
 
1 

 

 

                                          Gând românesc 
                            Revistă de cultură, ştiinţă şi artă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        

 

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

veştejise diploma noastră de nobleţe, limba însă ne-am păstrat-o.” 

                                                          MIHAI EMINESCU 

 

 

 

 

 

http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://www.emaramures.ro/userfiles/Image/Foto International/Diverse/Lupoaica_Roma.jpg&imgrefurl=http://www.emaramures.ro/Stiri/Stire.aspx?NewsID=14398&usg=__sKARObLT98E0uD8usKjEdnCK_ng=&h=301&w=400&sz=16&hl=ro&start=18&um=1&itbs=1&tbnid=awQwJeFDBk-9LM:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images?q=roma&um=1&hl=ro&sa=G&rls=com.microsoft:ro:IE-Address&rlz=1I7GGLL_ro&tbs=isch:1


 
2 

 

  

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

               

 

 

 



 
3 

 

 

                GÂND ROMÂNESC 

            REVISTĂ DE CULTURĂ, ŞTIINŢĂ ŞI ARTĂ 
 

 

 

 

                                        Anul VIII, Nr. 12 (80) 

                                                          APRILIE 2015   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      EDITATĂ  DE  ASOCIAŢIA  CULTURALĂ GÂND ROMÂNESC, 
                               GÂND  EUROPEAN  ŞI EDITURA GENS LATINA 
                                                          ALBA IULIA 

 

 

 



 
4 

 

                                  Revistă fondată în 1933 

  de Ion Chinezu 

 

Fondator serie nouă 

Virgil Şerbu Cisteianu 

    Director general 

 

                            Director: Ironim Muntean 

                            Director adj.: Dumitru Mălin 

                            Redactor-şef: Terezia Filip 

 

                           Membrii colegiului de redacţie: 
 

George Baciu 

Ioan Barbu 

Elena Costache 

Victoria Fonari 

Vasile Frăţilă 

Galina Furdui 

Daniela Gîfu 

Vistian Goia 

Elisabeta Isanos 

Dumitru Mălin 

Dorin Oaidă 

Roxana Pavnotescu 

Viorel Pivniceru 

Iuliu Pârvu 

Anca Sîrghie 

Ciprian Iulian Şoptică 

Mihaela Emilia Vladu 

                                Traian Vasilcău 
 
I.S.S.N.: 1843-21882 

Revista este înregistrată la Biblioteca Naţională a României – Bucureşti      

Depozitul  Legal, Legea111//1995 modificată  prin Legea/ 594/2004 

 

                  



 
5 

 

 

                      
      MARIAN NENCESCU 

 

Cunoaşterea aporetică şi resursele demonicului la 

Lucian Blaga 
 

 În mod paradoxal, 

majoritatea interpreţilor operei literare a 

lui Lucian Blaga (o listă cvasi completă a 

studiilor, articolelor şi interpretărilor 

inspirate de opera literară şi filosofică a 

lui L. Blaga este alcătuită de Constantin 

Nicuşan, în lucrarea Conceptualizarea 

demonicului, Ed. Argument, Cluj-

Napoca, 2012, p. 291 şi urm.) evită cu 

eleganţă analiza creaţiei literare, pornind 

de la fundamentul filosofic oferit cu 

prisosinţă de autor, preferându-se mai 

degrabă o exegeză de tip intuitiv-

emoţional, decât una de tip concepţional. 

Motivaţia pare a fi evidentă: opera literară a lui Lucian Blaga (poezie, teatru, 

aforisme) s-a constituit în paralel cu cea filosofică, existând destule 

interferenţe menite mai degrabă să-l deruteze pe un analist consecvent, decât 

să-l călăuzească şi să-l lumineze. 

 Din această perspectivă, Lucian Blaga nu este deloc un autor 

comod, la fel cum nici opera sa literară sau filosofică nu e uşor de descifrat, 

şi cu atât mai mult de interpretat. Aşa se explică poate de ce, din sutele de 

studii invocate, puţine se ridică la rangul de călăuze autentice, majoritatea 

autorilor, chiar şi cei creditaţi ca specialişti, limitându-se să-i citeze pe 

predecesori, să colaţioneze opinii şi, în ultimă instanţă, să reinterpreteze 

exegezele anterioare, în loc să plece, firesc, de la surse. 

 Această incapacitate fundamentală de înţelegere şi chiar de 

empatie cu opera blagiană, scuzabilă şi omenească până la un punct, vine, în 

cel mai bun caz dintr-o micşorare a capacităţii noastre intuitive, fenomen 

semnalat explicit chiar de Blaga, încă de timpuriu. Omul modern, în loc să-şi 

valorifice intuiţia, ca principal mijloc de sondare a spiritului, este cuprins de 

un soi de aporie, de o neputinţă a cunoaşterii metafizice, ce sfârşeşte prin a fi 

resimţită acut, ca un fel de limitare şi neîmplinire spirituală. 
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 Setea de cunoaştere, aşadar, este înlocuită cu o neputinţă 

generică de a fructifica şi exprima tensiunea internă. De aici, derivă o 

suferinţă, o stare de confuzie, o sleire a puterilor sufleteşti, şi în cele din 

urmă, o pierdere a înţelesului iniţial al noţiunilor de bine, frumos şi adevăr. 

 Termenul generic, simbolizând căderea din starea de 

cunoaştere, este acela de aporie, întâlnit ca atare în Dialogurile lui Platon. 

Aporia, în acest context este sărăcia spirituală şi, în ultimă instanţă, lipsa de 

rod, nevrednicia. Din dialogurile platoniciene rezultă că Socrate îşi provoca 

sieşi astfel de stări, la fel cum le provoca şi tinerilor săi discipoli. Efortul 

spiritual de ieşire din starea de aporie îl reprezintă căutarea de noi resurse 

spirituale. Aşadar, aporiei se opune euporia, respectiv renaşterea puterilor 

spirituale, fiinţa umană fiind, se ştie, dotată cu inepuizabila capacitate de a-şi 

hrăni propriile resurse. Metoda spirituală prin care se realizează acest 

exerciţiu este gândirea mitică, termen prezent în dialogurile platoniciene şi 

identificat cu expresia grecească orthe doxa, al cărui rezultat concret îl 

constituie revelaţia prin mit. 

 Aplicând aceste principii asupra gândirii poetice blagiene, 

constatăm că poetul modern se situează într-o stare aporetică similară lui 

Socrate, modul prin care poetul forţează regenerarea resurselor spirituale 

fiind acela de stimulare a gândirii mitice, situaţie concretizată, respectiv, prin 

conceptul de „existenţă întru revelare şi mister”, termen ce se traduce în 

termeni contemporani prin „cunoaştere metafizică” sau, mai simplu 

„fecunditate creatoare”. Analizând astfel opera literară blagiană, înţelegem 

mai bine atât motivele „tragismului necunoaşterii”, reprezentată prin starea 

de aporie, cât şi relaţia între sleire (spirituală) şi fecunditate, ambele pornind 

de la constatarea că spiritul rămâne nevrednic, câtă vreme nu e contaminat de 

sentimentul devenirii. 

 De aici derivă şi interesul pentru un Dumnezeu retras, 

îndepărtat, încifrat într-o stare similară cu moartea şi pe care îl poţi revela 

doar activând cunoştinţa devenirii, fecundată din afară, cu alte puteri decât 

cele ale fiinţei supuse tăcerii. Noul Dumnezeu, relevat spiritual, se arată 

omului prin har. În esenţă, Blaga se desparte fundamental de viziunea 

creştină asupra cunoaşterii, evidenţiind natura epistemologică a credinţei. 

Insistând asupra refuzului Dumnezeului creştin de a se manifesta prin rod,  

Blaga pune accentul pe revelaţia creştină, minunea prin care Divinitatea 

dăruieşte fiinţei „puteri” şi „rod”. Poetul modern, caută şi aşteaptă harul 

convins că „în mare trecere” harul nu se mai întoarce. De aici, şi 

reminiscenţa unei posibile stări de beatitudine resimţită în copilărie şi pe 

care, retrăind-o la maturitate, poetul tentează mântuirea. Din păcate, revelaţia 

nu mai e este posibilă, fapt ce accentuează sentimentul de „tristeţe”, şi până 

la urmă de impuritate şi blestem. 
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 Pentru ca devenirea să fie posibilă sunt necesare invocarea 

legăturilor directe cu fiinţa universală. Aceste relaţii se stabilesc fie 

inconştient, printr-o organicitate iraţională, fie printr-o apropiere de o 

divinitate metafizică. 

 Rădăcinile profunde ale acestui aspect al conştiinţei moderne, 

relevat de  Blaga, se află, aşadar, în modelul platonician al devenirii, relevat 

sub dublu aspect: al destrămării dar şi a re/devenirii pe cale naturală. Intuiţia 

lui Platon viza, deopotrivă fiinţa care niciodată „nu este în sine acelaşi lucru” 

ci, dimpotrivă, suferă pierderi, schimbându-se radical „părul, carnea, 

sângele, făptura întreagă” (Simposion, 207 d.). Asupra damnaţiei destinului 

devenirii s-au pronunţat de-a lungul timpului şi teologii. Cu toate acestea, 

epoca modernă nu a reuşit să desluşească ceea ce Platon doar intuia, anume 

că „ceea ce este mai tulburător decât toate este ce se întâmplă cu cunoaşterea. 

Sunt intuiţii care se nasc în spirit, şi intuiţii care dispar în spirit, astfel încât 

în ce priveşte facultatea cunoaşterii nu suntem niciodată aceeaşi” (op.cit., p. 

208 a.b.). Concluzia este că totdeauna putem „învăţa” ceva, chiar dacă acest 

lucru ar presupune pierderea cunoaşterii. De aici, şi rolul uitării (lethe), ca 

mijloc de salvare a cunoaşterii. 

 Adept al doctrinei „reminiscenţei”, al „sufletului nemuritor”, 

asemenea lui Socrate, noul gânditor modern Lucian Blaga foloseşte metoda 

mitică pentru desăvârşirea cunoaşterii metafizice, plecând, în principal, de la 

convingerea că, în creştinism, omul şi-a pierdut, prin „credinţă” înzestrarea 

sa fundamentală prin care putea pătrunde raţiunea divină. Blaga este adeptul 

tezei că prin cunoaşterea teologală omul s-a îndepărtat de la condiţia sa 

naturală, şi anume devenirea. Aceasta este posibilă exclusiv prin gândirea 

mitică sau, cum o mai numeşte Blaga, cunoaşterea luciferică (conf. lucrării 

omonime, din ciclul Teoria cunoaşterii, respectiv tomul II, Cunoaşterea 

luciferică, ed. I, 1943, Humanitas, 2003). 

 Fără a insista în chip anume asupra relaţiei lui Blaga cu o 

serie de teologi creştini şi care a generat inclusiv o serie de polemici, unele 

cu ecouri publicistice precum lucrarea Poziţia lui L. Blaga faţă de creştinism 

şi ortodoxie de D. Stăniloae, 1942, vom semnala că mitul Marelui Anonim 

nu este decât un răspuns metafizic la refuzul revelaţiei creştine, şi că el a fost 

elaborat în paralel cu consumarea şi chiar lichidarea unei anume „experienţe 

religioase”. Lucian Blaga s-a situat, de altfel, încă de timpuriu, în afara 

influenţei de tip creştin, trăind o adevărată criză teologală, sfârşită prin 

revelarea transcendenţei. Modelul superior de religie spre care aspira poetul 

încă din tinereţe, era aceea a harului, invocat, de altfel, şi de tracii 

nemuritori: „Şi, oare, Dumnezeul orb nu e altceva/ decât astfel al Firei şi al 

Tracilor (Zamolxe, p. 53). Poziţia poetului faţă de credinţă, este, deci, aceea a 

unui trac, încă necreştinat şi care constată, cu uimire, că toate credinţele se 

deosebesc. Analizând, de pildă, mitul lui Zamolxe, poetul constată că 
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profetul predică despre dumnezeirea oarbă (Marele Orb, literar), el fiind 

doar profetul. Atunci când constată că norodul îl preferă pe el, ca zeu sau ca 

statuie, Zamolxe acceptă sacrificiul, prefăcându-se în zeu de taină. Asta, 

pentru că, susţine Blaga, orice religie are nevoie de taină. Din om, Zamolxe 

se transformă în zeu, iar noul său profet, Ciobanul, devine „trimisul”, cel 

care pomeneşte poporului să-l preamărească pe Zalmoxe. Fapt simbolic, 

omul nu ia contact direct cu zeul, ci prin interpuşi şi neapărat sub taină. 

 Asupra acestui fenomen, un mare exeget blagian, Constantin 

Fântâneru, accentua, într-o lucrare de referinţă: „Apărută la început sub 

protecţia gândirii mitice, iar nu a celei raţionale, „credinţa” avea misiunea de 

a face cu putinţă cunoaşterea metafizică, în condiţiile în care fiinţa umană era 

supusă devenirii (Poezia lui Lucian Blaga şi gândirea mitică, ed. a II a, Cluj-

Napoca, Ed. Eikon, 2011, 280 p.). Şi, adaugă exegetul: „Gândirea mitică 

aseamănă lumea cu ceva şi această operaţie dublă de plăsmuire câştigă 

metafizic, prin adaosul modelului cu care se aseamănă” (op.cit., p. 16). 

 Privită în acest context, chiar viziunea „spaţiului mioritic”, şi 

implicit gândirea lui  Blaga despre eterna întoarcere la gândirea mitică capătă 

noi dimensiuni, atingând chiar „vigoare de doctrină”. Pariind de la început pe 

victoria Marelui Anonim, Blaga conferă creaţiei sale literare o aură de 

„intelectualitate”, prin adăugarea unui surplus de gândire metafizică. Dacă 

sensibilitatea înseamnă căldură, suflet şi, implicit cenuşă, intelectualitatea 

conferă filosofului o viziune totală, aparent rece şi imparţială, despre lume. 

Apropiindu-se de Marele Anonim poetul se supune unei divinităţi metafizice 

absolute, aflată sub semnul eternei întoarceri. Dacă Dumnezeul creştin este 

absolut şi indestructibil, Marele Anonim este „ceasornicul care măsoară 

moartea, iubirea şi destrămarea”. 

  Cu aceastea ne apropiem de consideraţiile fundamentale ale 

lui Blaga despre „cunoaşterea luciferică” şi „cunoaşterea paradiziacă”, 

expuse în volumul Cunoaşterea luciferică (1943), care a generat numeroase 

exegeze (nu atât de numeroase şi de profunde pe cât ar permite textul blagian 

– n.a.). Teza blagiană porneşte de la realitatea că cei doi termeni enunţaţi 

sunt mai degrabă simbolici, alăturarea lor ţinând de exigenţele, dualităţile 

cerute de toţi teoreticienii cunoaşterii. O altă observaţie, fundamentală, este 

aceea că, în vreme ce cunoaşterea paradiziacă a fost experimentată masiv în 

istoria culturală a umanităţii, cea luciferică este relevată „episodic şi 

accidental”, deşi, ambele se află într-o „inalterabilă unitate”. Fundamental, 

teoria cunoaşterii este mai săracă fără latura sa luciferică, ce reprezintă „a 

doua cunoaştere”, respectiv latura sa metafizică. Blaga porneşte de la ideea  

că unei cunoaşteri de tip paradiziac (numită şi cunoaştere înţelegătoare), îi 

corespunde cu unele, obligatorii, distincţii ireductibile, o cunoaştere de tip 

luciferic, străbătută obligatoriu de mister, de un tip anume, respectiv „un 

mister care pe de o parte se arată prin semnele sale, iar pe de altă parte se 
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ascunde sub semnele sale” (op.cit., p. 23). Aşadar, cunoaşterea luciferică 

invadează câmpul cunoaşterii paradiziace, deschizând calea spre 

„problematic”, spre o tatonare de tip teoretic a modelului cunoaşterii atinsă, 

chiar cu riscul unui „eşec” sau a unei „nelinişti”. Linia de demarcaţie între 

cele două modele de cunoaştere este, susţine L. Blaga problematicul (op.cit., 

p. 25), care oferă, totodată, cheia pătrunderii în lumea cunoaşterii luciferice. 

Mergând pe urmele lui Kant, recunoaşte chiar că o cunoaştere de tip luciferic 

conduce la criza obiectului, pe motiv că, prin continuă îngustare de sens, 

teoria cunoaşterii a devenit o teorie a faptului. Inevitabil, discuţia despre fapt 

introduce şi termenul de mister, ce ascunde, susţine  Blaga, „refugiul spaimei 

sau neputinţei de a înţelege ceva” (ibidem, p. 28). 

 Termenii specifici utilizaţi de  Blaga în analiza cunoaşterii 

luciferice sunt legaţi aşadar, de mister, căci aşa cum susţine gânditorul de la 

Lancrăm, primul pas spre cunoaştere îl reprezintă „deschiderea unui mister”. 

În acest sens, Blaga identifică fanicul (misterul deschis, obiectul în criză) şi 

cripticul (partea ce se ascunde obiectului în criză). Ambele noţiuni alcătuiesc 

obiectul cunoaşterii luciferice (v. cap. Fanicul şi cripticul, op.cit., p. 50 şi 

urm). Fundamental, utilizarea termenilor blagieni, ce se substituie, practic, 

vechilor noţiuni de cunoaştere empirică (paradiziacă) şi teoretică (luciferică), 

conduc spre o idee că ambele metode de cunoaştere au rolul de a releva 

„misterele latente ale existenţei”. Dacă se poate, însă, vorbi despre „ceva 

nou” în filosofie, de la Lucian Blaga încoace, este tocmai această teză a 

invaziei dramatice a cunoaşterii luciferice în toate câmpurile cunoaşterii 

paradiziace. 

