solicitată-i de mancurţii-fani. 

 

Să mă ai în preajma-ţi  -tare-aş vrea odată, 

Ca Dacia-n hotarele-ţi 

pe nou să ne zâmbească 

Frântă sunt –  ruptura-mi geme pe o hartă 
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Nerecunoscută de Mihai ViteazuL 

 

Singura – istorica! – a rămas în valea 

cârdăşiei vrajbei 

cu-ai trădării paşi... 

Mama mea de sânge, strânge-mi toată jalea 

Duntr-o-mbrăţişare – să nu mă mai laşi! 

 

Mamă solidară cu durerea-mi coaptă, 

Într-un crâng de floare înghimpată-s rău 

Secole de-otravă,-n porţii repetate 

Ni-L ucid în noi pe însuşi Dumnezeu. 

 

Toţi roboţii strigă, VIS DE NEUITARE, 

C-aş fi o nălucă, dar eu vie sunt 

Şi te port în suflet, Românie Mare 

Ca pe-o MAMĂ-n care inima-mi ascult. 

 

ACEST MIRACOL,VIAŢA  

 

A mă mira nu încetez 

Căviaţatoată e-un miracol. 

Destramiluziileverzi 

Şidepănfirulpe-un oracol. 

Ieriînvăţamdintr-un prezent, 

Aşistudiezîntr-un trecut 

Naivă, tot mai sperşicred 

Într-un magnificînceput. 

Vestigiiinventariez 

Şiceai din stele îmiprepar 

Şi-n ceaşcăvreaucasăpăstrez 

Sărutulloratât de-amar! 

Eugustdinplinulmelodiei 

Şi-o sorbînmiez de zişinoapte… 

Şisimt cum para-n mine arde 

Fără-a se stinge-n agonie. 
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              VA-BANC 

 

Ducu Bertzi-mi zgândiră o rană, 

Cu cel „în drăgostit numai de ea”. 

Coboară notele 

admonestate-n Vama 

Iubirii 

c-ar purcede cale grea 

de patimă şi tulburare mută 

prin ora umbrelor, 

de clopot legănate, 

ce se-nfrăţesc cu turlele abrupte, 

dar şi cu-a mea suflare derutată… 

Le număr… 

Şapte note, voi ce ziceţi 

Despre acest Besamemucho renăscut 

de o tortură,-n stare să-mi explice 

atât 

cât n-arputea-o face- 

un surdomut oftat, 

pierdut înbezna suplă-a minţii 

şi căutat de sufletul pribeag?… 

 

Se roagă pentru mine azi toţi sfinţii, 

iar eu păcătuiesc şi merg va-banc. 
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SISTEM REPROBABIL 

 

Trece o maşină peste mine, 

iar eu râd: „Ce-avrut?‖ Halal de ea 

De mai credec-arputea, străina,  

să mă smulgă din fiinţa mea! 

Şi-o întreb în limba românească: 

„Cine te-a adus în ţara mea 

să-mi dobori, cu-al tău chip de paiaţă, 

Latinia din inima mea? 

Nu vezi cum se scurge-n veacuri? Vie? 

Dominantă-i chiarşi-n lume ta, 

Dar ai tot forţat-o-n argăţie să-ţi cedeze luciul de stea. 

Ea, mai blândă decât zorii zilei, 

Zborul spre-nălţime şi-a croit; 

Tu, printrei storicele file, glasul şi-al ei scris le-ai pângărit. 

Ea păstratu-şi-a, culutul viu, 

Sufletul în sfânta liturghie 

Tu, un nimenea, cu steagul stacojiu, 

i-ai tăiat din strămoşeasca glie cu întunecimi de canibal… 

Ce ştii tu, imperiu de intrigi 

Decât că momentul crucial 

a sosit şi suntem neînvinşi. 

…Trece o maşină peste mine 

Iar eu râd: „Nicicând nu vei putea 

Să-mi omori fiinţa-mi veşnic vie, 

Înhumată chiar 

în Limba mea!‖ 
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              ELENA TAMAZLÂCARU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  *** 

 Doamnei dr. Zamfira Mihail 

Bolţile ard, clocotesc 

Peste-al ţărânelor scrum, 

Jurnalele Părintelui Mihail 

Vâlvătaie-s şi-acum... 

Cerurile, Doamne-s topite, 

Sfârşit de milenii, de lume… 

În Basarabia lui Paul Mihail 

Mai ard răshăcuitele hume!!! 

Bolţile-ncinse coboară, 

Pământul geme-ntregirea. 

Ţării lui Paul Mihail 

Prutul i-adună firea. 

P. S. Amintiri din 14.06.99 

Lansare de carte. BM B.P. HasdeU 

 

 

 

*** 

În acest oraş estival,  

Străzile sunt râuri de bere.  

Ochi plictisiţi adulmecă 

Urme de „eliberatoare‖ muiere. 

Exotică cu... ursoaice [3 (2,1)]* 

În oraşul cu bere în artere  

Terase, bărbaţi, halbe, femei... 

Naufragii în falsă miere... 
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Chişinău. Vară criminală. Ecuator. 

Basarabia la răscruci, în cuşcă  

Şi chingi. Veac „eliberator‖,  

Însurat cu ţeava de puşcă... 

*Descifrarea rebusului: în cuvântul al treilea 

primele litere îşi schimbă locurile şi citim „rusoaice”.  

 

 

*** 

Această vară 

Imposibil de tristă, 

Vară a multiplelor, 

Imposibilelor erori... 

Doar un fotbal 

Alb-negru mai există... 

Alb-negru, alb-negru 

Şi nu incolor... 

Sunt mingea, 

Zeiţa mult râvnită 

Din patima jocului, 

Din realităţi demente, 

Nebune 

Am evadat... 

În plasă?! 

Spre tribune?!! 

Sunt mingea, 

Mica zeiţă 

A mult prea marii pasiuni... 

Şi nu am evadat 

Din starea de aşteptare 

A loviturilor de departajare… 

Sunt mingea… 

Sunt mica zeiţă... 
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        LIDIA GROSU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCRIITORUL VIRGIL ŞERBU CISTEIANU  

– UN OM AL BIBLIOTECII ŞI AL SCRISULUI 

 

Recent, la Chișinău s-a aflat cărturarul Virgil Șerbu Cisteianu, 

scriitor, director general, fondator serie nouă al Revistei GÂND 

ROMÂNESC, Alba Iulia, editor „Gens Latina”, însoţit de dna Mihaela 

Emilia Vladu, profesoară, autoarea unor monografii.  

Mult așteptat de cititorii Bibliotecii Publice „Liviu Rebreanu‖ și de 

cei ai Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu‖, emoțiile au fost dintre cele mai 

de intensitate în cadrul acestui simpozion. 

Om al literaturii, era și de așteptat – a venit cu un „car‖de cărți, 
metaforic vorbind, inclusiv numere ale revistei „Gând Românesc‖, pe ale 

cărei pagini sunt editate creațiile literare ale unui șir de scriitori din 

Basarabia. Chiar la prima întâlnire dintre cele două preconizate în cadrul 

locaşurilor cărţii, organizată la Biblioteca „Liviu Rebreanu‖ (director 

interimar Natalia Ghimpu), invitații au fost întâmpinați de aplauzele şi 

bucuria din ochi a celor prezenți, inclusiv scriitori, profesori, liceeni de la 

Liceul „George Călinescu‖ (coordonatori Ana Palade, poetă, profesoară de 

chimie; Stela Ermurache profesoară de l. română), liceeni de la Liceul Seral 

nr 2 (coordonator Sabina Cojocaru, poetă, profesoară de limba şi literatura 

română). Programul a fost unul amplu și la realizarea lui au contribuit în 

măsură egală toți cei prezenți. În cuvântul de salut, dna Natalia Ghimpu a 

menționat despre colaborările și proiectele bilaterale realizate de bibliotecile 
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de pe ambele maluri ale Prutului, asigurându-i pe invitați de recunoștința 

pentru contribuția la îmbogățirea bibliotecii cu noi loturi de carte. 

Moderatoarea activității, Lidia Grosu, poetă, critic literar, s-a referit la 

creația poetică a dlui Virgil Șerbu Cisteianu, studiu care, sperăm, va fi 

publicat integral și în paginile acestei reviste, pentru că, parțial, a fost 

publicat, către venirea poetului la Chișinău, pe paginile hebdomadarului 

Literatura și arta, din 30 martie, pag. 5 (redactor-șef , academicin Nicolae 

Dabija, scriitor). 

Având ca titlu Poezia lui Virgil Şerbu Cisteianu: tentaţia filosofică a 

„minţii fără spaţiu‖, Lidia Grosu s-a referit la motivele poetice, ideile 

filosofice ale antologiei de poezie a acestui autor – Chemarea icoanei – un 

gând important fiind și următorul: „... Păstrând ca substrat de fond 

confesiunea dintre Pământ şi Cer (Tu, care ești universul meu,... deschide-mi 

ușa, să intru, /să uit /de ceasul acela, prin care am primit /moștenirea 

părinților (Tatăl nostru), poezia lui Virgil Şerbu Cisteianu este o suprimare a 

efemerității (Râurile curg /pe aleea gândurilor mele, /și tot curg peste fruntea 

mea, /spre coada pământului, /căutând frumusețea lumii (Râurile), o potolire 

a nedumeririlor despre ce ar fi omul în esență (...), dar și o adevărată 

„antropologie‖ a timpului care e o curgere diversificată ca și „mecanism‖ de 

valorificare, de gestionare a simțurilor, eului revenindui în exclusivitate și 

esențialmente păstrarea imaginii impecabile în ea a ICOANEI ELI: Icoană! 