 Exemplificarea la cel mai înalt nivel a aceste teze este tocmai 

demonia – opera literară a scriitorului fiind cel mai grăitor exemplu de 

„iniţiere în demonie” (C. Fântâneru, op.cit., p. 95). Blaga susţine teza după 

care mitul este o plăsmuire auctorială, iar fiinţa demonică ajunge să trăiască 

liber, exercitându-şi puterile chiar asupra creatorului ei. Oricare ar fi 

ascendenţa sau denumirea demonului – Prometeu, Balaur, Marele Orb sau 

Dumnezeu cel „veşnic blând” – acesta ocroteşte fiinţa umană cu condiţia 

păstrării misterului. Ocrotitorul, demonul, în esenţă, îşi conservă orgolios 

misterul. Lumina pe care o aduce în lume este indirectă, abisală, categorică. 

 Interesul demonului pentru mister are şi un sens superior. 

Dacă omul ar cunoaşte misterul n-ar mai fi interesat să creeze. Prin relevarea 

directă a misterului s-ar readuce starea de paradis. Prin urmare, creaţia nu 

este decât o stare de eden metafizic, o formă deplină a aurorarului, o formă 

superioară de gândire mitică la care se ajunge doar printr-o formă de 

„convertire” a modului comun de a gândi. Aşadar, creatorul operează cu o 

serie de convertiri succesive, ce uimesc şi descumpănesc pe cel ce le 

studiază. Toate însă au la origine un gând, un sentiment, căci Blaga admite 

că, în esenţă, creaţia nu izvorăşte ex-nihilo. 
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 Analizând, de pildă, aspecte diverse ale demoniei (Demonia 

culturii, umanism şi geniu, Mister şi genialitate, etc., toate reprezentând 

subcapitole ale ideii de Umanism şi demonie, C. Fântâneru, op.cit., p. 95 şi 

urm.), gânditorul interbelic constată că „omul nu va ieşi niciodată din viaţă 

pentru a afla misterul” (ibidem, p. 112). Asta pentru că, susţine L. Blaga 

„demonul ştie că a fi geniu este totuna cu a afla misterul”. Misterul se află, în 

consecinţă, sub pecetea tainei, omul neavând acces la starea sa creaturală. În 

schimb prin creaţie, artistul atinge libertatea primordială, ocultată de taină. 

Cutezanţa totală o desăvârşeşte însă Marele Anonim, cel care degradează 

lumina şi coboară în lumea tăinuitoare a tenebrelor. În acest sens, jocul 

demonului este deplin, el având misiunea de a-l păstra pe om în starea sa de 

necunoaştere, dar şi în acelaşi timp a-l stârni cu tensiunea de geniu. 

 Ca o concluzie, relevată de C. Fântâneru în studiul său: 

„Marele Anonim face jocuri de cruzime atunci când transformă, din ambiţie, 

soarta omului într-o schingiuire” (ibidem, p., 113). Demonul îşi apără astfel, 

prin cruzime, condiţia zeiască. Analizând condiţia fiinţei mitice, L. Blaga, 

introduce, ca un stimulent, genialitatea, singura care „iartă toate demoniile şi 

cruzimile mitice” (ibidem, p. 115). 

 Continuând seria analizelor prezenţei demonicului în opera 

literară a lui Lucian Blaga, un cercetător modern, Constantin Nicuşan, 

constată de pildă, analizând drama Arca lui Noe, scrisă în 1944, sub efectul 

parcă premonitoriu al schimbărilor social-politice ce au urmat acelui an 

fatidic, constată că forţa creatoare a geniului, ce ia forma demonicului, se 

materializează în personalitatea lui Noe, aflat în conflict direct cu diabolicul: 

„În lupta dintre Bine şi Rău, demonia creatoare a lui Noe, însămânţată în 

sufletul său de divinitate, conduce spre un final apoteotic: renaşterea 

rânduielilor lumii după cuvântul de început al ziditorului” (C. Nicuşan, 

Conceptualizarea demonicului, op.cit., p. 131). 

 Semnificativ în opera literară blagiană, daimonul reprezintă, 

după cum bine remarcă şi C. Nicuşan o entitate pozitivă „o metanoia, o 

metamorfozare a coordonatelor etice ale vocii interioare ale conştiinţei 

noastre” (ibidem, p. 141). 

 Este încă o dovadă că sensul filosofiei blagiene ne conduce 

spre noi speculaţii asupra destinului uman ce au în centru ideea că omul este 

eternul Faust, mereu capabil de a  transcende realitatea. Sublimarea vieţii în 

spirit, activarea energiei spirituale, sublimarea instinctului reprezintă 

„centrele de forţă” ale lumii organice. 

 Analizând, aşadar, poezia lui Lucian Blaga, cel „hipnotizat de 

mister”, C. Nicuşan constată că demonicul, în special în varianta sa cea mai 

comună, lucifericul, este „mai viu decât sfinţenia” (ibidem, p. 152), existând 

chiar gestul absolut de „exorcizare a realului” prin protejarea tainelor: „Eu 
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nu strivesc corola de minuni a lumii/ Şi nu ucid/ cu mintea tainele ce          

le-ntâlnesc/ în cale mea/ în flori, în ochi, pe buze ori morminte”. 

 Ca o concluzie la cele semnalate, putem aprecia că demonia 

reprezintă un element structural al filosofiei şi literaturii blagiene, echivalent 

a ceea ce Goethe numea cândva genialitate. Relevând conexiunile demoniei 

cu Marele Anonim, cu spiritul creativ, în esenţă cu gândirea mitică, sau 

luciferică, şi chiar cu spaţiul mioritic şi matricea stilistică, opera lui Lucian 

Blaga face apel la puterea de asimilare a miturilor omenirii, şi în ultimă 

instanţă, la convertirea lor în mitologia românească. 

 Este încă un exemplu, aşadar, de creaţie românească 

proiectată în universalitate. 
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Lumina  

 

Lumina ce-o simt  

năvălindu-mi în piept când te văd,  

oare nu e un strop din lumina  

creată în ziua dintâi, 

din lumina aceea-nsetată adânc de viaţă? 

 

Nimicul zăcea-n agonie  

când singur plutea-n întuneric şi dat-a  

un semn Nepătrunsul:  

„Să fie lumină!” 

 

                O mare  
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şi-un vifor nebun de lumină  

făcutu-s-a-n clipă: 

o sete era de păcate, de-aventuri, de doruri, de patimi, 

o sete de lume şi soare. 

 

Dar unde-a pierit orbitoarea  

lumină de-atunci - cine ştie? 

 

Lumina ce-o simt năvălindu-mi  

în piept când te văd - minunato, 

e poate că ultimul strop  

din lumina creată în ziua dintâi. 

 

Din părul tău  

 

Înţelepciunea unui mag mi-a povestit odată 

de-un val prin care nu putem străbate cu privirea, 

păienjeniş ce-ascunde pretutindeni firea, 

de nu vedem nimic din ce-i aievea. 

 

Şi-acum, când tu-mi îneci obrajii, ochii  

în părul tău, 

eu, ameţit de valurile-i negre şi bogate 

visez  

că valul ce preface-n mister 

tot largul lumii e urzit  

din părul tău - 

şi strig,  

şi strig,  

şi-ntâia oară simt  

întreaga vrajă ce-a cuprins-o magul în povestea lui. 
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Izvorul nopţii  

 

Frumoaso, 

ţi-s ochii-aşa de negri încât seara 

când stau culcat cu capu-n poala ta 

îmi pare 

că ochii tăi, adâncii, sunt izvorul 

din care tainic curge noaptea peste văi 

şi peste munţi şi peste şesuri 

acoperind pământul 

c-o mare de-ntuneric. 

Aşa-s de negri ochii tăi, 

lumina mea. 

Pluguri  

 

Prietene crescut la oraş 

fără milă, ca florile în fereastră, 

prietene care încă niciodată n-ai văzut 

câmp şi soare jucând subt peri înfloriţi, 

vreau să te iau de mână, 

vino să-ţi arăt brazdele veacului. 

 

Pe dealuri, unde te-ntorci, 

cu ciocuri înfipte-n ogor sănătos, 

sunt pluguri, pluguri, nenumărate pluguri: 

mari păseri negre 

ce-au coborât din cer pe pământ. 

Ca să nu le sperii - 

trebuie să te apropii de ele cântând. 

Vino-încet. 
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Lauda suferinţei  
 

Atâţia dintre semeni nu prea ştiu 

ce să înceapă-n zori cu suferinţa. 

Ei nu-şi dau seama nici spre seară de prilejul 

chemat să-nalţe mersul, cunoştinţa. 

 

Suferinţa poate fi întuneric, tăciune în inimă, 

pe frunţi albastru ger, 

pe coapsă ea poate fi pecete arsă cu fier, 

în bulgăre de ţărână 

o lacrimă sau sâmbure de cer. 

 

Nu mai calcă pe pământ 

cine calcă-n suferinţă. 

Ea schimbă la faţă argila, o schimbă în duh 

ce poate fi pipăit, duios, cu ştiinţă. 

 

Tată, carele eşti şi vei fi, 

nu ne despoia, nu ne sărăci, 

nu alunga de pe tărâmuri orice suferinţă. 

Alungă pe aceea doar care destramă, 

dar nu pe-aceea care întăreşte 

fiinţa-ntru fiinţă. 

 

Fă ca semenii noştri, 

de la oameni la albine, 

de la-nvingători la biruiţi, 

de la-ncoronaţi la răstigniţi, să ia aminte 

că există pretutindeni şi această suferinţă, 

până astăzi şi de-acum înainte 

singura legătură între noi şi tine. 
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IOAN BARBU 

          

                                  Florentin Popescu – 70   

 Florentin Popescu este un fenomen în literatura română. Scrie mult și 
scrie foarte bine. Cărțile sale sunt rodul talentului și trudei, aureolate de  

lumina cuvântului, devenit artă.  A metaforei.  A portretului. A dialogului. 

Prin cuvântul scris, Florentin Popescu aduce cărții un omagiu.    

 Scriitorul Florentin Popescu îmbină de ani și ani calitatea de 

ambasador al publicisticii literare selecte cu cea de editor activ,  mereu în 

căutare de adevăr și mesaj cultural înalt, fiind implicat în „bucătăria” unor  

prestigioase reviste de anvergură, precum: „Viața studențească”, „România 

literară”, „Contemporanul”, „Luceafărul”, „SLAST”,  „Colibri” („revista ca 

un vis frumos”), „Bucureștiul literar și artistic” – generic sub care n-a mai 

apărut până acum nicio publicaţie în toată istoria presei românești. Florentin 

Popescu se poate mândri (și eu mă mândresc că fac parte din colectivul 

redacțional!) că este fondatorul, împreună cu reputatul poet Coman Șova, al 

acestei reviste fără egal în peisajul actual al publicisticii literare. Fiindcă, fac 

cuvenita precizare, nu este doar revista bucureștenilor, ci a românilor de 

pretutindeni, neavând un caracter limitat geografic.   
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 „De patruzeci de ori în pagina-ntâia” este titlul recentului său volum  

(adăugându-se celor câteva zeci pe care le-a tipărit) care însumează 

editorialele publicate,  în intervalul octombrie 2011 (luna și anul fondării) – 

ianuarie 2015, în revista pe care o conduce în calitate de redactor șef. Sunt 

patruzeci de eseuri de înaltă conduită literară, în care toarnă, ca un iscusit 

constructor echilibrat, în acești ani mai mult ai destrămărilor, cum scrie 

poetul Ion Brad în prefața cărții, „judecăți și idei social-politice largi și 
generoase”.  

 Florentin Popescu este un scriitor polivalent. De la articolul de ziar, 

la portretul „în peniță”, de la interviu la editorialul de atitudine, de la poezie 

la evocare și povestire, de la recenzie sau critică și istorie literară la piesa de 

teatru – cuvântul său se află în permanență la timpul unei mari competiții, 
ducând către cititori mesaje sfinte, licăr de lumină spre drumul… de 

conștiință.  Înainte de a ne înfrăți sub altarul prieteniei, l-am cunoscut ca 

tânăr poet, era în 1970, când a debutat editorial cu volumul de versuri, 

premiat, Obsesia păsărilor. Versurile sale: un mesaj vorbit pentru lume, la 

granița dintre sensibil și nebunia conștiinței de viață. Timpul ne-a apropiat în 

anii din urmă, distanța dintre noi s-a topit sub salutul soarelui. Prin arta 

cuvântului ne întâlnim în fiecare zi. Ca promotor de cultură, prin idee și 
faptă, Florentin Popescu s-a aflat de fiecare dată alături de mine, de toți  
organizatorii prestigioaselor manifestări Zilele ziarului „Curierul de Vâlcea”, 

Salonul Național de Literatură și Artă „Rotonda Plopilor Aprinși” și 
Festivalul Cărții la Râmnic.  

 Astăzi, 3 aprilie, când își crestează al patrusprezecelea lustru pe 

trunchiul vieții, adresez rugămintea divinului Pegasus, din vremuri 

îndepărtate prietenul muzelor, să-i trimită bilet permanent de intrare în 

Cetatea Cuvântului intens luminat de har. Opera sa îl recomandă. Urarea mea 

cofraternă şi a colegiului de redacţie al revistei ,,Gând românesc” e izvorâtă 

din inimă: Mereu, fior de tinerețe în vers! Sănătatea i-o dă Dumnezeu; 

Iubirea i-o dă familia, prietenii și toți cei dragi; Bucuria i-o dă condeiul! 

Restul vine din sufletul său cald, generos și omenos.  

                                             La mulți ani!   
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      Ironim Muntean 

                          Simetrii în oglindă 
 

 Raisa Boiangiu a debutat târziu cu un roman (1982: 

Zantiala, fiul pământului) urmat de „În zbuciumul 

vântului” – 1988) și apoi, după o întrerupere de peste un 

deceniu, izbucnește alternând volumele de proză scurtă, 

poezie și romane (alte șapte) probându-și fecunditatea 

creatoare printr-o operă în care topește feminintate 

acută și perseverență dârză, capacitate introspectivă 

infinitezimală de analiză psihică și har narativ, 

rememorând proustian, ori sondând autoscopic 

intimitatea sinelui, adesea vulnerabilizat de o zodie 

adversă a timpului trăit risipind reflecții nenumărate și 
analizând stări afective ale unui suflet bogat. 

 Cu cel mai recent volum: „Învingătorul”, apărut în colecția Opera 

omnia. Romanul de azi, a Editurii Tipo Moldova, Iași, 2013, Raisa Boiangiu 

rotunjește creația sa epică, printr-un al zecelea roman de extremă concentrare 

(un microroman de doar 120 de pagini), dar de mare densitate afectiv-

ideatică, de armonie compozițională și expresiv-stilistică, apt să exprime o 

viziune atât de personală asupra lumii, vieții și creației. Romanul Raisei 

Boiangiu este o meditație profundă asupra condiției umane, protagonistul 

conturându-se ca un „Învingător”, care se spovedește, ca și ceilalți membri 

ai familiei: „Sub pleoapele mele o lume de așchii luminoase, care-mi ard 

irișii. Mă absoarbe un fel de tunel și mă las dus în hăuri, cu teamă și cu 

voluptatea dorului de a-mi depăși condiția de om pieritor. Vreau să mai 

fiu.” (p. 86). Ipostaza ființei învingătoare într-o lume în care ești „privitor ca 

la spectacol” (p. 16), „Lumea întreagă se perturbă. Lumea mea de valori se 

tulbură” (p. 50), „să înnebunească lumea de lângă mine” (p. 51). În această 

lume ființa are un destin hărăzit pe care-l descoperă fiecare „ca în fața unui 

tragic destin, poate atunci descoperit” (p. 49), „Toate nereușitele astea îl 

îmbolnăvesc mai tare, îi arată limitele de om proscris, om supus destinului. 

Degeaba toate lecturile lui joghine despre karma, despre supraviețuire și 
succes, căci în durere și suferință se pare că nimic nu ajută suficient ca să 

treci cu bine puntea suspinelor” (p. 103). Sunt extrem de rare cazurile în 

care într-un număr atât de restrâns de pagini să fie abordată o problematică 

atât de complexă, „Învingătorul”, „cuceritorul”, „Lordul”, protagonistul 

romanului să se confrunte cu timpul etern, cu destinul, ca ființă efemeră în 
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marile împrejurări existențiale: viața, iubirea, natura, credința, moartea, 

boala, singurătatea, suferința, fericirea, libertatea, durerea, înstrăinarea, 

cartea putând avea ca motoo: „Nihil humani a me alieno puto” („Nimic din 

ce este uman nu-mi este străin”), cum de altfel și afirmă romanciera: „Nimic 

din ce este omenește posibil să nu lipsească din ființele depline” (p. 58). 

Titlul romanului se descifrează în multiplele-i semnificații în atâtea situații 
în care membrii familiei Cornel Crișan sunt puși: „mama trebuia să câștige: 

nu era tata Învingătorul?” (p. 51); „Învingătorul își strîngea banii la ciorap, 

îi băga în afaceri. Repede învățase să fie întreprinzător” (p. 58); „El, 

învingătorul devine deodată Neputinciosul? Cum să creadă așa ceva. Face 

eforturi de a se ridica, de a reveni la starea normală a trupului său.” (p. 62); 

„Se simțea Învingătorul – toate-i mergeau bine și afacerile.” (p. 63). 

Încrederea nu-l părăsește niciodată, nici în durere, în împrejurări contrare: 

„Din tabăra învingătorilor am trecut aproape brusc în tabăra învinșilor. 

Mulți alții ne-o luaseră înainte, măi să fie! Mie și așa chestia asta cu a fi 

învingător în toate nu-mi suna prea bine, dar, dacă pe el îl bucura, ce 

puteam face, cum să mă opun?” (p. 76); „Noi doi eșuați în eter, visând la 

fericire. 

Totul se va drege. O forță mai presus de noi va acționa și învingătorul își va 

urma karma sa: va fi el în integritatea sa” (p. 78); „Farmecul meu vestejit 

nu mai are efectul cuceritorului: sunt cuceritul, sunt victima. Mă judec și îi 
judec.” (p. 83); „Tatăl meu, Învingătorul e țintuit de pat. de camera lui, de 

casă. E femeie. E neputința personificată.” (p. 95); „...cine-i fericit sexual, e 

un învingător, și-n celălalt plan, al vieții sociale.” (p. 97). 