Gândul meu /vine către tine /ca un superb instrument /în muzica iubirii 

(Dialog cu icoana) ...‖. 

Cu noi idei, de o filosofie aparte, întru a ne pătrunde de un spațiu larg 

al unei gândiri-cheie, s-a pronunțat poeta Sabina Cojocaru, profesoară de 

limba şi literatura română, care a subliniat în acest context (textul integral, la 

fel meritând spațiu aparte în această revistă): ‖...Virgil Șerbu Cisteianu, prin 

poezia sa reprezintă o galaxie multidimensională. Metafora concentrată este 

inpenetrabilă, la prima vedere, însă, decodificând-o, te pătrunzi de lumea 

acestui poet, - una transcendentă ce așteaptă să fie cunoscută, căci abordează 

problema cunoașterii prin trăire, punând accentul pe autocunoaștere...‖ În 

continuare, argumenatarea sa au constituit-o chiar versurile din creația 

poetului, recitate de liceenele: Suman Eudochia („Icoana mea‖), Ciobanu 

Lili („Tristețe‖), Ghilaș Valeria („Historică‖), Litvinova Eugenia 

(„Așteptare‖). De menționat că cel mai mic dintre participanţi, Alin 

Cojocaru, elev în clasa a VI-a, fiul Sabinei Cojocaru, a uluit publicul cu 

memoria sa formidabilă, dar și cu capacitatea de gândire pe care o posedă, 

recitând poezia „Aud materia‖ şi analizând-o suficient de matur pentru vârsta 

sa. 

Victoria Fonari, poetă, conf. univ. dr. USM, a rostit multe lucruri 

interesante despre frumoasa colaborare a dlui Virgil Șerbu Cisteaianu cu 
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oamenii de creație din Republica Moldova, exprimând admirația pentru 

capacitatea de muncă a omului care reușește, în egală măsură, realizarea unor 

proiecte personale, prin care, de altfel, la fel promovează literatura română, 

dar și proiecte mixte, inclusiv editarea unui şir de cărţi ale literaţilor 

Traducătorul Ghenadie Râbacov, profesor, șef de catedră, ULIM, a 

apreciat colaborarea cu această, de excepțe, personalitate de peste Prut, Virgil 

Șerbu Cisteianu, care, potrivit opiniei sale, a realizat deja reîntregirea pe cele 

două maluri de Prut prin spiritualitate și activitatea sa amplă în acest 

domeniu. 

Scriitorul Valerian Ciobanu a salutat venirea la Chișinău a omului 

de cultură, contând ulterior pe o colaborare cu editorul revistei „Gând 

românesc‖. 

Cu un cuvânt de salut a intervenit şi filosoful, poetul Dumitru Păsat, 

iar actorul Sandu Aristin Cupcea a făcut acest lucru printr-un recital poetic 

impresionant, subliniind repetat că poezia este oceanul de emoţii din sufletul 

omului iubitor de frumos ... 

De o frumusețe interioară aparte au dat dovadă liceenii de la Liceul 

„George Călinescu‖, care s-au prezentat cu un recital de muzică şi poezie în 

baza operei poetice a protagonistului. Și-au dat concursul: Daniela Botezat 

(Aud materia), Dana Bulat (Raspântie), Cristina Șveț (Așteptare), 

Cervaciuc Sandrina (Tristețe), Duca Daniela (Disperare), Ecaterina 

Guriev (Naivitate), Valeria Ipati (Tăcere), Mihaela Jenerenco (Pământ), 

Paty Cotlău (Inadvertență). 

Cu o adevărată prelegere, precum îi stă bine unui iniţiat în domeniul 

literaturii, s-a prezentat însuşi dl Virgil Şerbu Cisteianu, având ca temă: 

Personalităţi marcante ale neamului românesc: Lucian Blaga, Nichita 

Stănescu, Doru Popovici. Desigur, acest subiect este inepuizabil, precum 

este inepuizabilă şi redescoperirea prin reconsiderare a operei artistico-

filosofice a doi dintre cei mai recitiţi poeţi români precum Lucian Blaga, 

Nichita Stănescu. Editorul s-a referit şi la unele crâmpeie de viaţă mai puţin 

cunoscute cititorului, recomandând, în acest sens, cartea sa „Lucian Blaga. 

Viaţa şi opera în perioada comunismului”, editată la „Gens Latina‖, 2016, 

despre care prefaţatoarea Livia Fumurescu va sublinia: „Fără a avea pretenţia 

unui studiu exhaustiv al temei propuse, dar preocupat de respectarea 

adevărului desprins din culisele conjuncturilor istorice ale acelor timpuri 

potrivnice lui Lucian Blaga, autorul Virgil Şerbu Cisteianu oferă cititorilor 

detalii, apelând la valorificarea generoasei bibliografii studiate şi prelucrate 

cu discernământ, conştient fiind de responsabilitatea civică şi ştiinţifică a 

scriitorului angajat într-un asemena demers ...‖.  

A urmat prezentarea lucrării „Cărţi şi lecturi‖, autor Virgil Şerbu 

Cisteianu, publicului aducându-i-se vestea bună că de un anumit spaţiu, 

trecut prin atenţia ochiului sufletului şi „binecuvântării‖ prin opinii 
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argumentate din partea unui autor-cititor-recenzent, capabil să convingă că 

mintea se alimentează din nesomnul căutării, celălalt capăt al acesteia 

ademenind prin aurul literei de foc, deloc chinuitoare, chiar dacă necesită 

nişte eforturi când este vorba de tocmai 16 poete – s-au bucurat şi autoarele 

din Basarabia, inclusiv: Galina Furdui (O poetă a rondelurilor); Lidia 

Grosu (Lumina golului); Victoria Fonari (Între Eurydice şi Gorgone).  

În partea a doua a lucrării, intitulată „Corespondenţe inedite‖, 

scriitorul Virgil Şerbu Cisteianu „ia cu asalt arhiva‖, propunând rânduri 

epistolare care ne îmbogăţesc prin cunoaşterea unor noi detalii legate de 

destine ale unor personalităţi, dezvăluind noi şi noi calităţi, atitudini, 

răspunsuri printre rânduri de neşters. 

Tânăra profesoară Mihaela Emilia Vladu a vorbit succint despre 

monografiile sale dedicate cărturarului Ioan Bianu, inclusiv: Ioan Bianu şi 

Din corespondenţa inedită a lui Ioan Bianu. Bucurându-se de o carieră 

strălucită, acesta a parcurs scara ierarhică de la profesor de limba română – 

şef al Catedrei Istoria Literaturii la Universitatea din Bucureşi –, director al 

Bibliotecii Academiei Române - membru corespondent, - membru titular, - 

secretar general al Academiei Române - până la funcţia înaltă de 

vicepreşedinte -preşedinte al acestei instituţii... 

Autoarea a menţionat despre interesul cu care a studiat în arhive 

despre viaţa acestui filolog şi filosof al timpului ce a influenţat ulterior 

evoluţia domeniilor profesate, propunând unei categorii de specialişti, cititori 

interesaţi de istoria literaturii, dar şi de biblioteconomia românească, 

materiale unice pentru a cunoaşte noi şi noi pagini în acest domeniu poate 

mai puţin studiat  

Vorbind despre revista „Gând românesc‖, editorul Virgil Şerbu 

Cisteianu a subliniat că este generos la spaţiul cu genericul „Ridică-te 

Basarabie‖, care inserează lucrările autorilor basarabeni, inclusiv cele ale 

Galinei Furdui, Lidiei Grosu, Victoriei Fonari, Sabinei Cojocaru, Zinei 

Bivol, ale lui Ion Cuzuioc, Ion Diordiev ş.a.. Directorul a asigurat că revista 

este una deschisă şi pentru tinerii care îşi încearcă peniţa în ale scrisului şi că 

în continuare va fi în aşteptarea creaţiilor acestora. 
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         Întâlnirile cu scriitori şi poeţi, scriitori, tineri s-au consacraţi,  au 

devenit o tradiţie la Centrul Academic Internaţional Eminescu. Obiectivul 

primordial al acestor întâlniri de suflet, dar şi de cuget este mediatizarea 

noilor apariţii de carte, propagarea şi promovarea unor lucrări noi, dar şi a 

unor oameni noi, care sunt la început de cale, dar şi a celor care au lăsat o 

urmă vizibilă în literatura şi cultura naţonală. 

           În încercarea de a defini poezia, Mihai Dragomirescu spune că 

aceasta este:  „Artă psihică de nuanţă intelectuală, dar succesivă şi obiectiivă 

https://centruleminescubm.wordpress.com/
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ca şi muzica – este colecţia capetelor de operă care au drept temă inteligenţa 

estetică a omului în întregimea lui, sub raport fizic, psihic şi mistic, – în 

măsura în care poate fi exprimat prin ritmul sufletesc al cuvântului. Cuvântul, 

în adevăr, este cel mai bogat şi mai complex dintre materialele folosite de 

diferite arte, constituit fiind prin sunet, înţeles şi armonie‖. 

            Protagonista întâlnirii a fost scriitoarea Galina Furdui, 

cunoscută poetă, publicistă, textieră (pentru creaţii muzicale), redactor 

emisiuni radio, redactor literar, membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova, 

o salutăm şi îi mulţumim pentru tot ce face. 

            Invitaţii de onoare ai domnei Galina Furdui sunt: Virgil Şerbu 

Cisteianu, scriitor, Director general al publicaţiilor editate de Asociaţia 

Culturală Gând Românesc, Gând European şi Editura Gens Latin, Alba Iulia, 

România. Îl  salutăm şi îi zicem, bine a venit la Chişinău şi la Centrul 

Academic Internaţional Eminescu. 

            Încă un invitat al doamnei Furdui, dar şi un bun prieten al 

bibliotecii Ion Diordiev, scriitor de catrene înţelepte: „Mă bucur mult când 

văd un gând cum dă în floare… / Dar mult mai mult când petalele încep să 

cadă / Şi văd cum gândul îmi aduce aşteptata roadă‖. 

            Marcela Mardare, o personalitate  montată bine în literatura 

română, scriitor, editor, cea care a moşit şi moşeşte la editura „Pontos‖ din 

Chişinău mai multe cărţi a mai multor scriitori şi, desigur ale doamnei Galina 

Furdui şi care a editat în 2017 aceeaşi carte a Galinei Furdui „Pe cărarea 

inimii‖ 

            Consăteanca scriitoarei, Veronica Pârlea-Conovali, poetă, 

publicistă, acum lucrează la o carte în curs de apariţie    despre Galina Furdui, 

care a venit şi cu discipolii săi, studenţii de la Colegiul de Coregrafie, unde 

dânsa predă istoria românilor. 

            Domnul Andrei Viziru, scriitor, jurnalist la Radio Moldova, 

oaspete frecvent la activităţile cultural-artistice organizate la Centrul 

Eminescu, a venit să o felicite pe scriitoarea, dar şi colega Galina Furdui cu 

ocazia lansării cărţii „Pe cărarea inimii‖ 

             Interlocutorii noştri sunt tinerii de la Liceul Teoretic „Nicolae 

Iorga‖ şi cei de la Colegiul de Coregrafie din Chişinău, însoţiţi de 

profesoarele lor: directorul adjunct pentru educaţie la Liceul Teoretic 

„Nicolae Iorga‖, doamna Valentina Corsac, Ludmila Cotorobai, profesoară 

de matematică la acelaşi liceu şi Veronica Pârlea-Conovali. 

            Numele Galinei Furdui este unul de referinţă în literatura 

română. Activitatea de creaţie a poetei poate fi împărţită în trei 

compartimente esenţiale: Activitatea literară propriu zisă; Lucrări despre 

creaţia Galinei Furdui; Activitatea pe tărâm muzical-artistic. 

            Galina Furdui scrie  poezie profund filozofică, interiorizată, 

abordând teme existenţiale, alimentată fiind de realitate, adesea apelează şi la 
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subconştient, lucru care denotă o forţă sacră, o forţă ezoterică, pe care o 

posedă, o simte şi care o ghidează în creaţia sa. Orice volum de poezie 

răsfoit, citit, pătruns, indiferent de specia literară, te transpune într-o lume 

aparte, lume feerică, care te înalţă, te face să pluteşti în alte dimensiuni 

astrale, îţi dă de gândit… Cine sunt eu în această lume şi care este menirea 

mea? Astăzi scriitoarea ne-a adus o carte nouă „Pe cărarea inimii‖. Dna 

Galina ce-i cu această cărare, ce se întâmplă pe parcursul ei? Vorbiţi-ne 

despre creaţia dumneavoastră, dar şi despre această nouă apariţie. 

Această cărare a inimii o traversează fiecare om, indiferent de ocupaţia 

pe care o are. In această lume orice om are misiunea de aşi trasa propria 

cărare a inimii şi de a o presura cu diverse fapte, e de dorit cât mai vizibile şi 

mai bune, important e să fie armonie între om şi univers, dar şi o împăcare cu 

interiorul sinelui. 

Moderatoarea îi oferă cuvântul oaspetilui, venit tocmai de la Alba Iulia, 

supranumită şi „Cetatea Românilor‖, întrebându-l când şi cum a cunoscut-o 

pe Galina Furdui şi creaţia ei şi ce îl face să-i publice cărţile, care sunt mai 

multe la număr. Domnul Virgil Şerbu-Cisteianu îşi aminteşte , că mai mulţi 

ani în urmă, când a venit în Basarabia (nu-i place să zică Republica Moldova, 

fiindcă el nu recunoaşte o atare republică), primul om de condei din 

Basarabia, pe care l-a cunoscut a fost Galina Furdui. O mare şi profundă 

poetă. Editarea cărţii „Pe cărarea inimii‖ a fost o adevărată plăcere, deoarece: 

„Universul poetic al Galinei Furdui urmăreşte, într-o veşnică paralelă, 

metamorfozele succesive ale lumii. Ascultându-se pe sine, ea recrează lumea, 

se apropie de infinitul lumii în fiecare clipă. 

   Înţeleasă în acest sens de recreare a universului prin cuvânt, poezia 

Galinei Furdui îşi urmăreşte domeniul în semnificaţia profundă, filosofică şi 

cosmică, autoarea  dându-ne cu fiecare operă poetică o nouă lume, 

multiplicând şi îmbogăţind lumea poeziei europene‖. Vorbitorul subliniază că 

a desluşit două funcţii cardinale ale actului poetic de cunoaştere a lumii în 

poezia Galinei Furdui: ―Cunoaşterea‖ şi „Acţiunea‖. Prin poezia dânsei, 

avem cunoaşterea lumii, a veţii sociale şi a omului prin cuvânt şi metaforă, 

prin stabilirea de raporturi noi între lucruri, prin aflarea de corespondenţe 

între planurile lumii, sau între anumite relaţii exterioare şi fiinţa omenească; 

pentru poetă, poezia este cunoaşterea prin imagine şi prin sistemul de 

simboluri, în care cuprinde, ca o vastă reţea, întreaga realitate, în unitatea ei 

totală‖. Poeta spune într-o poezie: Nu păşiţi peste mine, căzută, mâna nu pot 

întinde. / Priviţi atent – sunt cea care merg / Înainte. / Sunt piatra mântuirii 

ce-o aveţi în faţă / Şi stânca din care beau / Cei însetaţi de viaţă. / Sunt tu, cel 

ce nu ştii cum creşte în pieptul tău plânsu-ţi, / Tu, cel amânat continuu de tine 

/ Însuţi. / Sunt scara uimirii, oamenii urcă spre mine, / Din haos fac lege. / 

Din legi smulg / Destine; Poezia Galinei Furdui este una originală şi nu poate 

fi comparată cu specificul altor poeţi. 
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Aici intervine un moment muzical oferit de elevii clasei a V-a, de la 

Şcoala de Artă „Alexei Stârcea‖: Aurel Puzur, care interpretează la pian 

„Studiul nr. 5‖ de Frderic Chopin, ghidat de profesoara Natalia Netic; 

Iar Iulia Bozbei, deţinătoarea Premiului I la Concursul Republican 

pentru Tinere Talente, care a avut loc recent la Chişinău, interpretează la 

chitară „Carnavalul Veneţian‖, însoţită de profesoara de specialitate 

Smâslova Natalia Tarrega. 

Marcela Mardare vorbeşte despre valoarea artistică a cărţilor Galinei 

Furdui, pe care le-a editat la „Pontos‖ şi care sunt mai multe la număr, pentru 

că le leagă o colaborare de mai mulţi ani. 

În luarea sa de cuvânt Veronică Pârlea-Conovali ne-a dezvăluit 

momente din copilăria şi adolescenţa scriitoarei pe care le-a descoperit în 

procesul documentării pentru cartea la care lucrează. 

Aici a intervenit o altă admiratoare a creaţiei Galinei Furdui, care la fel 

i-a publicat mai multe cărţi la editura „Silvius-Libris‖, Silvia Ursachi, care pe 

lângă faptul că este editor mai este şi o minunată, şi interesantă scriitoare 

pentru copii. 

            Opera Galinei Furdui nu a putut rămâne neobservată de critica 

literară de la noi, astfel mai mulţi critici literari i-au apreciat şi valorificat 

creaţia: Academicianul, eminescologul şi criticul literar Mihai Cimpoi, 

scriitorul şi criticul literar Ion Ciocanu, Tudor Paladii, scriitor, critic literar, 

care îi apreciază foarte mult creaţia, relatând că sunt pe aceeaşi undă, Mihail 

Dolgan şi alţii. 

            Creaţia Galinei Furdui (în special, textele pentru romanţă), este 

înalt apreciată nu numai de critica literară, muzicologul, Artistul poporului, 

fondatorul Ansamblului etnofolcloric „Tălăncuţa‖, Andrei Tamazlâcaru 

menţionează cu admiraţie: Scriitoare, poetă şi pedagog, mare artistă a 

sintagmei poetice, pe de o parte, redactor literar la IPNA Compania 

„Teleradio Moldova‖ – Galina Furdui e un înger al cuvântului poetic, înger al 

stării de suflet… 

În această nobilă postură de regină a poeziei, a textului de romanţă, ea 

deţine poate rolul determinant vizând tot ce se vede şi se aude în sufletul şi 

inima Omului de Romanţă, A Lumii de Romanţă. O lume care priveşte înapoi 

văzând înainte. Dacă ai şti, dragă cititorule, cât de importantă este această 

monumentală realizare… Dacă ai şti!‖ 

            Oaspeţii prezenţi la întâlnire n-au venit cu mâna goală de 

această dată ne-au lăsat un set impunător de cărţi cu autografe. Spre exemplu: 

„Frumoasă toamnă bogată‖, (Marcela Mardare), Ion Diordiev „501 catrene‖, 

Virgil Şerbu Cisteianu „Lucian Blaga viaţa şi opera în perioada 

comunismului‖, Virgil Şerbu-Cisteianu „Pe cărarea inimii‖, etc. 