 „Există o senzație a Învingătorului. Puteam lua locul tatei în aceată 

ecuație, din care el se retrăsese ca parte.” (p. 104); „...Să mulțumesc 

faptului că exist și mă pot observa în această supremă bucurie a 

Învingătorului.” (p. 105). 

 „Învingătorul” este concomitent meditație asupra condiției umane, 

bildungs roman, dens poem asupra vârstelor și concentrată cronică de 

familie, textul oferind prin substanța sa argumente peremptorii. 

 Tipologic este un bildungsroman, urmărind formarea pentru viață a 

lui Cornel, în primul rând, surprins direct în cele două capitole simetrice: 

„Însemnările Lordului” (1) și „Lordul se spovedește. Cui? Sieși.” (4) și 
indirect, dar tot simetric în „Spovedania Simonei” (2) și „Simona se 

destăinuie sinelui său” (5), capitole despărțite printr-un ax-pivot: „Gânduri 

–simțiri ale Milicăi” (Soția n.n., 3) și un „Epilog – poate” (6) armonizând 

compozițional și structural o construcție epică și reflexivă, simbolică și 
poematică riguroasă.  
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 Construit ca o confesiune, ca o spovedanie, ca o mărturisire a eu-lui, 

de maximă sinceritate, romanul rememorează la persoana I singular existența 

familiei, evocă, analizează infinitezimal sinele, face introspecții, autoscopii 

ale celor trei personaje principale, chiar „Autoarea intervine și ea, ca martor. 

Ce n-are voie?!” (p. 55), multiplicând perspectiva narativă, neredusă la 

autoreferențialitate și reușind perspectivismul relativist și spor de 

autenticitate epică, ca semn de modernitate romanescă. 

 Simetria compozițională a bildungsromanului are ca temei 

laitmotivul oglinzii, nu simbol narcisiac, ci instrument al autocontemplării 

spre a-și înregistra înduhovnicirea, înzestrarea spirituală și moștenire 

genetică a ipostazei „învingătorului”. Rememorând, Cornel constată: „Mi-

amintesc cum eram iubitul «pământenilor». Mă iubeau fetele. Mi se părea că 

eram «Cuceritorul» și chiar eram. Zâmbeam numai, mă uitam «adânc» și 
gata, le aveam prietene. 

 Copil drăgălaș mă vedeam în oglindă, cu păr cârlionțat, brunet, c-o 

buză bosumflată, atractivă, credeam. Pe Milica am cucerit-o, cât ai zice 

pește.” (p. 7). 

 La fel procedează Simona, fiica sa, ipostaza re-încarnată a tatălui: 

„Aveam gura lui: în oglindă mi-o priveam cu mirare. Cum pot avea aceeași 
gură ca a lui? I-o luasem, însă o avea și el. Ceva din el trecuse la mine. O 

parte din cârlionții lui se perpetuau la mine? Îmi scuturam capul cu 

cârlionți, parcă aveam la urechi cârlionței, care trepidau cu grație ca-n 

tablourile clasice. Eram rămasă dintr-o altă epocă: revenisem pe lume 

pentru a câta oară? Suferisem o re-încarnare pentru bucuria tatălui meu.” 

(p. 41). Bolnav, Cornel nu uită de oglindă: „Te uiți în oglinda rotundă de pe 

noptieră și te observi zilnic ca pe un pacient al tău. Tu, medicul tău, 

supraveghetorul. Parcă s-a mai îndreptat un pic gura, parcă ochiul nu mai e 

așa roșu. Parcă tot trupul e altfel. Hm. Aiurea. Aiurea să crezi astfel. Te 

iluzionezi. Nu te iluziona prea tare ca să n-ai mari deziluzii. Oglinda. Se 

poate vorbi c-o oglindă mai bine decât cu o persoană vie, concretă? 

Vorbele tale spuse Oglinzii? 

I-adevărat: mi-e greu să vorbesc, dar tot vorbesc, oglinjoară, off.” (p. 65-

66). 

 În bildungsromanul său Raisa Boiangiu compune eroilor biografii 

memorabile, inițial protagonistului care își rememorează în primul capitol: 

„Însemnările Lordului” momentele esențiale ale existenței, la vârsta 

copilăriei și adolescenței, într-o familie exemplară. ,,Sunt Cornel Crișan, 

unicul fiu al tatălui meu, morarul satului și al mamei mele cea mai frumoasă 

fată din sat, unică și ea la părinți. Ce mai, numai unicitate.” (p. 34), cum se 

prezintă la întâlnirea cu Bebica, studenta cu care are o scurtă relație 
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amoroasă, în anii studenției, relație difuză, începută mai degrabă din 

pornirea de a-și proteja reciproc vulnerabilitatea. 

 „Liniștește-te, ia-o încet, că timpul e-nainte. Îi simțeam 

vulnerabilitatea. Aș fi vrut s-o ocrotesc. Dar și eu eram vulnerabil. Poate că 

eram amândoi niște unici.” (p. 33). Până la această relație, de care se 

întreba: „Asta-i iubirea mea din vis?”, trăind „teamă ca de un nou mister, 

dragostea să fie cea care-mi aduce acest zgomot ciudat în încăpere, acest 

sunet neimitat?” (p. 37) și pusă sub semnul farmecului dureros: „E un copil 

prost îngrijit, pe care pot să-l mângâi, să-i simt mirosurile, dureros de 

adormitoare. Mă doare aroma asta tâmpită, dar mă și cheamă...” (p. 37), 

cum se și iscase apropierea lor: „Tu ești floarea mea cu parfum. Am să-ți zic 

Flori. Mie să-mi zici Lord. Nu c-aș fi eu așa ceva, dar așa-mi zic oamenii din 

sat.” (p. 35), trăise în sat, ca unic plod cu „Tata era morar. Înfloritor...” și 
„Mama fusese o frumusețe brună, cu păr lung, bogat, cu piept tare și 
energie cât zece. Cred că tata a luat-o din dragoste. Se purta onorabil cu ea, 

n-o brusca, îi respecta vrerile, de fapt era mult timp plecat de-acasă. Mama 

mă cocolea, mă săruta cum ieșeam în calea ei.” (p. 9).  

 Are o copilărie fericită: „casa noastră era încăpătoare”, „Nu-mi 

trebuiau prea multe ca să fiu mulțumit pentru mine fericirea, fiind acea 

împlinire în fiece moment a unei dorințe de confort fizic și oarecum 

spiritual... îmi plăcea să mă retrag din mulțimea admiratorilor mei și să fiu 

cu mine.” (p. 10), punând la îndoială că ipostaza lui de copil unic, mai ales 

„Constatasem asta mai târziu, când devenisem adolescent și-mi vedeam 

gura prea cârnă și cumva apoi și nasul borcănat. Privirea mea blegoasă, de 

câine șchiop, mi se părea total neinteresantă. Numai părul cârlionț, (alt 

laitmotiv anatomic ce-l definește ca Lord n.n.) căzut pe frunte și peste urechi 

îmi dădeau curaj să cred în farmecele mele de adolescent viril” (p. 11), pe 

care cele două vecine: Carmen și Mirela îl iubeau, el nehotărându-se „Oare 

cum era să iubești o fată?” (p. 11). Devenirea sa e constantă: „...eram tare 

pasionat de lecturi. Aș fi vrut ca ceva deosebit să-mi acapareze ființa”. 

Pentru Cornel„Lectura începea să devină un viciu... Ah ce voluptate dulce-

dură-chinuitoare și fără de sfârșit mi se părea lectura.” (p. 13). Cărțile citite 

„mă scoteau din cotidian și visam. Uneori realul se confunda cu iluziile, cu 

ceea ce mintea mea încărcată cu imagini din cărți își confecționa.” (p. 13).  

 Iluzionarea îl face să aștepte miracole, să-și explice misterele „pentru 

că simțeam că fără mistere n-aș mai putea trăi” (p. 14). Atmosfera 

capitolului este ca-n Amintirile lui Ion Creangă: „Fericită vârstă sau ăsta 

îmi era felul: știam repede să-mi revin după momentele de traumă. N-aveam 

vocația dramaticului și cred că nici nu dramatizam. Mă păstram cât puteam, 
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în niște limite ale omenescului, nu cu mai mari plonjări în necunoscut, deși 
mi-aș fi dorit.” 

 Tot ca pentru Creangă, plecarea la „Școala mea la oraș, departe, 

după ce treci munții, acolo unde plecase și prietenul meu cel mai bun – 

Călin.” Era o pierdere „în labirintul de nestrăbătut”, o cădere în necunoscut, 

o ruptură, o înstrăinare dureroasă: „Ce calvar pe mine: să plec de acasă. Să 

abordez necunoscutul. Să dorm în pături de cazarmă, parcă eram la 

militărie. Să mănânc mâncare de cantină. Să fiu încartiruit cu mai mulți în 

camere reci și neprimitoare. Unde-i mămica mea cea dragă? Unde-s 

Carmen și Mirela... Ce căutam eu acolo? Eu fiul morarului trebuia să 

răzbesc. Unicul lui fiu.” (p. 15). Se înscrie procesului amplu al 

industrializării în orașul pierzaniei, descoperind lumea nouă și urmând a 

deveni omul nou, format cu codul eticii și echității socialiste, pe platforma 

de foc a orașului care m-a amețit și m-a fascinat totodată. Să fii astfel, într-

un foc continuu.” (p. 16). A pierdut „poala mamei”, „iernile bogate din sat, 

când nămeții erau cât casa și sania mă urma cuminte și-mi scârțâia 

încălțămintea, imprimându-mă în albul imaculat de făină nulă.” și obligat să 

se deprindă „cu negreala asta veșnică pe ferestre, pe haine, prin gene” (p. 

17). Pendulează în această opoziție dizarmonică în alternanța alb-negru, sat-

oraș, derutat în găsirea drumului în viață, învățând anevoios meseria de 

strungar la școala profesională, dar, „Simțeam că încă nu sunt eu și că nu 

așa ceva mi-aș fi dorit să fac în viață. Parcă știam eu mare lucru din viață, 

dar hm!” (p. 17) spre deosebire de Călin, prietenul său, decis să facă, apoi, 

liceul seral și facultatea. Dar timidul, unicul constată că „viața e mișcare”, 

merge la sala de sport, realizând că „un sport practicat cu asiduitate te 

înnobilează. Mă simțeam cavaler al ordinului voleibaliștilor...” iar „Noi 

sportivii, o castă anume” (p. 19). Cunoaște și o fată, pe Barbara „poetă. 

Merge la cenaclul de la Casa de cultură cu alți elevi.” Participă la spectacol, 

de la care evadează cu Barbara și dus la ea acasă, apropiindu-se de un alt 

„...mister. Sunt disponibil să recepționez. E un miracol că merg pe aici.” 

Experiența trăită aici este paradoxală: tristețe și bucurie, farmec dureros, 

lângă o femeie „cu satanismul din ea, cu tot straniul ființei ei posesive” cu 

„gesturile ei spasmodice de om posedat de diavol, isteria ei, trebuiau să mă 

îndepărteze de ea, altfel poate aș fi devenit o ființă de nerecunoscut, mi-aș fi 
trădat eul meu cel mai adânc, m-aș fi falsificat. Țăranul din mine își cerea 

ființa s-o ducă intactă, sau aproape intactă de acolo, de unde plecasem cu 

trei ani în urmă.” (p. 27). Barbara este înger și demon și relația cu ea 

marchează încheierea fragilei vârste a adolescenței de pe urma căreia a 

rămas „cu egoismul meu de copil unic la părinți, cu nesiguranța mea, dar și 
cu ambițiile mele mari.” Va abandona orașul cu platforma de foc din Ardeal, 
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unde „Bărbăția încă nu vrea să se agațe de mine și nici eu de ea cu destulă 

convingere dar mi-a luat «fetia»”. Se va stabili în capitala Olteniei, lucrând 

ca strungar, urmând și seralul și poposind săptămânal acasă, în „satul 

leagănul meu” și angrenându-se în viața culturală a orașului, când „Fetele 

aveau ceva de efemeride în viața mea: apăreau meteoric și dispăreau 

brusc.” (p. 30). Absolvă la fără frecvență studiile economice la București, 
când are, comentată, anterior, relația pasageră cu Bebica, mai degrabă 

închegată din dorința de protecție a unei feminități neajutorate, decât din 

pasiune. 

 Cu capitolul următor „Spovedania Simonei” orice cronologie este 

suspendată, perspectiva vag narativă anterioară se modifică, fiica 

protagonistului, a Învingătorului (pe care-l moștenește) confesându-se și 
făcându-și minuțios introspecția, surprinzându-se în devenirea-i cu multe 

similitudini paterne. Copilăria protejată de un tată iubitor: „Mă cuculușeam 

în brațele tatălui meu, mă așezam ca-n albie cu tot trupul rotunjit ca un 

câine mângâios de casă. Cuminte și dulce, c-o privire posesivă și supusă 

totodată: tăticul meu, iubitul meu.” (p. 42) sporită de scarlatina, care-i 

izolează pe amândoi, în spital, o vreme. Școala n-o pasionează, făcându-și 
datoria atât cât să nu-i supere pe ai săi, iar lauda întâmplătoare a profesorului 

de geografie: „îmi trezeau simțământul, că pe tărâmul acesta al învățăturii 

ar putea fi ceva ce ține de misterul ființei, dar repede alungam asemenea 

emoții: ia mai lasă asta, vezi-ți de treburile tale de domnișoară” (p. 44). 

Păpușile ajung repede relicve, de care se distanțează arătându-i că a fost 

copil. Visa să ajungă la Disco, cu verișoarele sale Janina și Gabi, căci așa e: 

„Domnișoară cu fundiță la coadă de cal, atârnând voioasă pe spatele masiv, 

bine clădit. Creșteam. Uneori mi-era teamă de această creștere.” (p. 45). 

 Criza pubertății este memorabil surprinsă când „pata roșie apăruse 

pe cearșaf, știam că sunt alta”, „semnele fetiei mele productive” „semn de 

la mama natură c-am crescut destul de mare ca să am un plus de conștiință: 

sunt. Bucuria de a fi... Clipele începutului ciclului – ciclul vieții, ritmica lui 

amețitoare – m-au dominat cu misterioasa lui apariție” (p. 46). Misterul 

eternului feminin, convingerea că viața adolescentei e alta, „Tata făcea pe 

furiosul” (p. 47) degradarea lui prin boală prevestea „degradarea existentă 

în om”, bunicul vizitează casa Bisicăi „cunoscută primitoare de holtei, 

divorțată mai de multișor, încă tânără” (p. 49). Lumea ei de valori „se 

tulbură”, totul se schimbă, nimic nu mai e ca înainte: „De ce nu putem avea 

o adolescență liniștită, așa cum fusese copilăria?” (p. 50). I se refuză 

prezența la Disco ajungând la gestul nesăbuit de a-și scoate tricoul în stradă 

și să-l arunce aiurea arătându-și „Trupul meu de abanos are în dreptul 

pieptului meu două farfurioare albe cu câte o măslină maronie ce tremură în 
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mers, se bucură de dezgolirea neașteptată.” (p. 53) Babele se închină, își fac 

cruci de gestul fetei lui Cornel, mama face morală, bunicul e răutăcios, iar 

tatăl o lovește cu bastonul motivându-și gestul: „Ne-ai făcut de râs, de râsul 

satului”. Nu-i rămâne decât să stea în casă, cum vrea tata.  

 Acum Simona devine naratoare, istorisește despre tatăl, Învingătorul, 

băgat în afaceri, economist-contabil la un complex de porci „loc căldicel, 

fără prea multă bătaie de cap. Prieten cu directorul” și apoi inspector la o 

bancă din Băilești, ce-l solicită, aduce uzura organismului, veritabilă 

„agresiune de nesuportat asupra sistemului nervos”. Cu Milica la o nuntă-n 

sat simte: „O slăbiciune a mușchilor pe partea dreaptă. Senzația de degete 

moarte” Spitalizat la Craiova și verdictul drastic al medicilor: însănătoșire 

posibilă peste ani. Pensionarea, statul în pat înțepenit. Oglinda în care 

privește îi arată ce este: pacient. 

 Axul central o are ca referent pe Milica, care se autoportretizează 

concis, prezență neluată în seamă de Cornel: „Cu ochii mici căprui și părul 

castaniu fără onduleuri, păr tăiat scurt eram un băiețandru, în rochia mea 

gri și în pantofii maronii.” (p. 69), dar îl iubește din copilărie și-l va lua de 

soț, la inițiativa părinților, conștientă că feminitatea este rostuită procreației, 

asemenea Fecioarei Maria. Prima experiență erotică e dictată de o dorință 

protectoare, parcă din milă pentru un tânăr ftizic, ca și cândboala i-ar fi 

destinată, având pornirea spre sacrificiu, cuminte și ascultătoare acasă, va fi 

la fel în căsnicie, supunându-se lui Cornel care „Părea pedant, voia să fie, să 

pară chiar Lordul care se zicea să este” (p. 75). 

 Boala soțului o va face să preia frâie de bărbat în casă: „Acum sunt 

bărbatul. De când cu boala lui, el e casnicul, uneori pașnicul, iar eu trebuie 

să le rezolv pe toate: păi nu?” (p. 76). O plecare în stațiunea Herculane, într-

un spațiu tămăduitor, ei doi „eșuați în eter, visând la fericire”, se iubesc la 

inițiativa ei virilă și „Până și dragostea acolo fusese dragoste” (p. 78) 

cuplul metamorfozându-se, Milica: „Eram virilă: mă transformam. 

Căpătasem de la mama natură și mustață” iar Cornel: „...bărbatul 

feminizat, static...” (p. 80). 

 Simetria compozițională se reface în capitolul al patrulea unde 

„Lordul se spovedește” traiul dureros, singurătate și ajuns „mi-Lordul la 

mila lor, atașat de vrerea lor. Farmecul meu veștejit nu mai are efectul 

cuceritorului: sunt cuceritul, sunt victima. Mă judec și îi judec.” (p. 84). 