 Moderatoarea atrage atenţia celor prezenţi la expoziţia amenajată cu 

unele din cărţile Galinei Furdui, comentându-le. 
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Într-un timp atât de restrâns nu putem elucida toate aspectele ce ţin de 

creaţia Galinei Furdui şi a celorlalţi invitaţi, dar aveţi toată libertatea să 

căutaţi să citiţi să vă informaţi, pentru-că orice pagină deschisă şi mai ales 

citită te învaţă ceva. Vă urez tuturor succese, faceţi-vă zilele frumose, şi pline 

de esenţă. 

Oaspeţii au manifestat calde mulţumiri organizatorilor întâlnirii, 

doamnei directoare a bibliotecii Elena Dabija, moderatoarei şi întregii echipe, 

multă admiraţie pentru curiozitatea de care au dat dovadă tinerii prezenţi în 

sală, profesorilor, pentru munca lor prodigioasă în educarea tinerii generaţii. 

Profesorii au adus şi ei mulţumiri organizatorilor, tuturor invitaţilor şi 

în mod special scriitoarei Galina Furdui, exprimând bucuria şi satisfacţia 

celor prezenţi. 

A fost o întâlnire cu o ţinută lingvistică aparte, o adevărată lecţie de 

literatură, de vorbire corectă. 

 „Cu alese sentimente Centrului Academic Internaţional Eminescu. 

Colectivului care cultivă Lumina şi Frumosul, Cuvântul prin puterea 

benefică a cărţii. Prin lucrara Cuvântului se adună Înţelepciune şi Dragoste, 

Bunătate şi Dăruire”. (Marcela Mardare 04.04.2017). 
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CREDINŢĂ SAU IUBIRE DE ÎNŢELEPCIUNE ? 

 

 

 În articolul despre Credinţă / Foie, din Enciclopedia 

Universalis, altfel un proiect cultural francez fără „prea mult vânt din 

pupa‖,de vreme, în 2015, responsabilii economici anunţau intrarea sub 

control judiciar pe motiv că este subminată de concurenţa neloială a 

internetului, care, oferind cultură generală  gratuită, a falimentat 

enciclopediile tradiţionale („Elles sont misses ā mal parsceque les internautes 

ont developpé des methodes à s’informer sans mettre les mains dans les 

poches‖), părintele şi „filosoful catolic‖ Jean Ladriére (1921-2007), fost 

profesor la Universitatea Catolică din Louvain, Belgia, semnala unele 

ambiguităţi ce subminează azi termenul de credinţă, observând de pildă că în 

epoca noastră suportul credinţei, respectiv încrederea (confiance), a scăzut, 

pe măsură ce „raportul direct, nemijlocit dintre om şi Divinitate a slăbit‖, 

experienţa creştină modernă nemai oferind credinciosului acelaşi asentiment 

afectiv ca în vremurile „biblice‖. În consecinţă, nici tradiţia creştină nu mai e 

ce a fost, câtă vreme mesajul hristic este transpus, articulat, în chipuri 

diferite. Tema, ce ţine în principal de receptarea, în contemporanitate, a 

mesajului Evangheliei (sau mai concret a Evangheliilor) ce mărturisesc 

despre venirea pe lume a lui Hristos, moartea şi învierea lui, are în principal 

rolul de a angrena coeziunea unei comunităţi (iniţial eklesia, indica exact 

comunitatea celor chemaţi), prin recunoaşterea unui mesaj (însoţit eventual şi 

de un act de voinţă, dublat de unul de afectivitate). Cu alte cuvinte, specificul 

credinţei ar consta în cunoaştere şi angajament, motiv pentru care credinţa 
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trebuie să se exprime obligatoriu prin limbaj, inclusiv în actele sale cele mai 

lăuntrice, toate urmând să poarte pecetea cunoaşterii raţionale. Evident, 

aceste precepte, valabile de la Sf. Augustin la Wittgenstein, se aplică 

preponderent laturii catolice a creştinismului, sensul ortodox al fidelităţii 

având cu totul alte motivaţii : „Comuniunea dintre noi şi Dumnezeu 

înseamnă, fără îndoială, şi cunoaştere, dar nu raţională, intelectuală fără 

abstract, ci în credinţă şi prin credinţă. În acest fel, cunoaşterea izvorâtă din 

comuniune, devine credinţă, după cum credinţă, în relaţie cu învăţătura 

creştină, devine învăţătura vie, dinamică, pentru orice credincios (Preot dr. 

Nicolae Achimescu, Relaţia dintre cunoaştere şi credinţă, portalul creştin 

ortodox.ro). 

 Fără a insista aici asupra raportului dintre om şi Divinitate, 

vom observa că termenul de limbaj al credinţei (language de la parole) este 

nelipsit în orice analiză şi că el ţine de o istorie îndelungată, am spune o 

istorie a credinţei. Mântuirea, în accepţiunea lui Ladriére, nu mai este 

rezultatul unei aşteptări, câtă vreme, în acord cu propria constituţie, omul 

poartă în sine, odată cu întrebarea şi un fel de aspectaţie de sine. Mântuirea 

este chiar acţiunea lui Dumnezeu, conferită omului, în virtutea speranţei că 

acesta deţine şi spaţiul spiritual în care s-o primească. Mântuirea e un dar, o 

venire a lui Dumnezeu către om, care se produce însă treptat, prin semne, 

imagini şi cuvinte. 

 În aceste condiţii, pe bună dreptate, observă şi gânditorul 

român Vasile Tonoiu (n. 1941, Corbeni, Argeş) în cartea sa Mereu cu omul, 

mereu cu filosofia (Bucureşti, Ed. Academiei Române, 2013), anume că prin 

credinţă „nu se instaurează un discurs despre Dumnezeu, ci chiar despre 

statutul (său) ontologic‖ (op.cit., p. 104). Cuvântului de chemare, divin, ar 

trebui să-i urmeze un altul, similar, pornit dinspre om, care să deschidă calea 

experienţei creştine. „Omul e liber să se angajeze pe calea lui Christos‖, iar 

mântuirea se face prin cuvânt. Fruct al libertăţii de alegere, credinţa este 

însăşi baza salvării, iar prin cuvânt omul „ratifică‖ înseşi operaţia mântuirii. 

 Desigur, astfel de interpretări (termenul de parole de la foi, 

este folosit cu predilecţie de Ladriére) nu sunt străine şi de actul, să-i spunem 

filosofic al cunoaşterii. Astfel, încă din secolul al XIX-lea, gânditorul danez 

Soren Kierkegaard (1813-1855), considera că lumea a sfârşit într-o 

creştinătate descreştinată, încăpută pe mâna preoţilor funcţionari, asta în 

vreme Dumnezeu nu cere autoritate, ci onestitate(„Să fii cinstit faţă de tine şi 

să refuzi orice subordonare exterioară‖), iar „cuvântul lui Dumnezeu‖ nu este 

decât ‖o expresie liberă a noţiunii de libertate‖. Kierkegaard însuşi îl numeşte 

pe Hristos „Paradoxul‖, sau chiar „paradoxul absolut‖, de vreme ce acesta nu 

admite nici o dovadă a naturii sale contradictorii. Hristos, este pentru 

filosoful danez nu doar cel care predică adevărul, ci este chiar Adevărul „este 

Dumnezeul pe care trebuie să-l găseşti şi să trăieşti laolaltă cu el‖. De altfel, 
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în lucrarea sa Şcoala creştinismului (tradusă în româneşte de Mircea 

Ivănescu, Bucureşti, Ed. Adonai, 1991), Kierkegaard ne îndeamnă să nu 

căutăm cu tot dinadinsul să ne apropiem de idealul divin, căci tocmai 

divinitatea ne-a dăruit condiţia noastră predestinată, adică libertatea. Pe linia 

acestor observaţii, nu înnoirea vocabularului creştin ar trebui să ne preocupe, 

ci revelaţia. Cuvântul lui Dumnezeu e „viu, unic şi lucrător‖, ne asigură 

Apostolul Pavel şi asta  ar trebui să ne fie de ajuns.  

 Întorcându-ne, din acest punct la Credinţa lui Ladriére, nu 

putem să nu observăm că adevărata credinţă nu stă în semne, profeţii, moaşte 

(s.n.) ci într-o „hermeneutică prestabilită‖. „Credinţa, susţine Ladriére, nu 

este rezultatul unei exegeze, al unui răspuns venit prin semne, ci este o 

lectură în sine a semnelor, pentru cine este capabil s-o citească‖. Aşadar, nu 

limbajul contează, ci „angajamentul‖ (engage – în franceză, înseamnă a 

permite, a da în gaj, a amaneta). Angajamentul este similar revelaţiei şi 

credinţei, este cuvântul nerostit, dar care ne motivează gesturile şi ne 

iluminează conştiinţa. El vine direct de la Divinitate, prin înţelegere 

(comprehensiune) şi vestire. 