Lecturile îl ajută să descopere misterul din om și convingerea că prins în 

Marea Trecere, el, efemerul, împlinește o hotărâre dincolo de voia sa: „Viața 

ne e dăruită: s-o trăim ca pe un dar”, cu speranța însănătoșirii, cum îi 

spusese doctorița și obligația: „...trebuie să cred” (p. 85) mai ales la 

constatarea că „mulți dintre conducătorii lumii au fost bolnavi: boala îți dă 
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un fel de grandoare. Te face să simți mai deplin că ești. De aceea Eminescu 

a fost omul deplin al culturii noastre pentru că în trupul lui se așezase 

comod și adecvat boala, boala ce-l făcea mai conștient de sine.” (p. 86). De 

aceea și Cornel pendulează între „voluptatea dorului de a-mi depăși condiția 

de om pieritor” și teama că: „Hăul mă absoarbe și mă distruge”. 

 Suportul este apropierea de Dumnezeu, credința, rugăciunea, nu 

neapărat în fața icoanei ce o reprezintă pe Fecioara Maria cu pruncul Isus ci 

„simbolului de Dumnezeu – acea forță nemaipomenită din univers care face 

ca toate părțile să funcționeze în acest uriaș angrenaj, care este cosmosul”, 

în care omul e unic prin nevolnicia sa dar „prin puterea de înțelegere”. 

 Rugăciunea este plină de patos: „Doamne Dumnezeule, dă-mi forța 

ca atât cât mai am de trăit să suport patimile pe care mi le dai. Forța răului 

din mine – boala – fă Doamne, s-o suport cu liniște și demnitate și să aștept 

mila și mântuirea ta... Te văd, Doamne, cum vii spre mine. Vrei să mă 

ocrotești, dar mă lași neputincios... Tu ești nădejdea mea. 

 Fă Doamne, să mă-mpac cu lumea, cu ceea ce sunt acum, și fă să fiu, 

să fiu” (p. 90). Așteaptă „minunea pe care mi-o dărui – vindecare” dar se 

întreabă: „Oare o merit? Cu ce ți-am greșit, Doamne?” (p. 91). 

 Capitolul al cincilea reia simetria: „Simona se destăinuie sinelui 

său”. E la oraș și-și pregătește admiterea în treapta a II-a de liceu, frământată 

de boala tatălui său Învingătorul de odinioară, dar și de misterele eternului 

feminin, de care fratele său mai mare nu e preocupat, ori ea are curiozități 
mari: „Oare faptul că n-avem decât o viață nu-i destul de convingător? Să 

ne trăim viața după cum dorim, fără pudori caraghioase de semi-oameni, 

dotați cu rațiune de computeri, fără inimă și sex.” (p. 99) 

 În lipsa fratelui, plecat într-o excursie, organizează o petrecere prin 

care să împlinească: „Senzația fructului oprit. Eva în rai. Gata după aceea 

în purificarea și nașterea cu dureri din genuni puturoase” (p. 99). Distracția 

nu-i va lua puritatea trupului, dar libertatea încercării o va conștientiza: „Eu, 

Simona, mă adun și văd aproape cu claritate că treaba asta cu sexul mai are 

necunoscute și că eu, Mona încă nu am ce da și ce lua în asemenea relație, 

m-am răcorit de dorințe.” Soluția o găsește în purificarea continuă a trupului 

prin „baie zilnică” care-i aduce „liniștea și voia bună” și reflectă: „Când 

trup și suflet se împacă, totul devine echilibru și împlinire” (p. 101). A eșuat 

la admiterea de treaptă în prima sesiune, provocând fierbere acasă, dar în 

toamnă a fost admisă la un liceu economic, trăind senzația Învingătorului „în 

locul tatei în această ecuație, din care el se retrăsese ca parte” (p. 104) și 
plimbarea prin parc, ca într-un „Eden care mă recunoștea: cununia mea cu 

natura se săvârșea. O mai temeinică recunoaștere cine nu-i putea da? Voi 
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reuși: fire de iarbă aproape pure, nou născute.” (p. 105). În acest peisaj își 
ascultă „tumultul senzațiilor mele și voiam să plâng, să râd, să dorm, să 

zburd, să fac ceva, ce nu mai făcusem, să mulțumesc faptului că sunt și mă 

pot observa în această supremă bucurie a Învingătorului” cerând asemenea 

lui Faust al lui Goethe: „Doamne, mai lasă-mă liniștii și voioșiei mele: nu-

mi lua clipa! Eternizeaz-o. Iată sunt în stare să fiu eu, în pofida a tot și a 

toate cele mă bucur că sunt și pot respira cu toate organele din mine vii.” (p. 

104) 

 „Epilog-poate” e dureros. Tatăl trăiește cu speranța vindecării și se 

„plimbă prin oraș. E o plăcere mai nouă.” În așteptarea rezultatului la 

admitere vrea să-i cumpere Simonei „o carte de lecturi ca s-o împace, să-i 

dea curaj”. Dar angajat în traversarea străzii e lovit de o mașină și fata îl va 

găsi la morgă, trăind descoperirea inexistenței, trauma sufletească, zidindu-și 
trup să reziste căci „Învingătorul bolnav a învins până și boala prin moarte, 

dacă altfel nu s-a putut. Duritatea momentului o împresoară: se va scutura 

ea cumva de crusta asta a durerii. Va fi cu ea dar va fi și fără ea. Păi nu?” 

(p. 114). 

 Un bildungsroman de o maximă concentrare, cu o impresionantă 

densitate a trăirii și simțirii, a gândului și sentimentelor, meditație asupra 

condiției umane, descifrând atâtea mistere 

existențiale, cronică de familie pentru care credința 

în Dumnezeu e călăuză, poem al vârstelor umane 

structurat pe temeiul simetriilor simbolice (între 

care oglinda este instrument esențial pentru 

contemplare) și al paralelismelor, cu personaje 

puține dar memorabile. Rememorarea, evocarea, 

introspecția, analiza minuțioasă, spovedania 

mărturisitoare, dialogul, descrierea, sunt procedeele 

artei iar registrul stilistic topește în substanța lui 

reflecția și paradoxul, oximoronul și sinestezia, 

nota psaltică, dând strălucire romanului Raisei Boiangiu. 
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 MARIA TOMA DAMŞA 

 

             „O biografie polifonică” sau Drumul spre casă 

 

 
   „Acolo unde cei mai mulți [...] ar abandona,  

   ar ridica din umeri sau s-ar plânge, Principele 

                                    intuiește soluții și e gata să se implice...” 

        (Filip – Lucian Iorga) 

 

 Apărută la Editura Cartea Veche, în 

2014, cartea subintitulată „...dialog cu 

Principele Nicolae al României” (2011) nu 

este un simplu interviu, ci încorporează și 
mărturiile apropiaților acestuia, care l-au 

cunoscut (membrii familiei, prieteni). 

 Se conturează, astfel, o personalitate 

complexă, văzută și analizată de „personaje-

martor”, fericit completată cu confesiunile 

matur exprimate ale Principelui, 

intersectând o varietate de teme morale, în 

principal. 

 Deși planurile se intersectează, vom 

prezenta, mai întâi, opiniile acelora care l-au 

cunoscut pe eroul cărții, după ce vom spicui 

din cuvântul înainte al Alteței Sale Regale Principesa Moștenitoare 

Margareta a României, Început de drum. 

 Principesa își privește nepotul evolutiv: „cuminte și liniștit”, o 

companie plăcută”, dar și făcând, alături, de sora sa și verișori „tot felul de 

năzbâtii”. Are apetență pentru dialog cu Regele, privind istoria „locului 

aceluia fermecat numit România”. A evoluat „copil și om adolescent foarte 

activ, dinamic și independent, un tânăr sportiv, cu energie [...], dar [...] o fire 

introvertită, cu o inteligență profundă”, cu „temperamentul de explorator al 

tatălui său”, cu „încredere în sine”, luând „singur decizia de a se dedica 

României”, devenind „un semn de continuitate” al Familiei, „o poveste 

despre speranțele și victoriilor noastre”. 

 Începem „mărturiile” cu opiniile profesorului de istorie al lui Nicolae, 

Michaël Flaks, spicuind fragmentele caracterizante: „un copil ca toți 
ceilalți”, „fire iute și mereu prietenos”, „dar [...] trecea totul prin filtrul 
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gândirii”, „nu și-a pierdut frumosul său zâmbet”, „sensibil la problemele 

altora, manifesă empatie”, „are un simț al răspunderii din ce în ce mai 

accentuat”, „independent, modest, conștient de valoarea lucrurilor și a 

muncii”. Curajos și tenace, „Nicolae a reflectat înainte de a accepta această 

responsabilitate”. 

 Principesa Elena, mama lui Nicolae, îl consideră „foarte activ, în 

continuă mișcare”, „foarte sensibil”, cu „pasiune pentru mașini”; recunoaște 

înclinația lui spre sport („golf”, „pescuitul”, „drumețiile”), spre călătorii („a 

călătorit în aproape 40 de țări de pe cinci continente”) și faptul că „s-a 

maturizat”. 

 Tatăl vitreg al lui Nicolae, Alexander Phillips Nixon, apreciază 

„interacțiunea în permanență cu cei din jur”, „respectul și bunătatea”, 

„modestia, simplitatea și darul apropierii față de oameni”, „pasiunea pentru 

sport și pentru activitățile în aer liber”. 

 Mentorul său, Judith Smail, îl caracterizează drept un „ștrengar 

șarmant”, „tânăr de valoare”, „afectat de moartea tatălui său”, care a evoluat 

foarte mult, fiind „foarte popular în școală”, „un bun îndrumător”, „un foarte 

bun sportiv”, devenind „un adult fermecător și responsabil, un adevărat 

exemplu pentru ceilalți”.  

 Nașa sa, Sophia A. Maris, punându-și întrebarea „Nicolae aparține 

Provenței sau Coastei de Azur”? consideră că acesta „a moștenit [...] tăria 

nordului”, dar și „capacitatea celor din sud de a se adapta în orice context”, 

fiind „un tânăr serios, e deplin conștient de responsabilitățile și de 

îndatoririle pe care viața i le-a pregătit”, având „un simț al umorului 

extraordinar”.  

 Marcel Wagner, datorită căruia Nicolae a „descoperit natura”, 

recunoaște apetența acestuia pentru expediții și maturizarea „prin propriile 

eforturi, cu multă luciditate”.  

 Cosima Wagner i-a „urmărit evoluția de la adolescentul nesigur de 

viitorul său la bărbatul puternic, dedicat și foarte sigur pe el”, care și-a 

păstrat întotdeauna demnitatea”, deși „mereu cu zâmbetul pe buze”. 

 James Savage, prietenul său, l-a văzut „urcând Muntele Kenya și 
mergând cu caiacul pe râuri [...], interesat de lucruri noi și dornic să ajungă 

un ghid priceput [...], dând dovadă de un mare simț al răspunderii”; „trata 

totul cu seriozitate și își alegea drumul cu simț de răspundere”.  

 Prietena sa, Carmen de Yong, recunoaște complexitatea caracterului 

lui Nicolae, împletind „greutatea familiei sale” cu „dragostea și 
devotamentul pe care le poartă poporului român”. Dintre calități, aceasta 

enumeră: generozitatea, „sufletul de copil”, „motivat să meargă înainte”, 

„implicarea în clubul de lacrosse”, „pasiunea lui pentru mașini”, „atenția pe 
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care o acordă detaliilor”, „hotărârea, forța interioară”, „pasiunea pentru 

călătorii”, onestitatea, dar și „latura poznașă a personalității lui”, „inima 

mare...”. 

 Optimistă, Elisabeta – Karina, sora lui Nicolae, după evocarea unor 

amintiri din copilărie și adolescență, ajutând-o să se maturizeze, crede că 

„fratele” ei „va face lucruri extraordinare”... 

 Familia Vandros îl consideră pe Nicolae „un pământ fertil”, în care 

„Regele Mihai a așezat sămânța cea bună”.  

 Mătușa sa, Principesa Maria a României, este „mândră de el”, 

pentru echilibrul pe care îl păstrează „între viața publică și cea privată”, 

îndemnându-l „să nu uite nici o clipă statutul”, căci „Este îndeajuns de 

responsabil ca să spună ceea ce gândește și ca să facă ceea ce spune că va 

face” și consideră că „generațiile viitoare vor beneficia de pe urma 

înțelepciunii sale”, „ghidându-se după convingeri și principii morale și 
situându-se [...] de partea cea bună a lucrurilor”. 

 Încheiem „mărturiile” cu acelea ale prietenei și verișoarei sale, 

Principesa Eleonora de Schaumburg – Lippe, care i-a intuit destinul: 

„România este o parte din el”, sperând că, „într-o bună zi, va fi un rege 

extraordinar, pentru că vrea să se dedice cu totul României”. Aceasta îi 

face un complex portret moral format din contraste. 

 „Dialogul” propriu-zis se convertește într-o biografie subiectivă, dar 

bazată pe o realitate obiectivă, cuprinzând perioada de la nașterea Principelui 

Nicolae (1 aprilie 1985) până la implicarea în „viața cetății” (25 septembrie 

2012) și 2013, dorind ca pe viitor să se dedice „acelor zone ale societății 
noastre de care nu s-a ocupat nimeni în mod serios până acum”. Optimist, 

Prințul Nicolae își dorește ca, alături de tinerii din generația lui, să 

construiască o Românie puternică, unde toți să-și poată „găsi [...] locul 

acasă”...  

 Poate, de aceea, interlocutorul Principelui își intitulează preambulul 

cărții O poveste despre speranță, configurând mesajul basmelor: „forțele 

binelui înving de fiecare dată”. Evocă întoarcerea acasă a Regelui de Sfintele 

Paști ale anului 1992, când Nicolae era un copil de 7 ani și a fost „arătat” de 

Rege „mulțimii adunate în centrul Bucureștiului...” și urmărește evoluția 

acestuia în timp, precizând că „victoriile răului sunt temporare”.  

 Cartea se structurează în mai multe capitole, din care spicuim: Micul 

principe din balcon, Acasă la Peleș, Vechiul conac, La școală, în Durham, 

Părinții, Mansarda, Sporturi extreme, Prima călătorie în Africa, Cursuri 

de management și meciuri lacrosse, Concordia, Sosirea acasă, Acasă, 

alternând cu „mărturiile” și încheindu-se cu Arborele genealogic al Familie 

Regale a României. 
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 Impresionat, la frageda vârstă e 7 ani, Nicolae a intuit, încă din prima 

vizită în România, că bunicul său devine „o legendă” privită de români cu 

speranță, încredere și iubire atât la București cât și la Putna. El recunoaște că 

plângea „de câte ori pleca din România” și asta „mulți ani”, iar „când zbura 

spre România” era „fericit, entuziasmat, emoționat”. 

 Principele crede necesar „să ne alegem cu grijă modelele și să ne 

implicăm mai mult în schimbarea pe care ne-o dorim”. El recunoaște 

meritele Regelui în al Doilea Război Mondial și vede „cicatricele dureroase 

lăsate de istoria ultimilor 50-60 de ani asupra societății”.  

 Sinaia și Peleșul l-au impresionat mult, atât pentru peisajul fascinant 

cât și pentru că „îți taie răsuflarea din prima clipă, după care pătrunzi într-o 

lume a istoriei, a artei, a simetriei și a gândirii moderne”, prin „combinația 

fericită între tradiție și modernitate”. Îi place biblioteca, dar și camera 

Reginei Maria. Despre români spune că „sunt oameni calzi, cu inima 

deschisă, blânzi și – de multe ori – mai puțin înțeleși de alte popoare sau 

chiar de aceia care îi conduc...” 

 Principele își evocă nostalgic copilăria, cu drama pierderii tatălui, 

întâi prin divorț, apoi prin deces, cu latura aventuroasă, dornic să exploreze 

teritorii necunoscute, cu pasiunea pentru „mașinuțele de jucărie” și pentru 

varii sporturi, cu „școala din Durham...” 

 Sunt evocați – cu drag – părinții, „bătrânul conac englezesc”, cu 

mansarda sa, apoi anii de școală și facultate, vacanțele, pasiunea pentru 

fotbal și pentru echipa preferată, lecțiile de călărie, preocuparea de a-și 
alcătui „un buget”, ca să cunoască „valoarea fiecărui bănuț”, anii de colegiu, 

„sporturile extreme”, călătoria în Africa și alte expediții, experiența din 

Madagascar, joburile pe care le-a avut, călătoriile, cursurile facultății de 

management și meciurile de lacrosse. Evocă și Palatul Elisabeta, „un loc 

minunat și liniștit”. 

 Principele compară o zi obișnuită „la Universitate” și programul pe 

care îl are în România. (Ultimul este, desigur, mult mai încărcat, după ce a 

acceptat să devină o persoană publică, implicându-se „în diverse proiecte și 
în viața socială” (acțiuni umanitare, ecologice și educative). El vorbește, 

apoi, cu entuziasm, despre activitatea la „Concordia”, menită să-i ajute pe 

copiii străzi. Nicolae a încercat să le redea copiilor încrederea în propriile 

forțe, fiind pentru ei un exemplu. Copiii au găsit în el un confident, 

povestindu-i despre momentele dramatice din viața lor.  

 Împătimit de călătorii, și-a exprimat dorința de a ajunge „în 

Antarctica, prin America de Sud, înainte să împlinească 30 de ani”, pentru a 

„putea spune că a călătorit pe toate cele 7 continente”. În 25 septembrie 

2012, Principele Nicolae s-a mutat definitiv în România, iar din 27 



 
31 

 

septembrie și-a luat în primire biroul, fiind gata să se implice în proiectele 

Familiei Regale. Iată și câteva destăinuiri despre: frământările sale, 

responsabilitățile ce-i revin: „deciziile cotidiene mă pot afecta nu numai pe 

mine, ci și pe ceilalți”, „statutul de persoană publică reprezintă o 

responsabilitate”, „am fost nevoit să învăț totul din mers”, „chiar și greșelile 

pe care le voi face mă vor ajuta să învăț”, „vreau să mă întâlnesc cu oamenii, 

să le vorbesc, să-i înțeleg”, „vreau să fiu aici, pentru a continua munca 

strămoșilor mei”. 

 Prințul este îngrijorat, pentru că „nu există un interes real pentru 

conservarea acestor comori: [...] se fură pietre de la Sarmisegetusa”, „nu se 

fac investiții pentru clădirile de patrimoniu” și crede că „Ce bine ar fi să 

protejăm ceea ce încă avem”! Dintre idealurile sale, Principele ne dezvăluie: 

„... să ne investim în țară timpul, banii și sentimentele noastre, dacă vrem să 

progresăm”, „trebuie [...] ca oamenii să fie solidari, să muncească [...] și să 

aleagă persoanele potrivite care să-i conducă”, „trebuie să le dăm speranțe 

oamenilor”. 

 Impresionează unele concluzii la care tânărul Principe a ajuns, pe 

care le-a formulat ca pe niște maxime: „Să ne alegem cu grijă modelele și să 

ne implicăm mai mult în schimbarea pe care ne-o dorim”, „Ce nu te omoară 

te face mai puternic”, „... nu e de ajuns să trăiești într-un palat frumos pentru 

a cunoaște o țară”, „Una dintre metodele pentru a-ți menține moralul ridicat 

e [...] să te amuzi [...], încercând să nu iei prea în serios lucrurile”, „În 

Occident, tot ce se vinde are conotație sexuală”, „... înveți foarte multe 

lucruri călătorind”, „Există lucruri în lume pe care le poți învăța numai 

călătorind...”, „Cimitirul nu ar trebui să fie un loc trist și deprimant, ci un loc 

de celebrare a vieții”, „Trebuie să alegi între teama de necunoscut și 
încredere”, „Viața înseamnă experiență” etc. 

 Iată cum, privit din varii perspective, poliedric, Principele Nicolae, la 

cei 30 de ani ai săi, este, cu adevărat, o personalitate gata ca „alături de 

tinerii din generația mea, să construim o țară mai puternică și să ne putem 

găsi cu toții locul acasă, în România”. 
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TEREZIA FILIP 

 

 DINCOLO DE RÂUL SELENEI 

– un  recurs la splendoare - 

 

Poposind în lumea poemelor eminesciene, cititorul, 

criticul ori hermeneutul îndeletnicit cu descifrarea 

sensurilor ascunse-n metafore are şansa rară ori 

unică, de-a respira acel aer de încântare şi 

libertate pe care numai poetul sau numai 

poema autentică îl poate isca în „șirurile 

clare”, în metafore și cuvinte. Trăieşti astfel 

brusc revelaţia frumuseţii depline răsărind 

sprinţar ori grav din câte o metaforă             

ce-nchide-n ea chiar sensul întregului univers 

imaginar al poetului. 

        Acest aspect constituie una din perfor-

manțele poetice și imaginare ale geniului 

eminescian ‒ puterea de-a de-a concentra în câte un 

vers, în câte o sintagmă sau metaforă celebră totalitatea. Parafrazându-l pe 

poet, aș spune că găsesc astfel: întregul lumii demultiplicat în fiecare parte a 

sa, „precum pădurea într-un sâmbure de ghindă” ori infinitul „asemenea 

cerului înstelat în bobul de rouă”1. O astfel de metaforă totală, revelatorie 

codificând în ea atât demersul imagistic al configurării lumii poetice – efort 

al creatorului, cât şi pe cel al descoperirii și descifrării sensurilor, gest nu mai 

puțin dificil, revenind criticului – este ipoteticul vers-titlu „Dacă treci râul 

Selenei”. 

Ce se întâmplă dacă treci râul Selenei? Călător prin universul imaginar 

eminescian, hermeneutul ce descifrează lumi ermetizate în semne și dezleagă 

sensuri ascunse în cuvintedă aici peste un model mundan in nuce, definit de 

armonie și frumusețe. Prezența reală sau invocarea lirică a unui râu sau 

fluviu implică imediat, induce brusc ideea curgerii, căci simbolismul acvatic 

sugerează Timp, fenomenalitate. Curgerea fluvială poate desemna 

ascensiune spre izvor sau descindere, viață, reînnoire permanentă dar și 
trecere.  În același timp râul presupune și o separare de tărâmuri, de lumi sau 

de domenii, căci cele două maluri reprezintă un dincoace și un dincolo, iar 

                                                           
1 Reflecțiile aparțin protagonistului din nuvela Sărmanul Dionis. 
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lumile separate de el sunt nu doar distincte2ci chiar opuse. Malul celălalt  ar 

reprezenta starea de dincolo de ființă3. 

Metaforic și ipotetic, și tot pe atât de incitant, versul celebru, „Dacă treci 

râul Selenei”, invită la o călătorie inițiatică sau la vizitarea unei lumi situate 

undeva „dincolo de...”, în care accesul este la latitudinea interlocutorului 

poetic, cititor sau critic. Acolo, undeva, peste râul Selenei, s-ar afla o 

mirabilă lume bănuită, visată, promisă, transcendentală poate, desăvârșită în 

frumusețe și armonie, locuită de splendoare ca ipostază a frumuseţii depline, 

ori ca alternativă la contingentul imperfect și precar. Poetul livrează aici 

cititorului o ipotetică, emblematică promisiune de absolut, schițând o 

mirabilă lume la/în care accesul, deși ademenitor, este condiţionat şi dificil. 

Drumul în tărâmul Selenei ar presupune, precum în traseul protagonistului de 

basm, o traversare graduală, într-un veritabil exerciţiu iniţiatic, ce devoalează 

treptat frumusețea, bogăția, farmecul acelei lumi bănuite, promise, sperate, și 
fericirea călătorului ce poposește în ea – adică vederea celei care este stăpâna 

acestui tărâm .„Dacă”, numai dacă „...treci râul Selenei...”și înaintezi treptat 

şi ascendent în lumea locuită de fiinţa Frumuseţii depline, Selena – ipostază 

feminină a Absolutului, ai această șansă. 

       Alegoria acestei înaintări pe tărâmuri selenare, dincolo de râul ce pare 

a despărți efemerul de eternitate, lumea imperfectă de perfecțiune, se 

instituie ca revelare treptată, o cale de accedere la perfecțiune –  dificil 

exerciţiu de traversare, dacă nu chiar de transcendere, spaţială şi temporală a 

contingentului. Pentru că acolo, dincolo de râul Selenei, timp şi spaţiu au 

alte dimensiuni, alte configurări: „Dacă treci râul Selenei... se face pare că 

sara/ Deşi-ntr-a soarelui lume eternă noapte nu ţine.../ E-o sară frumoasă-

adormită deşi este ziuă.”(Dacă treci râul Selenei). Versurile insinuează o 

ieșire din contingent, din timpul activ, curgător, din cotidian. Timpul acolo 

este crepuscular, stagnant, fermecat, un amurg perpetuu, sau un timp 

embrionar în care nu distingi diurnul de nocturn, zorile de crepuscul, un timp 

fecund, favorabil oricăror germinări și imaginări. Versul „Se face pare că 

sara” indică un fel de atemporalitate, amestec de întuneric-lumină, de zi-

noapte, isvorând necontenit la limita diurn-nocturn. „Sara” sau „asfinţitul de 

sară” cu lumini crepusculare și inefabile melodii vesperale este un timp 

fecund, favorabil unor stări eminamente poetice. Sara este o recurență lirică 

și o preferință eminesciană pentru una din însușirile cele mai proteice ale 

timpului. 

                                                           
2  Jean Chevalier, Alain Gheerbrant,  Dicționar de simboluri, Volumul 2,  p. 61: 

„Traversarea de pe un mal pe celălalt este cea a unui spectacol ce separă două domenii, două 

stări: lumea fenomenală și starea necondiționată, lumea simțurilor și starea de neatașare.” 
3Ibidem. 
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         Să ne amintim doar cum în Sara pe deal, amurgul apare ca un timp 

augural propice unei tulburătoare sincronizări a planurilor lumii, ale naturii: 

umane, terestre, cosmice, şi a ritmurilor ce le definesc în chip specific. În 

acest timp fecund-inspirator care este sara, poetul percepe, ca într-o 

veritabilă experinţă metafizică, „cum stelele-n cermişcă auritele zodii” 

(varianta primă a poemei), cum „apele plâng în fântâne” sau cum „stelele 

nasc umezi pe bolta senină”, cum obiectele statice tresaltă spre cosmic, 

„streșine vechi casele-n lună ridică”, cum iubirea sincronizează planurile și 
elementele lumii etc.. Târziu însă, când „organele-s sfărmate” iar isvorul 

poeziei secătuit, poetul clamează înăbuşit: „Cu-a tale umbre azi în van     

mă-mpresuri,/ O, ceas al tainei, asfinţit de sară...” (Trecut-au anii). 

 „Sara” perpetuă din poema Dacă treci râul Selenei este un timp germina-

tiv, un timp al promisiunii de eternitate ori o zonă a preexistenţei lumii reale. 

În sara eternă de dincolo de Râul Selenei se află un topos al purei germinări 

a lucrurilor, a timpului real, fluid. Acolo este implicit locul purei imaginări în 

care, odată intrat, dai peste frumuseţea desăvârşită, potențialitatea oricărei 

deveniri, căci acolo e lumea splendorii: „Aerul e vioriu, iar miroasele florilor 

mândre/ Adormitor se ridică din oştile florilor mândre.” Modul de vieţuire 

vegetativ, floral, „adormitor” reprezintă o existenţă la limită, virtual-real, 

posibilitate-realitate, visare-luciditate, somnolență-veghe, o stare de pură  

potențialitate, de existenţă virtuală, de frumuseţe plenară şi de poezie. Locul 

este o rezidenţă deistică din care izvorăște realul și timpul lui relativ. Dacă 

timpul este crepuscular, „sară adormită”, sară perpetuă, latenţă pură ce nu 

diminuează ci, dimpotrivă, sporeşte hiperbolizant fiinţa lumii, spaţiul se 

desenează ca un topos originar al conivenței lucrurilor unele cu altele: aerul 

vioriu cu miroasele florilor, frumusețea cu transparenţa, înmiresmarea cu 

vegetaţia de-o luxuriantă vitalitate, precum în paradisiacele peisage din 

Memento mori. Codrul – un reper existenţial perpetuu ori o instanţă suprain-

dividuală în multe poeme eminesciene ‒ are şi aici acel aer antíc, măreţ, 

multisecular, „cu arbor legat de arbor”, copaci înlănțuiți de ghirlănzi de 

liane din rădcini „până în vârfii din nori”, adăpostind „stupii sălbatici”, ca 

semn proteic al dăinuirii și vitalității într-o concrescenţă sălbatică, primor-

dială a spațiului cu timpul, a  vegetației cu fauna, a teluricului cu cerescul.  

         Aceeaşi lege a comunicabilităţii şi intercondiționării ce guvernează 

lumile cosmice se manifestăşi-n împărăţia Selenei, unde lucrurile „îşi duc 

existenţa” într-o armonioasă consubstanțiere: „Cu de ghirlănzi uriaşe 

copaci, din a lor rădăcine/ Până-n vârfii din nouri cu liane încolăciţi-s.” 

(Idem) În mitologie lianele sunt semnul vieţii vegetale şi al iubirii. În 

imaginarul tărâm al Selenei, debordanta lume floral-vegetală este înlănțuită 

într-o  stare de armonie și de somnolență vegetativ-germinativă,de-o frumu-

seţe copleșitoare, de-o vitalitate și disponibilitate debordante: „De liane 
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spânzură-n aer snopii de flori” sau:  „...liane cu snopii de flori i-nconjoară.” 

(Idem). Înafară de liane înlănţuitoare, copaci seculari, snopi de flori, codrul 

măreţ ascunde în inima insulei o nebănuită lume roditoare, de pomi cu fructe 

dulci-aromate, cu fluturi luminos coloraţi ornamentând peisajul, albine ce 

culeg din flori lamura mierei ca supremă și miraculoasă operațiune de 

convertire a frumuseții în miere. Hiperbolizanta frumuseţe şi impresionanta 

vitalitate a lumii originare le poți vedea dacă, numai dacă traversezi râul 

Selenei. Poetul recurge la un imaginar paradisiac, loc de rezidență al 

splendorii, al unei energii originare plenare care înseamnă somnolență 

vegetativă, înflorire, frumusețe, înlănțuire și rodire. Acel timp fecund al 

lumii definește un simbolic topos originar, o lume model, loc de refugiu din 

contingentul pauper şi perisabil în absolut, din timp în atemporalitate, din 

real în virtualitate pură. 

Configurând astfel sublimul, o lume a frumuseţii desăvârşite, poetul 

repetă gestul demiurgic al arhitectului de lumi. Spaţiul insular este ordonat 

concentric şi ascensional, un fel de centrum, izolat de râul Selenei ce poate fi 

chiar Râul Realului – o promisiune de supremă frumusețe, bogăție și 
existenţă feerică. Ritmul ce conduce spre această lume este el însuşi incitant 

– o lentă înaintare și o necontenită depășire de nivele și forme: „Dacă treci 

râul Selenei”; „Dacă prin codri pătrunzi, dai de-o vale frumoasă şi verde.../    

Pe-al căreia deal se-ntinde o mândră grădină.”(Idem). 

Înaintarea condiționată, într-o mișcare gradată devoalează lumea Selenei 

– „dacă treci”, „dacă pătrunzi”, „dacă...” - printr-o aventură iniţiatică, o 

căutare continuă și,condiționată de consecvență  și perseverență, o accedere 

treptată la taina frumuseţii depline. Dar oricât de plenară frumuseţea insulară 

sau estetica peisajului, silvestră și florală, botanistică și fructiferă, faunistică 

și de atmosferă, această lume debordantă ar rămâne un tablou steril în absen-

ţa fertilităţii ei. Peisajul imaginat de Eminescu izbucneşte aici fastuos și 
fertil. Copacii și plantele poartă semnele rodirii: „Mari cireşi cu boabe 

negre, cu frunza lor verde,/ Cregile–ndoaie de greul dulcilor, negrelor 

boabe,/ Meri cu merele roşii ca faţa cea dulce-a aurorei./ Mişcă în vânt 

frumoasele, dulci, odorantele roade;/ Iară pe marginea mândrei grădini 

înălţată-i în huciuri/ Viţa de vie [...]/...cu strugurii vineţi şi galbeni ce îmflaţi 

stau în soare.”(Idem). Nu lipseşte de aici via, arbore sacru în narațiunile 

mitice și simbolice, căci strugurii sunt nu doar simbolul maximei rodiri – 

aurul, galbenul alternând cromatic cu vineţiul: „Vineţi cu brumă sunt unii, 

iar alţii cu boabele galbene c-aurul.” Strugurii întruchipează rodul ce 

concentrează în el o fantastică energie mistică. În Memento mori, într-un 

edenic peisaj similar, caii lunii sau caii fantastici, ai sfântului Soare se 

nutresc cu must din struguri: „Caii lunii albi ca neaua sorb cu gura must din 

struguri/ Şi la vinul ce-i îmbată pasc mirositorii ruguri./[...] Şi în sara cea 
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eternă veseli nechezând ei fug.” (Memento mori). Mărunte vieţuitoare, 

fluturi, albine, gândaci „ca diamante” ornând ori sonorizând peisajul, au, 

toate, în arhitectura fabuloasei lumi rosturi estetice și funcționale: „Fluturii” 

par „dulci corăbioare de colori şi lumini”, pe când albinele materializează 

gustul frumuseţii debordante, mierea rimând în plan gustativ cu farmecul 

frmuseţii: „Iară albine din bobiţe crăpate sorb lamura mierei”. (Idem) Dacă 

în plan vizual, frumusețea este floare și înflorire debordantă, ce încântă 

ochiul, farmecă privirea, la nivel gustativ ea devine miere, pe când, în  plan 

afectiv,  frumusețea se manifestă ca iubir esau adorație etc. 

 Rodul, abundenţa, dulceaţa lumii originare de dincolo de râul Selenei 

arată sensul copleşitoarei frumuseţi - vitalitatea. Numai transferată-n rod, 

frumusețea capătă sens şi rost, indicând energia debordantă a unei naturi în 

care: „Prin vechii copaci îşi fac albinele stupii sălbatici/ Plini de faguri de 

miere ce curge caauru-n soare.” Mierea dă sens şi finalitate luxuriantei 

revărsări florale, ea este frumuseţea convertităîn rod. 

Geografia locului, proiecţie divină, conţine în ea, ca promisiune de 

supremă frumuseţe – proiecţia minţii umane: palatul Selenei situat central: 

„În mijloc de grădini, într-o luncă de verzi portocale...”  Figură fastuoasă a 

acestei lumi supreme, în acord deplin cu peisajul, palatul Selenei „cu zece 

intrări” şi cu „scări înălţate”, „cu cerdacuri în aer”şi „cu argintoase coloane”, 

„cu muri de oglinzi de diamante” şi „mândre icoane” reprezintă măiestria 

omenească realizată magistral, în armonie cu arhitectura divină. Palatul 

Selenei este un poetic și simbolic edificiu de tip renascentist – motiv 

arhitectural și estetic recurent în imaginarul multor  poeme eminesciene. 

        Oricât de pitoresc și edenic, peisajul nu poate fi lipsit de o dimen-

siunea lui tutelară, de omenescul lui, de ceea ce putem numi spiritul locului. 

Consubstanţială naturii şi arhitecturii, proiecţiei divine deci şi celei omeneşti, 

Selena – suflet al locului, arhetip al graţiei şi frumuseţii feminine își are 

rezidența în acest loc insular mirific: „Iară printre coloane pare să vezi 

trecând o minune:/ Luna cu părul ei blond desfăcut, care curge în valuri/ Pe 

umeri în jos, îmflat cu dulce de miroase şi cântec,/ Care tremură-n veci în 

aerul fin al serei./ De-umerii goi abia se ţine-o mantie-albastră…”(Idem) 

       Dar cine este Ea, Selena? Ce sens se va fi instituit poetul în numele 

mitic și astral, în superba imagine ce-o individualizează? Ce sens inefabil va 

fi configurat Eminescu în mitul de aur al Selenei? Dificil de spus. Bănuim 

doar: Frumuseţea absolută? Frumoasa fără Corp? Iubita? Muza inspiratoare 

sau Poezia însăşi? 