 În aceste condiţii, se pune firesc, întrebarea dacă şi credinţa 

este o filosofie şi mai ales dacă există o „filosofie creştină‖. Răspunsul ni-l 

oferea, în 1931, un specialist în filosofia evului mediu, Etiene Gilson (1884-

1978), care, la o conferinţă susţinută în faţa Societăţii Franceze de Filosofie, 

afirma că: ―Istoric există o filosofie a creştinismului, deşi creştinismul nu e 

filosofie în sine, dar se comportă ca atare‖. Detaliind, constatăm că realmente 

o filosofie „creştină‖ nu e imposibilă câtă vreme, veacuri la rând, filosofii au 

buchisit asupra „logosului‖ grec, formulându-şi opţiunile sub forma unor 

„polarităţi‖ : credinţă / ştiinţă, revelaţie / raţiune, ori raţiune / credinţă. Cu 

totul, observă Gilson,  avem de-a face cu simple speculaţii, câtă vreme unii 

din filosofii antici s-au convertit la creştinism. În aceste condiţii, nu neapărat 

pe calea filosofiei, ci mai degrabă prin revelaţie, ni s-au oferit unele adevăruri 

filosofice pornite de la ideea, cuprinsă în Evanghelia lui Ioan, după care: 

„Cuvântul divin luminează pe tot omul care vine în lume‖ (1,9). Pe aceste 

considerente, învăţătura creştină este superioară oricărei „filosofii‖, nu doar 

pentru că Platon ar fi străin de Hristos, ci pentru că, în esenţă, el afirmă ceea 

ce însuşi Cuvântul dumnezeiesc exprimă. Spre deosebire de filosofie, care 

urmăreşte să transforme credinţa în ştiinţă, teologia „cuprinde în sine esenţa 

Cuvântului‖. În acest context, concluzionează Gilson : „Pentru ca o filosofie 

să-şi merite numele, ar trebui ca supranaturalul să-şi coboare elementul 

constitutiv în țesătura sa‖. Este cazul , o spunem cu mândrie, în cultura 

noastră, al unor gânditori de tipul lui Nichifor Crainic, ori Dumitru Stăniloae, 

care au rezolvat dilema „cercului pătrat‖, transformând religia în materie de 

reflexie filosofică, iar nu filosofia în supremă autoritate teologică.  
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 Ca o concluzie, dacă asistăm azi la o revigorare a studiilor 

teologice, văzute din perspectivă filosofică, dacă tot mai mulţi gânditori şi 

teoreticieni care nu deţin o formaţie intelectuală teologică propriu-zisă, se 

întorc spre religie este şi pentru că asistăm la o infinită „eliberare metafizică‖. 

Sub impulsul ei, gânditori precum Gianni Vattimo (n. 1936), autorul cărţii 

Adevăr sau credinţă slabă (apărută şi la noi, în 2015) sau John D. Caputo (n. 

1940), cel care a scris, împreună cu Vattimo, După moartea lui Dumnezeu (în 

traducere românească, 2008), şi care, în studiile lor, îşi susţin cu tărie 

ateismul (adesea ascuns sub sintagme de genul:  „Din punct de vedere 

religios sunt afon‖), sunt tot mai tentaţi să afirme că nu credinţa în sine ne va 

izbăvi, ci iubirea ( caritas), un adevăr care „de-a lungul timpului nu suportă 

nici o demitizare‖. „În filosofia post-metafizică de azi, afirmă Vattimo, 

alăturarea dintre caritate şi adevăr nu e o idee extravagantă‖. Viitorul religiei 

(după titlul altei cărţi a lui Vattimo) stă în gândirea slabă (il pensiero 

debole), după pilda apostolului Pavel : ―Mă bucur în slăbiciuni, în defăimări 

şi în nevoi, căci când  sunt slab, atunci sunt tare‖. 

 Salvararea de la nihilism ne vine, deci, din iubire, iar călăuza 

rămâne, azi şi în veac, Cuvântul divin.     
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                          A IEŞI DIN SITUAŢIE (I)  

- fenomenologialibertăţii în morala sartreană– 

  
După remarcabile studii fenomenologice asupra imaginarului şi asupra 

emoţiei, filosoful francez Jean Paul Sartre a dezvoltat în lucrarea „Fiinţaşi 

Neantul‖ o doctrină existenţialistă care-l îndepărtează de Edmund Husserl, 

dar îl apropie în schimb de Martin Heidegger, de la care şi împrumută 

noţiunile de „fiinţă în lume‖ şi„facticitate‖. Totuşi, noţiunile fenomenologice 

de „intenţionalitate‖ şi „transcendenţă‖şicele existenţialiste de „facticitate‖ şi 

„temporalitate‖, în cadrul filosofiei sale sunt folosite într-o manieră originală, 

centrate asupra dualităţii lui „pentru-sine‖ şi „în-sine‖. 

Lucrarea Fiinţaşi Neantulşi-a fixat drept scop fundamental o cercetare a 

existentului, accepând teza fenomenologică după care fiinţa unui „existent‖ 

rezidă în simplul fapt că el apare la o „conştiinţă‖şi că el este un fenomen. 

Fenomenul se arată aşa cum este, fiind „absolut indicat de el însuşi‖
5
. 

Conform lui Sarte, nu există nici un fel de dualitate ontologică între fenomen 

şiesenţă. Astfel, printr-un aşa-numit „monism al fenomenului‖, Sartre va 

încerca să ocolească toate vechile dualisme metafizice: dintre interior şi 

exterior, dintre aparenţăşifiinţă, dintre posibilitate şi act. Din această 

perspectivă fenomenologică, este acceptată un fel de „esenţă‖, ca fiind „legea 

manifestă care prezidează în succesiunea apariţiilor sale, raţiunea seriei‖
6
.  

Jean Paul Sarte explică astfel posibilitatea unei intuiţii de esenţe prin 

însuşi faptul că esenţa, ‚,ca raţiune a seriei‖, nu este decât o „apariţie‖ ea 

                                                 
5Jean Paul Sartre, Fiinţaşi Neantul, traducetraducere de Adriana Neacşu, Editura Paralela 45, Piteşti, 

2005, p. 24 
6Ibidem, p. 25 
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însăşi. Prin acest lucru, Sarteurmăreşte să înlocuiască distincţia ontologică 

dintre „a fi‖ şi „a apare‖şi astfel teoria fenomenului existenţial înlocuieşte 

realitatea lucrului, cu obiectivitatea fenomenului. Pe schema dualităţii finit-

infinit, ontologia lui Sarteintroduce o distincţieanalogă „diferenţei 

ontologice‖ heideggeriene, dintre onticşiontologic: distincţia care opune 

fenomenul de „a fi‖, „fiinţei‖ fenomenului. Fiinţa se dezvăluie printr-o 

realitate imediată: greaţă, plictis, angoasă, revoltă, sentimentul implacabil al 

morţii etc. În acest caz, ontologia va fi descrierea fenomenului de „a fi‖, aşa 

cum se manifestă el, fără intermediar.  

În opinia lui Sartre, deosebirea dintre fenomen (existent), ca ansamblu 

organizat de calităţişifiinţă, rezidă în faptul că fiinţa este condiţia oricărei 

dezvăluiri, ea este fiinţa pentru-a-dezvălui, nicidecum fiinţa dezvăluită. 

Totuşi, „fenomenul fiinţei‖ cere implicit trans-fenomenalitatea fiinţei, adică 

un fundament trans-fenomenal, întrucât această „fiinţă a fenomenului trebuie 

să depăşeascăcondiţia fenomenală şi totodată ea este cea care întemeiază 

cunoaşterea pe care o avem despre aceasta‖
7
. 

Dorind astfel să întemeieze ontologic cunoaşterea, filosoful francez va 

arăta „că fiinţacunoaşterii nu trebuie redusă la cunoaştere‖
8
. Conştiinţa nu 

este după Sartre, un mod de cunoaştere particular, numit simţ intern sau 

cunoaştere de sine, ci este dimensiunea transfenomenală a subiectului. Câtă 

vreme „este‖, conştiinţa este fiinţa cunoscătoare şi nu fiinţa cunoscută. 

Considerând conştiinţa un raport imediat şi necognitiv, în sine, 

existenţialistul francez evită regresiunea la infinit dintre cunoaştere şi 

cunoaştere a cunoaşterii. În acest sens, Sartre a introdus, în cadrul 

fenomenologiei, conceptul fundamental al filosofiei sale: cogito-ul 

prereflexiv. După acest principiu, conştiinţa de sine este singurul mod de 

existenţă posibil pentru intenţionalitate, pentru o conştiinţă de ceva, păstrând 

astfel dualitatea subiect-obiect în însăşi identitatea actului conştiinţei. 

În maniera unei ontologii fenomenologice, Sartre afirmă „conştiinţa de 

ceva‖, ce naştesemnificaţii asupra unei alte fiinţe, ca un fel de probă 

ontologică. În acest sens, ontologia fenomenologică a lui Sartre are implicaţii 

adânci şi în ceea ce priveşte antropologia existenţialistă. Deşi înzestrat cu 

conştiinţă („subiect‖ conştient), omul este în acelaşi timp element al lumii, un 

lucru printre lucruri. Cum existenţa-în-sine este „fapt pur‖, acea parte a 

omului care aparţine lumii este „facticitatea pentru-sine-lui‖, prin corpul său, 

opus conştiinţei viitorului prin situaţia sa proprieşi, de asemenea, în 

contralibertăţii sale, prin moartea sa opusă devenirii. Aici,triumful 

facticităţiişi absurdului este chiar moartea. 

Ca „existenţă specifică‖, omul este „existenţă-în-sine‖, spre deosebire 

de lucru, care este „existenţă-pentru-sine‖; fiind înzestrat cu „conştiinţă‖, el 

                                                 
7Ibidem, p. 49 
8Ibidem, p. 54 
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nu mai este o existenţă imobilă, deplină, nefisurată; conştiinţa fiind astfel 

fisura prin care neantul vine în lume.„Existenţaconştientă‖ este deci 

„existenţa separată de sine însăşi‖, căci, prin neant, ea rămâne doar „prezenţă 

de sine‖. Omul, în acest caz, este „existenţa prin care neantul vine în lume‖
9
. 

Experienţa primară şifundamnetală nu mai este aceea a existenţei, cum e, de 

pildă, la filosoful Martin Heidegger, ci aceea a lipsei de existenţă, anume 

experienţa neantului, a stării de greaţăexistenţială, a splinului, absurdului. 

„Existentul‖ este contingenţa, va scrie Sartre în romanul „La Nausèe‖, 

omul fiind aruncat în lume, de nimeni şi pentru nimic.În urma acestei 

atitudini antireligioase, care afirmă că nu orice esenţă precedă o existenţă,ci 

invers, la om şi numai la om,existenţa precede esenţa, adică omul este mai 

întâişi numai pe urmă el este aceasta sau aceea; pe scurt, omul trebuie să-şi 

creeze propria sa esenţă, ceea ce reprezintă punctul director al 

existenţialismuluisartreean. 

Interesant e, totuşi, că „existenţa-pentru-sine‖, deşi deficitară, tinde să 

devină o „existenţă plenitudinară‖. „Prezenţa-de-sine‖ tinde să devină 

„sinteză-cu-sine‖, ea aspiră să devină o „existenţă-pentru-sine-în-sine‖. În 

această mişcare inclusă în dimensiunile temporalităţii, „omul se face‖, 

îşidobândeşteesenţa sa. El este liber să-şi aleagă deci,esenţa, şi astfel el se 

defineşte tocmai prin această libertate, ca ţâşnire originară din neant. 

Libertatea umană precede esenţa omulu şi o face posibilă, 

esenţaexistenţei umane se găseşte deplin în libertatea sa. Totuşi, în acest 

periplu al devenirii existenţei umane, de la „existenţă-pentru-sine‖, la 

„existenţa-pentru-sine-în-sine‖, din start este un eşec, întrucât aceasta e o 

imposibilitate ce provine din înseşi structura specifică, mereu fisurată a 

existenţei umane. „Omul este astfel un eşec‖
10

, spune Simone de Beauvoir; o 

„pasiune inutulă‖, va completa Sartre. 

Posibilitatea de a se proiecta în viitor, ca rezultat al unei alegeri 

totalmente nedeterminate, pentru existenţialismreprezintă tocmai libertatea. 

În „Existenţialismul este un umanism‖, J. Paul Sartre concluzionează: 

„suntem singuri, fără scuze…adică, omul este condamnat să fie liber. 

Condamnat pentru că nu s-a creat pe sine însuşişi, de altfel, totuşi liber, 

deoarece este responsabil de tot ceea ce face‖
11

. Acest lucru însă, ar putea 

purta pecetea unui relativism valoric, în care orice responsabiltate poate fi 

uşor convertită în iresponsabilitate, iar viaţa umană să fie o sisifică trăire a 

absurdului. 

                                                 
9Ibidem, p. 36 
10Simone de Beauveaur, The Second Sex, Translatedby Constance BordeandSheilaMalovany-

Chevallier; VintageBooks – RandomHouse Inc., New York, 2009, p. 67 
11Jean Paul Sartre, Existenţialismul este un umanism, traducere de Veronica Stir, Editura George 

Coşbuc: Fundaţia Transilvania, Bistriţa, 1994, p 45 
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Accentuând caracterul de „conştiinţă a Ego-ului transcendental‖, 

aceasta plasându-se în „inima însăşi a reducţiei fenomenologice‖
12

, Sartre 

este mai mult husserlian decât heideggerian,tocmai prin această încercare de 

radicalizare a reducţiei. Gilbert Varet, unul dintre cei mai 

competenţihermeneuţi ai lui Sartre, afirmă de altfel că „punctul de plecare al 

filosofiei lui Sartre îl constituie tocmai intenţionalitatea husserliană‖
13

. Ceea 

ce-l diferenţiază însă radical pe Sartre, de Husserl, este tocmai refuzul său de 

a accepta Ego-ul transcendental, întrucât „eul transcendental înseamnă 

moartea conştiinţei‖
14

. Astfel, expresia fenomenologică a intenţionalităţii: 

„orice conştiinţă este conştiinţă a ceva‖,
15

ia un sens radical la Sartre, întrucât 

nu există nici cel mai mic conţinut al conştiinţei, nu există nici un fel de 

interioritate, ca cea a Ego-ului transcendental, conştiinţaexpulsează orice 

fiinţă în afara ei, chiarşi Eul. 

După aprecierea unui alt interpret, PièrreThévanes, aceastăradicalizare 

fenomenologică reprezintă chiar un program al tradiţiei franceze în filosofia 

conştiinţei. Dacă totul este în afara conştiinţei, atunci „conştiinţa nu este 

nimic, ea este neant‖
16

, după cum subliniază Gilbert Varet, ea smulgându-se 

lumii dintr-o singură mişcare, prin „neantizare‖. Astfel, Sartre operează 

dihotomoia: fiinţa(plinul care este totul) şi conştiinţa,care se desprinde de 

fiinţă (care e „neant‖ sau,dimpotrivă, „fiinţă-pentru-sine‖). Această 

fenomenologie face ca metoda fenomenologică, după cum relevă Pierre 

Thévenaz, în lucrarea „Whatisphenomenology?‖, să se extenueze dintr-o 

dată, ceea ce ar da ontologiei sartreene, o abordare dogmatică. 

A doua caracteristică a fenomenologiei ontologice sartreene e aceea că, 

conştiinţa este conştiinţă de sine. Reducţiasartreeană nu este reflexie a Ego-

ului transcendental, ci neantizare, fapt ce conduce la o „conştiinţă 

ireflectată‖
17

. Sartre afirmă, deci, o altă dimensiune a conştiinţei, ca 

intenţionalitate: „conştiinţa poziţională de obiect‖
18

.În această oridine de idei, 

conştiinţa este o existenţă fără sens bine determinat, dar totodată este 

şiproiect, deoarece, ca neant în esenţă, ea nu poate fi„ceea ce este‖, ci mai 

degrabă „ceea ce apare‖. Existenţa precede esenţa, fapt ce implică 

perspectiva temporalităţii, caracterul transcendent, de neatins, al esenţei. 

Aşadar, la Sartre, existenţaare un sens pur fenomenologic, desemnând 

ţâşnirea conştiinţei în reducţia neantizată. Ca o încununare fenomenologică, 

prin excelenţă, conştiinţa este libertate. Fiind ţâşnire, smulgere, ruptură, cu 

toate determinaţiile care ar face din ea un obiect printre obiecte, o fiinţăsau 

                                                 
12Canto, Sperber Monique, Dictionaired’ethique et de philosophie morale, P.U.F., Paris, 1996, p. 234 
13Ibidem, p. 256  
14Ibidem, p. 268 
15Ibidem 
16Ibidem 
17Ibidem, 262 
18Jean Paul Sartre, op.cit., p. 76 



 

128 

 

 

un „în-sine‖,conştiinţa este spontaneitate pură, în măsura în care ea înseşi 

devine propriul său fundament. Lumea şifiinţa devin astfel intenţionale 

pentru conştiinţă. Aceasta din urmă nu mai este determinată de „lume‖ sau de 

„în-sine‖, ci lumea vizată de conştiinţăîşi are fundamentul oricărei 

semnificaţii în ea. Conştiinţa este,aşadar, proiect, ca o vizare unică a lumii. 

Libertarea sartreeană, în acest sens, este angajată în situaţie, este 

„facticitate‖. Problema care se pune acum este cum putem ieşidin situaţie, 

cum este posibilă transcenderea facticităţii, fără a periclita fenomenul pur al 

libertăţii, fără a fugi de responsabilitate, fără a intra în neant prin ne-angajare 

existenţială? 
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            CEZAR VASILESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

                   …ŞERBAN CIOCULESCU 
 

 

În cartea memorialistică „Amintiri‖ (ed. Eminescu, Bucureşti, 1975), 

criticul literar Şerban Cioculescu, care a urcat treptele receptării publice de la 

porecla de „Spectrul morţii‖, la „Şerban cel Rău‖, panoramează crâmpeie din 

opera literară din timpul vieţii sale (1902-1988). Cu o nostalgie impropie 

atitudinii sale obişnuitenecruţătoare, îşiaminteşte de Turnu-Severin-ul 

copilăriei şiadolescenţei, de pitorescul portului şi Dunării, de marile 

proprietar şi Mecena al urbei, Burileanu, dar şi de una dintre cele mai 

deştepte femei ale naţiei, Alice Voinescu. După afecţiuneacu care îşi evocă 

urbea, e clar că severitatea sa nu provine de la..Severin. 

Având printre mulţii prieteni literari pe Eugen Lovinescu, Camil 

Petrescu, A. Rosetti, Liviu Rebreanu, Tudor Arghezi, Mircea Eliade, Jules 

Cazaban, Oscar Lemnaru (asta neexculzând clinciurile lierare dintre ei), 

totuşi doi scriitori au avut un loc aparte în inima criticului: I. L. Caragiale 

(căruia i-a închinat o carte de referinţă despre viaţă şi operă) şi colegul de 

cancelarie de la şcoala din Găeşti, la început de carieră, Vladimir Streinu. Cu 

Vladimir a vizitat Parisul, plimbându-se pe podul care i-a inspirat o spendidă 

poezie de dragoste lui Apollinare.  