Posibil oricare dintre ele ori, contopite în simbolica imagine a Selenei, 

toate la un loc. În fond, nici nu contează exactitatea sau individualitatea 

imaginii, căci tocmai ambiguitatea dă farmecul indicibil textului şi poemului, 

imaginii care-l animă. Un sens se desprinde totuși din acest traseu lent și 
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condiționat în inima lumii selenice. Accesul în lumea splendorii pare a fi 

însuși drumul desăvârșirii ființei, condiţionat şi dificil, o transcendere 

gradată a contingentului, atât pentru creator, cât şi pentru beneficiarul lui – 

cititorul sau hermeneutul. Cu alte cuvinte, condiționat de promisiunea 

poetică ademenitoare și de persistența căutătorului drumul transcrie un 

parcurs iniţiatic ‒ de înaintare către Fiinţa Frumuseţii depline a lumii. Ea 

locuiește un topos ce semantizează frumusețe, bogăție, rod, ordine și 
armonie, natură și arhitectură. 

Frumuseșțea aceasta insulară este un centru în care creația umană se 

subsumează creației divine, naturii. Poemul eminescian Dacă treci Râul 

Selenei descrie un pelerinaj iniţiatic spre sens, ca sursă de frumuseţe deplină 

şi de fericire. O astfel de stare îl tentează, cu certitudine, numai cel care căută 

neîncetat cunoaşterea. Și o găsește cel care nu obosește niciodată a visa, a o 

imagina, cel care îndrăznește a trece râul realului și a înainta către țărmul 

insular în care își are rezidența Ființa frumuseții depline a lumii. 
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RODICA GRIGORE 

                                      ANDREI CODRESCU 

                                            POEZIE ŞI EXIL   

                                             Limbă maternă şi identitate 

         Identitatea umană se găseşte, oare, mai cu 

seamă în limba maternă? Este omul dominat 

pentru totdeauna de primele cuvinte pe care le 

învaţă în copilărie ori de sunetul acestora? Şi în 

ce măsură cel care, dintr-un motiv sau altul, 

părăseşte o anumită ţară şi, implicit, o anumită 

limbă, adoptând alta şi visând să fie adoptat de 

un spaţiu cultural diferit, devine străin? 

Întrebările acestea, îndreptăţite toate – şi niciuna 

dintre ele nouă! – devin şi mai pasionante atunci 

când e vorba despre opera scriitorilor 

contemporani care fie au ajuns cunoscuţi într-o 

limbă diferită de cea maternă, ori au reprezentat 

cazuri de bilingvism. 

         În acest context, Andrei Codrescu s  e individualizează profund: căci, născut în 

România, la Sibiu (în 1946), şi stabilit în Statele Unite ale Americii la jumătatea 

anilor ‘60, el s-a afirmat în scurt timp drept scriitor american, integrându-se, după 

părerea majorităţii criticilor, cel puţin la începuturi, în Şcoala de Poezie de la New 

York, dar rămânând legat prin multe fire de limba română. Faptul este evident nu 

doar în scrierile sale (autorul a preferat limba engleză, în româneşte publicând doar 

câteva poeme în presa anilor ‘60, semnate cu diverse pseudonime, revenind 

simbolic în limba română abia în anul 2005, prin apariţia volumului de versuri 

considerate, tardiv si oarecum post factum, „de debut”, deoarece au fost scrise în 

perioada 1965 – 1968, Instrumentul negru, iar apoi, la finele aceluiaşi an, a 

dialogului cu Robert Lazu, Miracol şi catastrofă), ci şi în modul aparte de înţelegere 

a  fenomenului exilului – fie el literar sau politic; dovadă, în acest sens e mai cu 

seamă excelentul eseu al lui Codrescu, intitulat Dispariţia lui „Afară” (The 

Disappearance of the Outside, 1990). Dar trebuie să ţinem seama şi de mai puţin 

cunoscutele, dar absolut remarcabilele tălmăciri din poezia lui Lucian Blaga, 

apărute în anul 1989 (sub titlul At the Court of Yearning), la Ohio State University 

Press, cu o prefaţă a traducătorului şi beneficiind de documentata postfaţă a lui 

Marcel Pop Corniş. Semn că, deşi stabilit deja de suficientă vreme în spaţiul cultural 

de peste Ocean şi recunoscut ca scriitor american, Codrescu nu a rupt niciodată 

legăturile cu poezia românească. Chiar dacă e la fel de adevărat că a rezistat 

întotdeauna în faţa încercărilor unor exegeţi de a-l considera fie „autor bilingv”, fie 

„bicultural”, fie întruchipând elemente ale „multiculturalismului postmodern”. În 

fond, ce sunt toţi aceşti termeni decât nişte „simple etichete”, va spune Andrei 
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Codrescu în diferite ocazii şi în cadrul a numeroase interviuri. Iar el, ca oricare 

veritabil scriitor, a manifestat întotdeauna nevoia imperioasă de a rezista în faţa 

oricărei încercări de etichetare şi de plasare definitivă în rafturile atât de bine 

organizate ale criticii academice.  

         Desigur, situaţia sa poate fi discutată pe larg şi în amănunt şi comparată cu a 

altor creatori a căror existenţă a fost marcată de experienţa exilului de un fel sau 

altul, de la Emil Cioran la Claude Ollier şi de la Samuel Beckett la Milan Kundera 

ori Paul Celan, dar fără a pierde din vedere nici cazurile lui Elias Canetti, Victor 

Segalen sau Gaspar Lorand. Astfel, de pildă, trebuie avută în vedere, pe de o parte, 

situaţia lui Claude Ollier şi a ambianţei arabe a scrierilor sale, care aduc laolaltă 

lumea occidentală şi cea islamică (stabilind un veritabil dialog între ele, dialog pe 

care vicisitudinile istoriei nu l-au putut întrerupe), surprinse parcă în momentele lor 

esenţiale. Pe de altă parte, merită discutat cazul lui Cioran, transplantat în lumea 

franceză şi adoptându-i limba, pe care, însă, scriitorul o transformă la nivel stilistic 

şi îi dă o forţă expresivă rar întâlnită în secolul XX, îndreptăţind, în acest fel, opinia 

unor exegeţi care au şi vorbit, fără exagerări, despre „franceza după Cioran”4 . 

Fiecare, însă, este unic şi, fără îndoială, trebuie judecat cu atenţie, domeniul 

limbajului literar/ poetic fiind, poate mai mult decât oricare altul, imposibil de 

înţeles prin intermediul simplificărilor schematice sau al unor consacrate clişee 

critice. Astfel, există scriitori care au trecut de la o limbă la alta, dar fără a-şi 

închide complet căile de comunicare cu cea maternă: Beckett, se ştie, scria în 

engleză şi în franceză. Însă alţii, cum ar fi, de exemplu, Cioran, lasă în urmă nu doar 

o patrie, ci – în mod definitiv – şi o limbă5.  

 

                                      Exil, bilingvism, multilingvism? 

 

         La rândul său, Andrei Codrescu preferă să vorbească despre „exil”, iar nu 

despre bilingvism/ biculturalism/ multiculturalism, termeni în care crede puţin sau 

deloc. Procedând astfel, el demonstrează că priveşte memoria ca fiind esenţială  în 

nevoia oricărui exilat de a redefini centrul şi de a se raporta la ceea ce, într-un 

asemenea context, primeşte denumirea de „Afară”. Memoria e, de altfel, singurul 

antidot capabil să se opună „uitării organizate” – în sensul pe care-l dădea sintagmei 

Milan Kundera – impuse fie de un regim totalitar, fie de atotprezentul „capitalism 

mass-media” al zilelor noastre... Dar Codrescu are şi aici o viziune aparte, vorbind, 

în Dispariţia lui Afară, despre „memoria imaginativă”6, câtă vreme, din punctul lui 

de vedere, este mai puţin importantă acurateţea istorică sau strict factologică a 

rememorării. Contează doar că, printr-un astfel de demers (deopotrivă amamnetic şi 

creator), se subminează uitarea, considerată, implicit, necesară de către 

mecanismele ordonatoare ale centrului – ale oricărui centru. În opinia lui Andrei 

Codrescu, Kundera nici nu a demonstrat prin opera sa existenţa ori funcţionarea 

strategiilor amintirii reale, ci a preferat să umple acel spaţiu privilegiat al sufletului 

cu nenumărate amănunte ce par, la prima vedere, perfect credibile, dar care se 

                                                           
4 Marie Dollé, L’Imaginaire des langues, Paris, L’Harmattan, p. 34.  
5 Ibid., p. 38. 
6 Andrei Codrescu, Dispariţia lui „Afară”, Bucureşti, Editura Univers, 1995, p. 125. 
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dovedesc, la o cercetare mai atentă, a fi pe de-a-ntregul imaginare 7 . Utilizând 

aceeaşi  metodă, Codrescu îşi va risipi, în multe din paginile pe care le-a publicat, 

biografia fragmentată (şi ficţională, nu o dată!), convins fiind – şi pe bună dreptate! 

– că rememorarea, fie ea şi imaginativă, este preferabilă uitării. Centrul oficial, cu 

întreaga sa (aparentă!) stabilitate, este, deci, mereu provocat să-şi reconsidere 

ideologia şi, desigur, estetica. Ajungem, în acest fel, la o altă idee pe care Codrescu 

a susţinut-o, chiar dacă, cel puţin la începuturi, ea a fost privită de mulţi cu reţinere: 

anume că poetul este el însuşi – prin chiar aplecarea şi vocaţia sa literară – un exilat; 

oriunde s-ar afla şi în interiorul oricărei limbi ori culturi şi-ar desfăşura activitatea.  

         Poate cea mai convingătoare pledoarie în acest sens o desfăşoară Andrei 

Codrescu în prefaţa la volumul de poezii Candoare străină (Alien Candor. Selected 

Poems: 1970 – 1995), apărut în anul 1996, unde afirmă: „S-a întâmplat ca exilul 

meu poetic să se suprapună peste exilul metaforic al unei întregi generaţii. În 

Europa de Est, poeţii erau preţuiţi deoarece reprezentau forţa unei desăvârşite 

opoziţii. În America, fără nicio exagerare, situaţia era aceeaşi.”8 America anilor ‘60 

este, din punctul de vedere al scriitorului, locul perfect (predestinat?) pentru un 

exilat asemenea lui, căci pe atunci exilul era, acolo, un soi de stare de fapt: 

generaţiile erau/ se simţeau exilate unele faţă de altele şi mii de tineri străbăteau 

continentul într-o stare de abandon religios deliberat. Exilul era cu adevărat parte 

integrantă a culturii populare americane a acelei epoci. Devine, aşadar, mai puţin 

important dacă realitatea profundă a exilului se regăseşte în textele pe care un regim 

politic le considera duşmănoase ori periculoase, împiedicând accesul tinerei 

generaţii la ele (aşa cum s-a întâmplat cu mare parte din literatura română 

interbelică în perioada comunistă, o realitate pe care Andrei Codrescu a cunoscut-o 

în mod direct) sau în nevoia de revoltă, înţeleasă în primul rând ca spaţiu simbolic 

al libertăţii şi al diferenţei, după cum stăteau lucrurile în America primilor ani pe 

care scriitorul de origine română i-a petrecut acolo. Căci „marele secret” al întregii 

literaturi moderne constă, după cum Dispariţia lui Afară demonstrează pe larg, 

„tocmai în autonomia ei”9, în paranteză fie spus, tot acesta fiind şi motivul pentru 

care, în multe locuri şi în nu puţine spaţii culturale, capodopere ale modernităţii au 

fost, la vremea lor, interzise.  

         Prin urmare, însăşi ideea de a fi scriitor devine sinonimă cu realitatea exilului 

– iar că acesta e real, politic şi geografic, sau doar simbolic, e mai puţin important. 

Fără îndoială, Andrei Codrescu se integrează unei adevărate tradiţii a culturii 

române, căci de la Tristan Tzara sau Eugen Ionescu, la Paul Celan, B. Fundoianu 

sau Ilarie Voronca, trecând şi prin experienţa marelui sculptor Constantin Brâncuşi, 

exemplele de natură să o configureze şi s-o demonstreze nu lipsesc. Exilul se 

transformă, pentru Andrei Codrescu, într-o adevărată patrie interioară, veritabilă 

ţară a făgăduinţei sau panteon al eroilor, mai cuprinzătoare decât însuşi imensul 

teritoriu american. „Cel puţin la începuturi, nu am încetat să fiu poet român în 

momentul în care am devenit american” 10 , mărturiseşte Codrescu. Căci limba 

                                                           
7 Ibid., p. 127. 
8 Andrei Codrescu, Preface, în Alien Candor. Selected Poems: 1970 – 1995, p. 3.   
9 Andrei Codrescu, Dispariţia lui „Afară”, ed. cit., p. 221. 
10 Idem, p. 222.  
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română, despre a cărei „verticală” a vorbit adesea, apare, acum, drept „motorul 

secret”, în vreme ce engleza americană în care se găseşte transbordat „acoperă toate 

aspectele existenţei exterioare şi publice”11. Cele două vor fuziona, la un moment 

dat, însă, după propria afirmaţie a autorului, „pentru asta e nevoie de timp...”12 

Deloc întâmplător, tot în prefaţa la Alien Candor, Codrescu spune: „acestea sunt 

poeme scrise în engleză de cineva care învăţa limba pe măsură ce le scria... Cele 

dintâi texte sunt poeme româneşti care poartă o mască americană. E ca şi cum le-aş 

fi scris direct în româneşte, însă m-aş fi văzut silit să mă exprim în engleză.”13 

Limba devine, pentru el, o unealtă de care trebui să ştie (să înveţe?) să se folosească 

din ce în ce mai bine. Dovadă chiar unul dintre textele esenţiale ale acestui volum, 

intitulat Bi-lingual: „the acquiered language is permanently under the watch of my 

native tongue like a prisoner in a cage./ Lately, this new language has planned an 

escape to which I fully subscribe.” (Bilingv: „limba învăţată se află mereu sub 

supravegherea limbii mele materne, asemenea unui prizonier într-o cuşcă./ Apoi, 

această limbă nouă a plănuit să evadeze, lucru cu care sunt întru totul de acord.”) Cu 

toate astea, încă se întrevede peste tot ceva din româna maternă a autorului, fapt ce 

pare a da unora dintre poeme un aer uşor „suprarealist” – o altă etichetă pe care 

Codrescu a respins-o. Senzaţia ce pluteşte cumva pe deasupra unor poeme e legată 

tocmai de încercarea sa de a deveni „un exilat prin excelenţă”, or acest efort implică 

în cea mai mare măsură nevoia de a evada dintre graniţele vechii limbi, ca şi dintre 

cele geografice ale unei ţări. De aici şi frecventele imagini sau metafore ale 

desprinderii, îndepărtării, des-ţărării care-i străbat lirica în această perioadă (şi nu 

numai).                       

         În fond, scriitorul este, prin definiţie şi oriunde s-ar afla, „străin de limba în 

care scrie” sau, dacă nu, cel puţin mereu gata să se înstrăineze de ea. Ar rezulta, 

atunci, că nimic nu mai diferenţiază cazurile de monolingvism de cele de 

bilingvism, câtă vreme, pentru a aprecia, a înţelege şi a putea vorbi realmente 

despre sensurile profunde ale operei anumitor scriitori, esenţială ar fi doar acea 

„limbă imaginară”14 pe care şi-o construieşte fiecare spirit creator, analizată pe larg 

de către Marie Dollé, în studiul L’Imaginaire des langues. Dincolo de orice posibile 

dezbateri ori controverse, esenţiale rămân construcţiile imaginare specifice fiecărui 

spirit creator, doar ele putând indica cititorului aflat în căutarea adevărurilor operei 

eventualele drumuri sau posibilele căi de intrare în labirintul marii literaturi. Nimic 

altceva decât susţine Andrei Codrescu însuşi, în Dispariţia lui Afară, definind 

poezia astfel: „Poetry is an art of the Outside, where it best florishes.”15 

                                           

 

 

 

                                                           
11 Idem, p. 225. 
12 Idem, p. 226. 
13 Idem, Preface, în vol. Alien Candor, ed. cit., p. 4.  
14 Marie Dollé, op. cit., p. 23.  
15 Andrei Codrescu, The Disappearance of the Outside, Rumminator Books, 2001, p. 78.  
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Acel „eu” care e altul 

 

         Considerat unul dintre cei mai talentaţi scriitori americani ai momentului, „un 

de Tocqueville al zilelor noastre”16, comparat cu William Carlos Williams pentru 

capacitatea de observaţie şi cu Eugen Ionescu, pentru arta de a exprima într-un mod 

neaşteptat şi simbolic realităţi ale lumii de dincolo de Cortina de Fier, Andrei 

Codrescu se prezintă în faţa publicului cititor cu un nou (şi masiv) volum de poezie, 

semnificativ intitulat So Recently Rent a World, cuprinzând o selecţie din textele 

incluse în cărţi publicate vreme de mai bine de patru decenii şi confirmând opinia 

exprimată de Lawrence Ferlinghetti, care sublinia dominanta subversivă ce străbate 

scrisul lui Codrescu. Cartea de faţă trece, practic, în revistă creaţia de până acum a 

autorului, de la primele volume, License to Carry a Gun (Permis de port-armă, 

1970) sau The History of the Growth of Heaven (Istoria creşterii paradisului, 1973) 

şi până la cele mai recente, precum It Was Today (Era azi, 2003) sau Jealous 

Witness (Martor gelos, 2008), alegând versuri reprezentative pentru fiecare dintre 

acestea, dar oferind, deopotrivă, cititorului şi surpriza unor poeme noi. Iar 

atitudinile subversive, mereu prezente în creaţia lui Codrescu, sunt cu adevărat 

necesare într-un prezent mult prea înclinat să nu (mai) pună mai nimic sub semnul 

întrebării şi să ia totul de-a gata. 

         Pornind de la premisa că Statele Unite reprezintă un spaţiu extrem de potrivit 

pentru poet, pentru că lumea americană pune în scenă la tot pasul spectacolul unei 

realităţi suprarealiste de facto, în cadrul căreia obiecte (aparent) disparate pot sta 

oricând unul alături de celălalt (reperul fiind reprezentat, desigur, de o maşină de 

cusut şi de o umbrelă aflate pe masa de disecţie, după celebrul principiu al lui 

Lautréamont), Andrei Codrescu creionează, în poezia sa, imaginea globală a unei 

Americi a zilelor noastre în care părţile nu se mai potrivesc întregului şi nici 

întregul, părţilor, dar asta nu împiedică imaginaţia poetică să se desfăşoare – ba 

chiar dimpotrivă. Scriitorul nu manifestă deloc tendinţa specifică reprezentanţilor 

modernismului european de a deplânge această lipsă de coerenţă a culturii 

contemporane şi, de fapt, nici nu-şi doreşte altceva decât ca elementele ce compun 

ansamblul să nu se mai potrivească. În felul acesta (şi doar în felul acesta!), 

nutrindu-se din opoziţii şi întemeindu-se pe paradoxuri, poezia sa poate să fie aşa 

cum autorul a definit-o, implicit, încă de la apariţia primului său volum, License to 

Carry a Gun: şi anume, un construct autoreflexiv, profund ironic şi pe deplin 

conştient de propriile contradicţii. În fond, după publicarea acestui Permis de port-

armă, Codrescu s-a impus rapid în piesajul cultural american, integrându-se perfect, 

ca mesaj poetic şi ca atitudine, în atmosfera revoluţiei contra-culturale a acelor ani: 

„e o portocală care putrezeşte pe masă/ mai aproape de libertate decât am fost eu 

vreodată./ o s-o arunc în curând, mirosul ei/ îmi provoacă aceleaşi dulci halucinaţii/ 

pe care le aveam când ţineam în mână o armă./ portocală a soarelui, inutila mea 

stare de spirit” (Julio Hernandez, Fără titlu) Sau: „în păsări se găseşte fiinţa noastră 

                                                           
16 Idem, So Recently Rent a World, New and Selected Poems: 1968 – 2012, Coffee House 

Press, 2012. 
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furată, de la o vară la alta/ ele continuă să mă distrugă, cu atât mai evident/ cu cât 

mă apropii de moarte./ în bucătărie becuri mari rămân aprinse peste noapte/ 

contemplând zborul de vară al păsărilor./ [...] ofer lumini otrăvite păsărilor aflate în 

trecere/ prin uşa păzită a bucătăriei./ ea se deschide brusc./ prind marea în clipa în 

care e răpită/ de norii disciplinaţi ai păsărilor.” (Dintr-o trilogie a păsărilor) 

         Recurgând la strategia foarte elaborată a vocilor poetice multiple şi la o 

adevărată retorică mascată, autorul porneşte, e clar, de la celebra afirmaţie a lui 

Arthur Rimbaud „Je est au autre”, distilând-o cu rafinament şi ducând-o până la 

ultimele consecinţe, ajungând la crearea unor identităţi ficţionale cum ar fi Julio 

Hernandez sau Peter Boone pentru  a atinge o sensibilitate poetică reală şi 

pluristratificată: „Într-o zi am avut eu o idee./ Acest eu pe care tu nu-l ştii./ Acest eu 

pe care abia de-l ştiu eu”, după cum autorul scrie într-un poem.  „Am învăţat 

engleza şi poezia deodată”, afirmă Codrescu în Introducerea primului său volum, 

adăugând că a încercat să stabilească o punte de legătură între „muzica întunecată, 

metaforică” a primelor modele literare pe care le-a avut şi accentul pus pe prezent, 

pe domeniul fizic, preocuparea de seamă a multor poeţi americani ai anilor 

debutului său în Lumea Nouă. În felul acesta, influenţa maeştrilor de început, de la 

Tristan Tzara, Lucian Blaga, Tudor Arghezi şi până la Ilarie Voronca sau B. 

Fundoianu va fi trecută, la nivel stilistic, prin expresivitatea specifică lui Ted 

Berrigan şi Şcolii de Poezie de la New York, rezultatul rămânând până astăzi 

deconcertant pentru critica literară şi pentru orice încercare de a-l încadra pe Andrei 

Codrescu într-o orientare lirică unică. Versurile acestea au atât prospeţimea frustă a 

aparentului trivial, cât şi profunzimea metafizică deprinsă de tânărul poet de la marii 

autori (români şi nu numai) pe care îi citea şi îi recitea în perioada formării sale 

intelectuale.  

         Nu avem de-a face, însă, nicidecum cu o inadvertenţă terminologică ori de 

conţinut, câtă vreme plăcerea lui Codrescu de a adopta măşti lirice – ori narative – 

şi de a recurge la jocul vocilor şi eurilor este semnul caracteristic al întregii sale 

creaţii. Deloc întâmplător, s-a afirmat că scriitorul întrupează perfect predispoziţia 

postmodernă pentru multiplicitatea vocilor şi pentru pluralitatea eurilor. 

Contrazicând aserţiunea reprezentanţilor Noii Critici în conformitate cu care textul 

şi autorul ar fi două entităţi care trebuie despărţite şi analizate întotdeauna separat, 

poetul american de origine română împleteşte în mod deliberat literatura cu 

existenţa în general sau chiar cu propria existenţă, sugerând, prin unele dintre cele 

mai bune pagini ale sale, că autorul se poate identifica şi chiar trebuie să se 

identifice, cel puţin la un anumit nivel, cu textul însuşi. Iar Andrei Codrescu 

întruchipează numeroase ipostaze textuale şi biografice, fiind poet, romancier, 

eseist, traducător şi găsindu-şi teritoriul (de fiecare dată predilect!) de manifestare 

atât în lumea mai veche, a tiparului, cât şi în cea mai nouă (şi din ce în ce mai 

nouă!) a spaţiilor virtuale, trecând cu naturaleţe dintr-unul în altul, ca într-un joc 

extrem de bine pus la punct, dar demonstrând de fiecare dată o teribilă seriozitate a 

alegerii mijloacelor de expresie, dovadă (dacă mai era nevoie...) a vocaţiei sale 

artistice. De pe această poziţie, Codrescu explorează şi celebrează diferenţele care 

dau sens existenţei, iar poezia sa demonstrează de fiecare dată o uimitoare 

capacitate analitică, o forţă lirică, dar şi o sensibilitate emoţională care pune in 
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lumină – schimbând mereu perspectiva şi punctul de observaţie – tensiunile dintre o 

percepţie preponderent imaginativă şi accentul strict etic, într-o lume dominată de 

spiritul rebel (à la François Villon), singurul de natură a mai da coerenţă unei 

umanităţi ameninţate de cele mai diverse pericole – majoritatea deloc imaginare.  

 

                                              Contradicţii & paradoxuri 

 

         Impulsul de bază care străbate creaţia lui Codrescu este un soi de anarhism 

liric bine temperat, care, însă, nu are nimic de-a face cu nihilismul pe care criticii 

mai grăbiţi l-au descoperit în textele sale. Poetul intenţionează să dea cititorilor 

imboldul de a se trezi, nedorind să-i lase să se risipească ori să se piardă într-un 

univers marcat de consumismul cotidian: „Multe din certitudinile epocii moderne 

sunt complet dispărute acum. Trăim vremuri în care aproape totul e în mişcare, iar 

ideea de a crea ceva nou sau care să surprindă acel esprit du temps e foarte fragilă.” 

Revista editată de Codrescu, Exquisite Corpse, a încercat să surprindă cât mai exact 

tocmai acest spirit al timpului, autorul fiind pe deplin conştient de poziţia aparte a 

artistului în climatul marcat de provocări al postmodernismului. Tocmai de aceea, el 

va susţine sau va sugera în numeroase poeme că e posibil, chiar şi în epoca pe care 

o trăim, ca fiinţa umană să aibă o existenţă (e)liber(at)ă de sub tutela televizorului, 

de pildă, sau a atotprezentelor reclame sau aspecte ale publicităţii agresive, dar, 

chiar sustrăgându-se acestor condiţionări, e imposibil să susţii ori să pretinzi că 

dominaţia televiziunii ori a internetului nu ar fi reală în ziua de azi: „Există locuri 

sfinte, ca Ierusalimul, pe internet? Ceva pentru care să ne putem lupta cu adevărat?” 

(blue jew notes) 

         Prin urmare, lirica lui Codrescu oferă imaginea unei lumi sfâşiate de profunde 

contradicţii şi căreia poetul încearcă – atât cât se poate – să-i dea coerenţă şi să-i 

descopere noi certitudini. Iar dacă în unele pagini domină tonul ironic la adresa 

mijloacelor atotprezente de comunicare în masă, în altele descoperim capacitatea 

autorului de a se amuza el însuşi de o serie de realităţi ale prezentului – la fel cum, 

în paranteză fie spus, în Lecţia de poezie (2010), profesorul de literatură Andrei 

Codrescu se amuza (copios sau exasperat, după caz...) pe seama lecturilor 

superficiale sau a lipsei de interes a studenţilor de la Litere. Situaţia este reluată, la 

un alt nivel, atunci când poetul abordează aspecte de fiecare zi ale existenţei, 

tratându-le în aceeaşi cheie. Astfel, pe de o parte este evidenţiat limbajul specific 

lumii micului ecran şi reclamelor, iar pe de altă parte se subliniază mereu faptul că 

arta, chiar şi în aceste condiţii, încă mai poate contribui la salvarea lumii. Iar dacă 

un poet romantic sau modern ar fi încercat să depăşească toate constrângerile lumii 

exterioare şi să nege limbajul unei culturi (de masă) prin excelenţă consumiste, 

Andrei Codrescu înţelege că, fie că ne place, fie că nu, acest mod de a vorbi e nu 

numai atotprezent în lumea contemporană, ci se insinuează, din nou, fie că vrem, fie 

că nu, în numeroase manifestări artistice. Astfel încât, pare a spune poetul printre 

rânduri, până să-l respingem integral, de ce să nu ne folosim de el ca de un mijloc 

subversiv, menit a evidenţia tocmai punctele slabe ale societăţii de consum 

(americane şi nu numai)... Ora de istorie (şi poezie): „Suntem în anul 2010 şi 

burghezia poate fi mulţumită/ doar de nefericirea artiştilor care distrug acea 



 
45 

 

mulţumire cu ecstasy/ artiştii în suferinţă sunt promovaţi/ pe seama extaticilor (şi 

misticilor!)/ suntem la ceremonie dar ne prefacem a fi altundeva.” 

         În egală măsură, însă, poetul se serveşte foarte bine de implicaţiile imaginii 

străinului sosit în S.U.A. – una dintre măştile pe care le adoptă, dar nu pentru a 

evidenţia pur şi simplu contradicţiile lumii de dincolo de Ocean, nici pentru a vorbi 

în numele imigranţilor ajunşi pe tărâm american ca pe noul Pământ al Făgăduinţei, 

ci mai cu seamă pentru a oferi o imagine cât mai completă, cât mai adecvată, dar şi 

cât mai adevărată cu privire la modul în care toate aceste aspecte reprezintă, dacă 

sunt privite cu atenţie, trepte ale constituirii propriului său destin poetic. De aici 

tensiunea de substanţă dintre ţara de adopţie şi cea natală, dar şi dintre două moduri 

de a gândi şi practica poezia. Şi tot de aici, desigur, şi marea temă a evadării pe care 

o regăsim atât în proza, cât şi în versurile lui Codrescu. Richard Collins sugera chiar 

că pentru scriitor, pentru a fi reală, evadarea interioară sau exterioară nu trebuie să 

aibă în vedere ori să se raporteze doar la un regim politic, ci la orice autoritate 

represivă, căreia să i se poată opune prin intermediul autonomiei estetice sau 

autodeterminării17.  

         Evadarea poate însemna, însă, deopotrivă, exil. Numai că acest exil se 

transformă pentru Andrei Codrescu, într-o adevărată patrie interioară, aceasta e 

veritabilul lui „Promised Land. Devine evidentă şi profunda preocupare pentru 

limbaj, precum şi pentru capacitatea autorului de a exprima în mod privilegiat 

marile adevăruri ale fiinţei. Pentru poet, cel a cărui „maşină de tradus de pe muntele 

athos/ are portaluri multiple pentru muritori şi unul pentru eternitate” (O silabă), 

valoarea primordială a limbii ar putea să fie păstrată doar prin intermediul 

experimentării până la capăt a unei profunde religiozităţi, chiar dacă aceasta e 

exprimată mereu în răspăr.           

         Iar dacă la suprafaţă unele poeme vorbesc despre identitate şi provocările 

căreia omul trebuie să-i facă faţă în ultimele decenii, pluralism (politic sau nu), 

tehnologie şi binefacerile (ori blestemele) sale, la un nivel mai profund şi citite 

altfel, doar cu mai multă luare-aminte, aceleaşi texte abordează temele dintotdeauna 

ale marii lirici: copilăria, frumuseţea, dragostea, moartea: „Mă plămădesc pe mine 

însumi după modelul cuiva pe care l-am închipuit chiar eu la zece ani rătăcind/ prin 

labirintul, străzilor din oraşul meu medieval, o fiinţă/ atât de uşoară, atât de 

luminoasă, de rapidă, de generoasă şi de întreagă/ încât aproape că nu avea trup, ci 

doar o pălărie neagră. Mai mult decât atât/ îşi făcea apariţia doar pe ploaie. Până în 

ziua de azi/ el nu poate fi schilodit pentru că e deopotrivă afară & înăuntru./ Când 

mă gândesc la el simt durerea modelelor mele de mai târziu.” (Model work) 

Codrescu adoptă, deci, masca celui marcat de (pre)dispoziţiile contemporane, doar 

pentru a putea vorbi mai convingător despre ceea ce contează cu adevărat. Titlul 

prezentei antologii poetice nu este, aşadar, nici el întâmplător ales, So Recently Rent 

a World (O lume atât de recent închiriată), făcând aluzie la puterea financiară, 

determinantă în zilele noastre, capabilă să domine/ închirieze totul, până şi lumea 

întreagă. Prin urmare, un anumit soi de narcisism ontologic îl va determina pe poet 

să-şi asume voci lirice diferite şi din ce în ce mai numeroase şi să uzurpe, în acest 

                                                           
17 Richard Collins, Andrei Codrescu’s Mioritic Space, in Melus, Vol. 23 (4), p. 12. 
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fel, surplusul de identitate al celuilalt/ celorlalţi: „Îndemnul de a inventa poeţi mă 

cuprinde adesea, ori de câte ori aud o voce rostind ceea ce nu cred că am spus eu, ci 

îşi manifestă propria personalitate...”     

 

                                             Lucruri, produse, poeme 

 

         Absenţa contextului adecvat, dublată uneori de lipsa unui sens care să justifice 

anumite acţiuni este o altă realitate cotidiană. Iată cum o prezintă Codrescu în 

poemul Paper on Humor: „Totul sună amuzant într-o revistă de divertisment./ Ani 

de zile mi-am publicat poemele în reviste de divertisment/ aşa încât nimeni să nu 

observe cât de triste erau.” Fuziunea devine simplă confuzie, versurile sunt 

amuzante sau triste exclusiv în funcţie de locul unde sunt publicate. Însă, paradoxal, 

poemele realmente ar putea fi receptate astfel, fie drept triste, fie drept amuzante, în 

vreme ce finalul textului, „I am collected. Nothing matters to me”, sugerează 

importanţa succesului şi faimei mai mult sau mai puţin iluzorii determinate de 

simpla includere într-o antologie. A fi antologat („collected”) contează; nu şi a fi 

citit – ca să nu mai vorbim de cum ar trebui, ca poet, să fii citit... Şi nu sensul a fost 

distorsionat, în cazul acesta, ci realitatea este că arta însăşi, în perioada 

contemporană, e (sau poate fi) înţeleasă (sau neînţeleasă) în mult mai multe moduri 

şi de către mult mai mulţi oameni faţă de epocile anterioare. Opera de artă sau, mai 

bine zis, produsul artistic se mişcă în deplină libertate pe deasupra oricăror graniţe 

prestabilite, lipsită fiind, însă, de străvechiul sens transcendent, şi aşteptând doar să 

fie percepută, observată, şi doar eventual interpretată ori (re)contextualizată...     