Prietenului său, un bărbat prezentabil, de o rară distincţie, şi originar 

din comuna Teiu de Argeş, mai colţurosul Şerban îi spunea „Făt Frumos din 

Teiu‖. Streinu era considerat un „stilist‖ şi un „formulagiu‖ („stai să-ţi dau 

formula cuvenită‖), şi făcea parte din cenaclul „Sburătorul‖; Cioculescu, deşi 

nu l-a frecventat periodic, avea relaţi cordiale cu Lovinescu. Asta nu l-a 

împiedicat să declare că „o descoperire inedită a unui poem eminescian e un 

fals‖, provocând admiraţia conului Evghenie pentru erudiţia sa.  
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Şerban Cioculescu a avut verb potrivit pentru orice operă 

(memorabile rămânând întâlnirile de la Rotonda 13 de la Muzeul Literaturii 

Române), cu excepţia suprarealiştilor. Când erau programţi la Rotondă, 

lipsea: „La ăştia e ca la Loto: pun cuvânt lângă cuvânt şi gata poezia!‖ 

Admira scrierile evocatoare ale lui Constantin Beldie despre Bucureşti. Rugat 

să lectureze din ineditele pagini, s-a auzit exclamaţia lui Streinu, prezent şi el 

de faţă: „Un Saint-Simon de Tirchileşti!‖ La care, Beldie a replicat: „Eu nu 

scriu pentru rigorişti, le sunt Streinu‖. Tot cu Streinu, însoţindu-l, Cioculescu 

l-a vizitat la Mărţişor pe Tudor Arghezi (pe care l-a apărat de comentariul 

suficient al unui G. Bogdan-Duică), cel care nu l-a iertat pentru rezervele în 

legătură cu proza, numindu-l pentru pişcăturile sale „Ciugulescu‖. 

Întâmpinaţi de coana Paraschiva cu cireşe albe amare, care-i plăceau 

mult soţului-poet, Arghezi a mai lansat o lansat o ironie: „La lectura 

articolului domnului Cioculescu, cireşele o să mi se pară dulci‖. Iată un 

schim de replici la Capşa între Jules Cazaban şi Şerban Cioculescu: „Eu nu 

scriu, ca unii, pentru Şer-ban!‖, „Nici eu nu scriu, ca alţii, numai Caza-

banalităţi!‖ Rival în teoria literară, profesorul Mihail Dragomirescu l-

aîntâmpinat, plin de sine: „Ei, ce mai zici, Cioculescule, teoriile mele tocmai 

se discută la congresul de la Copenhaga?‖ „Ce să zic, domnule profesor, 

decât că e ceva putred în Danemarca!‖ 

Se cunoaşte celebrul calambur al lui Oscar Lemnaru („Oscalambur‖), 

în legătură cu indianistul Mircea Eliade, „care ne-a hindus în eroare‖. Eliade 

şi-a luat doctoratul cu o teză despre yoga, amănunt ce nu i-a scăpat lui 

Cioculescu, completând ipoteza hazlie a lui Oscar cu o remarcă mustând de 

spirit, deşi neadevărată: „y-o gafă!‖ Eliade a gustat şi următoarea replică a lui 

...Ciugulescu, în legătură cu o problemă de filosofie: „Mircea, nu fi indiot‖...‖ 

Eminentul critic a avut şi onoarea să fie ales academician, fiind printre 

puţinii critici onoraţi cu acest „drept la nemurire‖, alături de George 

Călinescu şi D. P.Perpessicius. Dar, Şerban Cioculescu şi-a exprimat regretul 

că nu i s-au recunoscut meritele excepţionale, nici în timpul vieţii, nici în 

posteritate, lui Eugen Lovinescu, care şi-a obţinut doctoratul la Sorbona la 

vârsta de 28 de ani. Iar ca inventator de curent literar, critic şi scriitor (cu un 

număr de cărţi, mai multe decât kilogramele-i!), era îndreptăţit de a figura 

sub cupola Academiei. Dată fiind vivacitatea criticii sale, la predarea 

articolului la redacţie, mereu era întrebat; Lauzi sau înjuri?‖, Şerban 

Cioculescu răspundea olimpian: „Recenzez!‖ 

 

 

 

 

 

 



 

131 

 

 

                                                   

 

 

 

 

ROXANA PAVNOTESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRANIA DESFĂCĂTURĂ A PRUDENCIEI HART 

 

McKittrick Hotel (un teatru off-broadway), este o gazdă neobişnuită 

pentru producţii neobişnuite. Hotelul a fost construit în 1939 şi e localizat în 

Chelsea, un cartier al Manhattanului, faimos în întreaga lume pentru galeriile 

sale de artă. McKittrick a fost unul dintre cele mai luxoase şi intime hoteluri 

ale New Yorkului, din păcate cu o viață foarte scurtă, din cauza izbucnirii 

războiului care l-a falimentat în câteva luni. Clădirea a rămas în patrimoniul 

familiei McKittrick, păstrând până astăzi mobila stil, covoarele, lămpile, 

decoraţiile şi tablourile originale. Holul şi recepţia au rămas intacte, două 

cabine telefonice ascund în spatele unor perdele – similare celor din fostele 

vagoane CFR – telefoane rotative care încă mai funcţionează. Una din sălile 

de mese, transformată într-un scottish pub, va servi ca spaţiu de desfăşurare a 

spectacolelor. Sala e în mod ciudat împodobită cu animale şi păsări împăiate, 

relicve a unor timpuri ceva mai noi, când hotelul a servit ca atelier de 

taxidermie. Aici, timpul pare că a încremenit în loc, oprit de ursitoarea cea 

bună. Cu fiecare spectacol, ea revine ca muză a artelor şi readuce 

stabilimentul la viață, desfăcând cumplita vrajă a ursitoarei războinice. 

The Strange Undoing of Prudencia Hart, scrisă de dramaturgul David 

Grieg, este o producție a Teatrului Național al Scoției. Regizorul Wils 

Wilson face o alegere inspirată pentru desfăşurarea periplului comico-oniric 

al eroinei: piesa pare croită de stafia vechiului hotel. Ai sentimentul că te 

mişti într-o lume a spiritelor. Indicațiile laconice ale liftierei, plasatorilor – 

actori – chelneri, te introduc într-un spațiu claustrofobic, coşmaresc, în care 

până şi numele regizorului indică aceeaşi stranietate comică: un fel de Ion 

Ionescu. Desfăcătura eroinei, sugerată chiar de titlul piesei, e în consens cu 

magia locului, reactivat într-un illo tempore, în coordonatele lui originare.   
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Înaintezi cu oareşce rețineri prin îngustimea şi întunecimea 

culoarelor, teatrul îți pare un lăcaş bântuit. De-a dreptul sinistru  este liftul 

care se deplasează îngrozitor de lent; ai senzaţia că vei rămâne suspendat în 

acest tunel strâmt şi palid, luminat cu becuri din vremea războiului. Liftul are 

două uşi: una prin care intri şi alta prin care ieşi, ca să fie clar că ai de 

efectuat o îndelungată călătorie în timp, până să intri în lumea spectacolului. 

La dus ca la dus, dar te întrebi cât va dura ieşirea din acest infern, după 

terminarea piesei, pentru că mai mult de câteva persoane, cu liftieră cu tot, nu 

pot respira în acest cavou. Eziţi să te strecori printre cotloanele labirintice, 

dar eşti încurajat de câte-o plasatoare care face oficiile de gazdă ale barului şi 

teatrului în acelaşi timp. Chiar înainte de a intra în spațiul reprezentării, 

culoarul este tapiţat pe o parte cu nişte garnituri de tren, cu tot cu şine şi 

tampoanele dintre ele. Dacă tragi cu ochiul printre perdele – tot tip CFR –, 

descoperi nişte separeuri luxoase, care ar putea intra în rol după spectacol, 

rezolvând din concurenţa la lift.  

O echipă de cinci actori foarte tineri recită în versuri cu o prozodie 

baladescă povestea Prudentiei Hart. Actorii au o formație de artişti totali; toți 
au educație muzicală, şi coregrafică; cântă din voce, la unul sau mai multe 

instrumente, dansează, mimează şi sunt în acelaşi timp entertaineri 

(comedianți). Jocul de scenă este însoțit în general de o fizicalitate excesivă, 

o efervescență şi o ritmică susținută a mişcării. Mici acrobații se desfăşoară 

pe pupitrul barului, pe mesele cu băuturi sau pe scaune, împrumutate după 

nevoie, din rândurile audienței. Tensiunea dramatică este de natură pur 

estetică, susținută mai mult de ritmul mişcării scenice. Comicul provine din 

şarja coregrafică şi din ritmul şi rima manifestă sau interioară a scenariului 

baladesc. Actorii alcătuiesc în acelaşi timp o formație ce interpretează 

instrumental şi vocal vechi cântece scoțiene, întreținând audiența înainte de 

începerea piesei şi în pauza dintre acte, când se servesc sandvişuri şi scotch la 

bar.  

Prudencia Hart (Melody Grove), o studentă cu specializare în folclor 

şi mitologie, ține o disertație despre geografia răului în baladele scoțiene. 

Prinsă total în demersurile sale academice, Prudencia pare că descinde din 

lumea arhaică a obiectului ei de studiu. În timpul conferinței, este ridiculizată 

de un alt lector, Colin, care o numeşte tradiționalistă (el având o înțelegere 

mult mai cuprinzătoare a folclorului local – ce o include chiar şi pe Lady 

Gaga!). O furtună cumplită de zăpadă o arestează la locul conferinței, în 

Kelso. Prudencia îşi va petrece noaptea într-un delir, la limita între vis, 

fabulație şi realitate alături de un curtezan, – un mixaj oniric între diavol şi 

tânărul Colin – care-i propune să împartă cu el singura cameră rămasă liberă 

din orăşel. Prudencia e antrenată într-o partidă de karaoke, unde este presată 

să interpreteze un cântec, conform regulilor jocului. Dezgustată de 
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vulgaritatea şi agresivitatea camarazilor ei, reuşeşte cu greu să evadeze. 

Farmecul şi magia zăpezii deschide o lume de basm halucinantă, populată cu 

demoni şi spirite. Maşina Prudenciei este înghițită de zăpadă, o femeie 

îmbrăcată în alb, un fel de spirit al zăpezii cântă dintr-un hangar, o baladă 

terifiantă, invitând-o să doarmă cu ea. Prudencia trăieşte în universul plin de 

capcane al cărților, din care diavolul îşi face apariția, adus de Crăiasa 

Zăpezilor: Nick, recepționistul pensiunii, unde-şi va petrece noaptea cu 

Colin, o recuperează din peisajul paralizat de ger şi – fără a lăsa urme pe 

zăpadă! – o introduce în spațiul unei librării uriaşe care conține toate cărțile 

de la începutul lumii. Pierdută în universul infinit al cărții, Prudencia va face 

o călătorie în viitor, unde va petrece câțiva ani ca prizonieră a lui Nick, 

diavolul în sacou roşu şi ghete înalte, ca nişte copite. Roşu este culoarea 

iubirii în devenire. Prudencia poartă ciorapi lungi de un roşu sângeriu, care 

contrastează cu îmbrăcămintea ei desuetă şi cuminte. În periplul ei 

academico-erotic, iubirea de spirit şi cea trupească se mişcă dihotomic între 

cei doi parteneri: diavolul Nick şi Colin – cavalerul – motorizat şi arogant. 

Pentru a se putea întoarce în actualitate, Prudencia îşi seduce iubitul care-o 

ține prizonieră în lumea cărții; iubirea spirituală eşuează în cea trupească. În 

viziunea eroinei, diavolul este iubit şi prețuit pentru cunoaşterea lui vastă, iar 

iubirea lui este la fel de pură ca cea a fecioarei frustrate de imposibila 

adaptare şi integrare în lumea mondenă. Precum licornul prins în poala 

fecioarei, diavolul este sedus şi adormit de Prudencia, pentru a-i fura cheia 

bibliotecii, într-o postură care trimite la tapițeriile flamande (Doamna şi 

Licornul). Ca un Făt-Frumos, care cuprins de nostalgie şi dorul de casă, 

părăseşte ținutul tinereții fără bătrânețe, Prudencia doreşte să se întoarcă din 

tărâmul etern şi infinit al cărții, în lumea ei. Aici îl regăseşte pe Colin 

îmbrăcat în sacoul roşu al diavolului. Dezamăgită în drama iubirii consumate, 

Prudencia îşi invocă nostalgic iubitul-diavol, pe care tocmai l-a părăsit.  

În fază incipientă, iubirea este pură şi platonică, atrasă de 

magnetismul frigului şi sub semnul diavolului. Dansul iubirii reflectă 

caracterul ei dual: într-o frenezie dezlănțuită, Prudencia pendulează în paşi de 

rock and roll din mrejele platonice ale lui Nick, în brațele de foc ale lui Colin, 

la început iremediabil refuzat de studenta prudentă şi castă. Numele eroinei 

integrează printr-un joc de cuvinte cele două aspecte contradictorii ale eului: 

Hart – care sună ca heart: inimă – şi Prudencia – prudența spiritului pur – 

care se opune dorințelor inimii.  

Vestimentația se schimbă imperceptibil în dinamica performanței, 

configurând noi aspecte ale epicului sau introducând diverse roluri susținute 

de aceeaşi actori. Montarea este lipsită de orice fel de scenografie, recuzita 

este improvizată ad-hoc, sugerând un gen de teatru ambulant, un fel de 

commedia dell’arte, în care interpreții ocupă întregul spațiu al pub-ului într-
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un proces de integrare, familiaritate şi intimitate cu audiența. Când este 

repartizat la mese, fiecare spectator primeşte un vraf de şervețele, pe care va 

trebui să le fărâmițeze din timp, în pregătirea furtunii de zăpadă. La un 

semnal versificat şi magic, nori de zăpadă pornesc în sus deasupra fiecărei 

mese şi umplu întregul spațiu cu imprevizibilul viscol. Actorii se sprijină cu 

încredere pe umerii spectatorului pentru a se propulsa pe propria lui masă, 

printre pahare, pe care le împinge subtil cu vârful pantofului, într-o parte. Un 

spectator este împresurat pe la spate şi prins de mâini, servind ca ghidon al 

motocicletei lui Colin. Cu casca înfiptă pe cap, Colin începe să pufăie şi să 

producă o zumzăială infernală. Apoi, înainte să descalece, întoarce urechea 

spectatorului-vehicul, simulând scoaterea rosinantei din viteză. În timpul 

unui act de semi streap-tease, desfăşurat la mine pe masă, mă trezesc la un 

moment dat cu pantalonii lui Colin pe umăr. Îi urmează imediat cămaşa, care 

în acelaşi şvung despuietor, îmi va ateriza pe cap, obturându-mi complet 

vederea. Rămas în izmene şi un lamentabil maiou, Colin va interpreta un solo 

vocal: Guantanamera, ce va degenera într-un hard-rock cu mulți decibeli. Ca 

să nu tulbur prea mult estetica reprezentării, ridic doar puțin, într-o parte, 

vălul ecosez, pe unde privesc la zbaterea lirico-erotizantă a interpretului. 

Prudencia poartă o bluză bunicească de mătase şi o fustă cu pliuri până la 

genunchi. Doar ciorapii, de un roşu sanglant, trădează aspecte contradictorii 

ale eului. Blănurile faux ale diavolului, pe care le va îmbrăca şi Colin, alter 

ego-ul lui, sugerează ipostazierea animalică a iubirii. Când se abandonează 

iubirii, ea la rându-i seducându-l pe diavol, pentru a ieşi din universul livresc, 

îşi va lepăda fusta, rămânând într-un neglijeu care exprimă noua sa condiție.  

Rolurile sunt interşanjabile şi, în general, toți actorii îndeplinesc rolul 

de barzi, rezoneri sau povestitori, atunci când recită sau cântă din lirica 

baladescă, în versuri a scenariului. Când intră circumstanțial în epic pentru a 

întruchipa diverse personaje, recitalul devine prozastic sau se transformă în 

dialog, lirica poetică se descentrează într-un limbaj argotic. Timpul narativ 

este derulat înainte şi înapoi cu ajutorul unui calendar de perete, ale cărui 

pagini sunt întoarse de câte un actor-povestitor. Detenția în 

atotcuprinzătoarea bibliotecă este calificată de la un moment dat prin date 

relative ca: „Later‖, sau ‚ „Much later‖, sugerând trecerea imperceptibilă şi 

infinită a timpul oniric.  

În finalul piesei, întoarsă din călătoria în timp şi spațiul etern al 

iubirii, Prudencia  se regăseşte în mijlocul aceleaşi hoarde nebune, fugărită de 

tinerii înfierbântați. De data aceasta însă se va integra jocului de karaoke, 

intonând la microfon un cântec de dragoste care va degenera gradat într-un 

ritm furibund de rock & roll. 

Desfăcătura Prudenciei din propria sa capcană mentală, în care s-a 

retras mitic, desuet şi academic, departe de lumea dezlănțuită, în acest mixaj 
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dramatic de comic, grotesc şi sinistru este un periplu de factură psihanalitică. 

Turnată în formele muzicale şi liricizate ale baladei, piesa potențează cele 

mai vechi reprezentări şi întruchipări ale iubirii, aparținând unui psyche 

colectiv, cu proiecții mitizate în actualitate. În aceeaşi măsură, spațiul 

labirintic şi imuabil al desfăşurării – vechiul hotel McKittrick – pare o 

emanație a piesei însăşi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

136 

 

 

 

                                                   CUPRINS 

 

 

 

Virgil Şerbu Cisteianu-Cardinalul Iuliu Hossu.../ 7 

 Ion Chinezu- Lucian Blaga, Orizont şi stil / 19 

 Radu Ciobanu-Premiile / 26 

 

                                    CRONICA LITERARĂ 

 

Ironim Muntean-Drum către sine / 30 

 

                                            LOGOS 

 

          Eugen Virgil Nicoară- Byron.... / 34 

    

                                                    CATHARSIS 

 

          Mircea Vaida Voevod - versuri / 40 

          Ioan Popa-Apostol / 42 

          Radu Brateş-versuri / 45 

          Raisa Boiangiu- Veştejirea... /48 

          Gheorghe Dăncilă- versuri / 53 

          George Baciu- versuri / 53 

          Adrian Dache-versuri / 59 

                  

                                                         LECTURI 

 

          Livia Fumurescu- În malaxorul... /62 

          Mihai Buia - Istoria trăită / 67 

          A. Gh. Olteanu- Partea bună din om / 72 

 

 

                                      RIDICĂ-TE BASARABIE 

 

          Ecaterina Iurcu-Urâtu- Descoperitorul... / 76 

          Tudor Palladi-versuri / 81 

          Galina Furdui-versuri / 86 

          Ion Cuzuioc-Povestiri delicioase / 89 

          Ecaterina Iurcu-Urâtu-versuri / 99 

    



 

137 

 

 

           Victoria Fonari-versuri / 102 

           Lidia Grosu- versuri / 105 

           Elena Tamazlâcaru- versuri / 109  

           Lidia Grosu- Scriitorul... 111 

           Larisa Arseni- Lansare... /115 

 

                                           CRONICA IDEILOR 

 

            Marian Nencescu- Credinţa... / 

              

                                                    FILOSOFIE 

 

            Ciprian Iulian Şoptică- A ieşi.../ 124 

 

                                                      ESEU CU... 

            

             Cezar Vasilescu-...Şerban Cioculescu / 129 

 

                                             CRONICA DE TEATRU 

 

              Roxana Pavnotescu- Strania desfăcătură / 131 

           

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