         După cum se vede dintr-un poem precum Belligerance, autorul realizează nu 

doar absurditatea existenţei într-o lume în care toate obiectele au devenit „produse” 

(care trebuie cumpărate, folosite, înlocuite, au nume specifice şi faimoase, 

reprezentând marile firme!), ci şi situaţia delicată a poetului într-un astfel de spaţiu: 

„De fapt în acele vremuri pantofii nu aveau nume/ dar eu eram futurist.” Nu avem 

de-a face doar cu o abordare indirectă a temei trecerii timpului, ci şi cu noua 

expresie pe care amintirea o primeşte atunci când e confruntată cu noile experienţe/ 

contexte/ pretexte. Numai că Andrei Codrescu ştie şi cum să evite pericolele 

nostalgiei (vârstei mijlocii?), oferind cititorului, de fiecare dată când aceasta pare a 

deveni nota predilectă, antidotul excelent dozat al ironiei. Poemul mizează mult nu 

doar pe jocurile de cuvinte (aşa cum se întâmplă în alte situaţii, de pildă în deja 

citata Oră de istorie şi poezie: „e doar o singură vocală diferită între fetal şi fatal/ 

diferenţa aceea eşti TU”) şi pe inventivitatea lexicală, ci în special pe rolul artei 

chiar şi (mai ales...) într-un asemenea cadru. Căci scriitorul încearcă, în fond, nu să 

rezolve ori să clarifice contradicţiile şi paradoxurile universului ce ne înconjoară, ci 

să înveţe să trăiască împreună cu ele, alături de ele, savurându-le. De aceea, 

numeroase texte au în vedere chiar procesul (şi procedeele) construirii poemului. În 

Intenţie („Intenţia mea e să compun un poem/ care să cuprindă toate/ marile versuri 

scrise vreodată;/ vreau ca acest poem să fie aici/ mult timp după ce tu vei fi plecat.”) 

sau Împotriva sensului faptul este evident, iar autorul îşi subliniază şi preocupările 

metapoetice: „Tot ceea ce fac este împotriva sensului./Asta e parţial intenţionat, şi 

în cea mai mare parte spontan./ Oriunde m-aş afla mă gândesc că sunt în altă 
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parte./Asta se întâmplă parţial pentru a induce în eroare poliţia, şi în cea mai mare 

parte pentru/ a mă evita pe mine însumi, mai a-/ les atunci când trebuie să confirm/ 

faptele evidente care întotdeauna/ stau pe o măsuţă şi atrag/ atenţia asupra lor.” La 

fel se întâmpă în De rerum natura: „Vând mituri, nu poeme. Cu fiecare poem creşte 

şi o parte de mit. Mitul acesta nu-i în poem. E în mintea mea. Iar atunci când 

editorii îmi cer poeme pentru reviste, îi pun să-mi plătească munca acceptând şi 

aceste mici mituri pe care le creez. Miturile astea apar la sfârşitul revistelor, sub 

titlul DESPRE COLABORATORI sau deasupra poemelor mele, cu italice.” 

         Poezia lui Andrei Codrescu, celebrând mereu diferenţa („Sunt Sfântul Ioan 

Botezătorul, opera mea anunţă naşterea lui/ Isus” – Diferenţele), are şi rolul de a 

ajuta fiinţa umană contemporană să regăsească uitata esenţă a mitului şi să se 

reorienteze către gândirea mitică, în sensul pe care Mircea Eliade, unul dintre 

modelele de tinereţe ale poetului, îl dădea sintagmei. Universul liric ce ia, astfel, 

naştere, este reflectarea unei inedite combinaţii între o viziune dadaistă à la Tristan 

Tzara, instigând la nerespectarea logicii, şi încercarea de resacralizare a lumii, după 

cum afirmă Kenneth Warren („From the beginning, then, Codrescu’s voice has been 

pledged to a sacramental act by which the de-sacralization of poetry through Tzara 

might be joined to a re-sacralization through Eliade”18): „Fiece sunet e religie./ 

Limba e doar un băiat din cor în această religie./ [...] Totuşi, trebuie să vorbesc cea 

mai inteligentă limbă disponibilă.” (Predică de duminică)                                      
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 IONELA COZMESCU 

 

    Ştefan Baciu - Lirica exilului sau Poetica dezmărginirii 
 

Înstrăinarea nu poate fi configurată liric în imagini 

complete, fără valorificarea cronotopului călătoriei. 

Exilarea presupune îndepărtarea faţă de un reper, 

mişcare în spaţiu şi timp iar condiţia de exilat este, în 

mare parte, o completare a condiţiei de homo viator 

pe care o propune, asumându-şi-o, eul poetic. 

Înainte de a se desăvârşi ca imagine artistică prin 

identificarea completă cu profilul liric al 

scriitorului, călătoria se configurează, şi ea, din serii 

cronotopice, care acoperă, în complexitatea lor, 

toate nuanţele acestei teme. O definiţie 

particularizată, suprapusă condiţiei poetice, a 

călătoriei, demonstrează preocuparea pentru 

reconstituirea conceptualizată a acestei imagini lirice, 

înţeleasă drept chintesenţă a tuturor drumurilor biografiei intime  

a lui Ştefan Baciu – „drumurile mele tăcute, revăzute în somn/ 

între Madagascar, Panamá şi Tegucicalpa/ dar şi între „Capşa” şi „Athenée Palace” – Lui 

Paul Morand. Odată definite, poetul operează clasificări  (Între mine şi Cristofor 

Columb), dar, mai ales clarificări interioare, ivite din aceeaşi nevoie organică de 

redescoperire a sinelui şi a propriului rost. Călătoria va prelua determinările şi concreteţea 

imaginilor din preaplinul mesajului liric de ansamblu al celor trei volume luate în 

discuţie, ipostaziată fiind  într-un cumul de forme ce îi atestă pluriperspectivismul 

abordării. Din perspectiva realităţilor ţării, călătoria înseamnă fugă („O să-mi iau cărţile, 

creioanele/ batistele, ţigările de foi/ şi-o să plec la Adis Abeba (…) o să uit tristeţile şi 

lamele de ras/ falnic, neînduplecat, bărbos/ şi-o să plec spre Popocatepetl” – Dor de 

ducă”), rebelă atitudine iscată de tot ce înseamnă lucruri şi fapte mari, căci, în revolta sa, 

eul liric îşi rezervă dreptul de a lua în această călătorie amintirile şi doar lucrurile 

mărunte, banale chiar, dar dragi sufletului („o să-mi adun lunile de miere”, „o să-mi adun 

scrisorile”), care nu trădează. Privită aşa, fuga devine o atitudine emblematică în 

construirea profilului spiritual al exilatului şi, pentru a o justifica,  poetul imaginează o 

întreagă tipologie a înstrăinaţilor, definiţi, generic, de „fuga lor din faţa viziunii care nu 

iartă” (Între mine şi Cristofor Columb). 

Uneori, o stare de oboseală ori dezamăgire se instaurează în profilul călătorului, dorul 

de ducă, perceput ca instinctualitate, ori născut din grija de a te îndepărta de ceea ce 

afectează, se transformă în plafonare şi în căutarea liniştii care niciodată nu se suprapune 

drumului, eul liric, alege, în urma unei proiecţii în spaţiu a gândurilor, dintre toate 

călătoriile, reveria, somnul,  comuncarea astrală: „ – Hai la culcare, tizule/ îmi spune 

luceafărul./ – Hai!” (Fapte diverse). Cea mai încărcată de semnificaţii imagine a 

cronotopului călătoriei este, însă, căutarea. Ea defineşte, în aceeaşi măsură, febrila nevoie 
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a descopeririii unui spaţiu nou, de adopţie, a înstrăinatului şi nevoia desăvârşirii 

intelectuale, ca fiinţă, a acestuia. Sfâşiat de un trecut şi un prezent care îl dispută cu 

aceeaşi forţă, eul liric are sentimentul că, dintre toate căutările, acută şi necesară este 

căutarea propriilor rădăcini, ce riscă să se piardă în uitare, sub ameninţarea lumii noi. De 

aceea, această căutare echivalează cu o călătorie „spre înapoi”, cu o resorbţie a elanurilor 

cu care tentează depărtările, până la punctul zero, care echivalează, întotdeauna, cu un 

petec de cer, chiar şi în cele mai mohorâte reprezentări: „Mă duc înapoi spre cerul meu 

mai mohorât” (Poetul la tropic). Poezia aceasta a călătoriei în sens invers, spre casă, este 

un duios câtec de dor, „scris cu sânge”, şi intensitatea trăirii retrospective este cu atât mai 

puternică cu cât ea nu se materializează decât prin forţa amintirilor, lăsând, aşa cum eul 

liric subliniază „o cicatrice în inimă/ din care picură   sânge – astfel încât/ curge sânge din 

aer/ şi cade peste hârtia asta fără-ncetare” (Scris cu sânge). O cutremurătoare imagine a 

condiţiei poeziei se configurează aici: ea este o continuă rană, simbol al unui dor 

nemărginit, niciodată stins, răgaz în iureşul timpului pentru a mărturisi, în singurătate, iar 

şi iar, zbaterea sufletului („Nu avem decât un sfert de oră de vorbit despre Râmnicul 

Vâlcea/ atâta cât suntem singuri între amintiri/ ca două cuvinte într-un dicţionar/ evadate 

pentru o clipă din o mie de pagini” – Scris cu sânge). 

În numeroase imagini lirice călătoria se prefigurează ca rătăcire, debusolare, drum fără 

ţintă, nu pentru că eul liric nu şi-ar cunoaşte aşteptările ci pentru că acestora necunoscutul 

(în aceeaşi proporţie previzibil şi imprevizibil), le răspunde în alte forme, în faţa cărora 

orice entuziasm se stinge. Oricât de mult ar putea intui, în culori luminoase, viitorul, de 

un singur lucru poetul e sigur: viaţa sa, o mare călătorie, se va consuma, căutând rătăcitor 

un punct de reper, ce nu va putea fi niciodată altul decât Braşovul: „Bărci ca de hârtie vor 

flutura batiste/ pietonilor de pe cheiul din La Habana/ şi vânzători ambulanţi vor oferi/ 

papagalii cei mai gureşi la Rio de Janeiro.// Reclame luminoase vor face tumbe la Buenos 

Aires/ perechi romantice vor toarce planuri în Costa Rica/ iar eu undeva, pe o bancă, 

pierdut în spaţiu/ o să caut Braşovul pe globul terestru” (Mapa Mundi).  

Şi din atâtea rătăciri, se iscă, uneori, nevoia unor bilanţuri, întotdeauna triste, căci, 

pendulând între un „am fost” şi un „n-am fost” eul poetic înţelege cu tristeţe că a fost 

pretutindeni şi, totuşi, nicăieri atâta vreme cât nu a reuşit să fie călătorul desăvârşit al 

propriei ţări: „Am trecut prin Italia, prin Franţa,/ Chiar şi pe coasta Africii am pus 

piciorul,/ Dar pe mine mă roade regretul că niciodată nu am fost la Turnu Măgurele” 

(Analiza cuvântului dor).  

Devenită temă lirică, valorificarea particulară a toposului în creaţia de maturitate a 

poetului Şefan Baciu aduce în prim plan o serie nouă de cronotopi, pliaţi pe aceeaşi 

dualitate a fiinţei care se sfâşie, odată cu plecarea spre necunoscut, lăsând o parte de 

suflet acasă şi cealaltă răsfirând-o în spaţii străine. Produs al aceleiaşi experienţe a 

exilului, poezia spaţiilor, cum ne permitem să numim această atât de originală creaţie, va 

conferi autorului ei maturitatea ca expresie a desăvârşirii, întregindu-l, în acelaşi timp, cu 

o nouă sintagmă caracterizatoare: „poetul tânăr”, „poetul solar”, „poetul citadin” se 

împlineşte, în plan artistic prin viziunea particulară a dezmărginirii ca temă a creaţiei, 

devenind, aşa cum critica îl numeşte, simbolic, „poet planetar”19. Poetica dezmărginirii, a 

                                                           
19 Nicolae Manolescu, Fişă pentru o biografie poetică (II), în „România literară”, nr. 25, 21 

iun. 1990, p. 9 
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toposurilor, construieşte cea mai interesantă viziune a exilului, în măsura în care poetul a 

înţeles să-l înfrângă, ca stare, prin transferarea spaţiului matrice, câte puţin, în toate 

locurile dezrădăcinării. Din acest punct de vedere, reprezentativă şi complexă în 

semnificaţii este afirmaţia pe care Doina Uricariu o aşează ca emblemă a artistului: Ştefan 

Baciu, rămâne, prin poezia ultimei etape, „poetul şi scriitorul care a înfrânt exilul, 

transformându-l într-un acasă neţărmurit”20. Această atitudine poetică este, cu evidenţă, şi 

o atitudine a omului Ştefan Baciu, a celui care, instinctual, caută soluţii salvatoare în faţa 

necunoscutului şi care adună în „geografia inimii” alături de „tăcerile omului singur între 

oameni”, toate sonurile cu care, ca un cântec de sirenă, spaţiul originilor tentează (Lecţia 

de singurătate).  

Din această perspectivă,  prima tensiune lirică reprezentată este generată de o imagine 

în contrast a două spaţii: acasă şi străinătatea. Nevoia întoarcerii la rădăcină, se acutizează 

pe măsură ce eul liric conştientizează imposibilitatea întoarcerii acasă şi generează, prin 

compensare, o amplă imagine a locurilor dragi ale ţării. Primul topos descris adună, ca 

rezultat al zbuciumului interior, într-o reprezentare complexă, simbolurile Braşovului, 

spaţiul ivirii în lume şi veşnică axă a lumii, ale Nadeşului bunicilor, cu farmecul lui 

patriarhal, ale Bucureştiului ca topos al adolescenţei ori ale Vâlcii, ca spaţiul al unei 

poveşti de iubire. În extensie, însă, pe lângă aceste repere particularizate biografic, fiecare 

topos românesc, străbătut sau doar intuit, imaginat prin atribuirea aceloraşi sensuri cu 

care sunt încărcate şi celelalte spaţii ale ţării, devine esenţa unei lumi unice, pe care nicio 

imagine exterioară, oricât de bogată şi generoasă, nu o poate suplini. Se instaurează, 

astfel, o viziune concentrică asupra spaţiului matrice care se desfăşoară în ample imagini 

în lirica lui Ştefan Baciu, de la cele mai mărunte şi intime sensuri până la marile 

simboluri. 

La un prim nivel, acest unic „acasă” este definit prin câteva imagini de suflet, de un 

intimism şi o simplitate cutremurătoare, reconstituind cea mai luminoasă şi sinceră 

imagine a unui spaţiu real şi totuşi, atât de greu de înţeles şi reconfigurat din afară, pentru 

toţi cei care nu i-au trăit, cu fiecare imagine, la rândul lor, profunzimea. Un măr, o placă 

de patefon, un peisaj, o ciocârlie, un zvon, „un dans în vânt” (Patria), toate devin reperele 

de forţă ale unui atât de particular „acasă”, pentru că el echivalează cu locul naşterii ca 

fiinţă şi ca identitate. „Născut în Ţara Bârsei” eul poetic aderă aproape programatic 

acestui microunivers, autointitulându-se „braşovean” şi „ortodox”, într-o imagine ce se 

imprimă cu reperele unei lumi spaţiale şi, mai ales, spirituale. Spaţiul este, iată, o esenţă a 

spiritualităţii şi o emblemă a sufletului, a tot ce are mai valoros fiinţa care aderă lui. 

Un al doilea cerc care defineşte spaţiul matrice este reprezentat de oameni. „Acasă” 

ajunge să se suprapună, mai întotdeauna în lirica lui Ştefan Baciu, amintirilor unor 

oameni dragi, ce imprimă versurilor nuanţele evocării şi dau imaginii spaţiale o dublă 

conotaţie: chipurile evocate conferă, în tonalităţi afective, că spaţiul căruia eul liric îi 

aparţine este un loc al prieteniei, al nobleţei sufleteşti, şi, prin extensie, că este purtătorul 

unor valori spirituale, reprezentative şi definitorii. Lucian Blaga, Radu Stanca, Emil Bota, 

Ion Vinea, Urmuz, Ion Iancovescu devin, prin evocarea lirică,  purtătorii unor valori ce 

reprezintă umanitatea, onestitatea, speranţa, iubirea, educaţia, într-un cuvânt, reprezintă 

identitatea etnică şi spirituală a spaţiului românesc. 

                                                           
20 Doina Uricariu, Triplu salt oceanic şi liric, în „România literară”, nr. 3, 26 ian.-3 feb. 

1993, p. 12 
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Cea mai reprezentativă imagine a toposului românesc este cea alcătuită din absenţe, 

din tot ce înseamnă „acasă” şi străinătatea nu va reuşi, niciodată, să suplinească. Se 

configurează, astfel, un spaţiu ireal, intim, imaginar, reconstituit liric, salvat deci, prin 

creaţie, ce devine imaginea ideală a lumii din care eul poetic s-a rupt. Redat  până la 

detalii, el demonstrează că amintirea dă alte dimensiuni  locurilor şi oamenilor, mult mai 

ample şi mai exacte chiar decât în realitate, şi cu atât mai dureroase pentru cel înstrăinat, 

căci amplifică, în acelaşi raport, şi trăirile. Ele sunt atât de puternic şi dureros resimţite 

încât amintirea nu mai are merite în această reconfigurare, ci devine noapte adâncă şi 

tristă care acutizează frământarea ivită din nevoia apropierii de casă. Fantasmele unor fete 

blonde, plimbându-se pe Corso, colţuri de stradă tăcute, ierni şi zăpezi pe creste, 

alcătuiesc, la scară mică, imaginea unui spaţiu pierdut. La tropic, scriind sub palmieri, eul 

poetic îşi înfrânge dorul chiar şi prin aceste imagini pierdute şi, evident, pentru totdeauna 

absente (Gând). Important rămâne, însă, mirajul acestei lumi, care într-o imagine 

inversată faţă de cea a simboliştilor, nu este dat de farmecul unor spaţii îndepărtate ci, 

paradoxal, de cel numit atât de duios, „acasă”. Toate elanurile interioare, toate gândurile, 

toate dorurile de ducă, converg spre „înapoi”, se resorb în esenţele acestui spaţiu unic, 

românesc. 

Acestei resorbţii îi corespunde, în opoziţie, dezmărginirea ca simbol al unui topos fără 

frontiere, al unui spaţiu străin, anonim în ciuda numărului impresionat de toponime care îl 

definesc şi nelimitat în ciuda graniţelor geografice care se impun cu atâta evidenţă în 

poezia lui Ştefan Baciu şi o transformă într-o geografie lirică, de suflet, într-o „lecţie de 

geografie”21. Dezmărginirea este, aşadar, sinonimă aici străinătăţii care, culmea, în raport 

cu nostalgia originilor, limitează, sufocă, ucide elanuri şi distruge fiinţa prin acutizarea 

lipsei de identitate. Oscilând între un poetic „sunt” şi „nu sunt” eul liric se defineşte doar 

în raport cu ceea ce înseamnă acasă şi niciodată prin realizările cu care şi-a încununat 

goana prin spaţii. Experienţele cu care l-au îmbogăţit toate colţurile lumii par să nu 

echivaleze cu nimic din frumuseţea lucrurilor mărunte, de suflet, trăite acasă („Nu sunt eu 

acela al cărui nume/ e citat într-o bibliografie/ în revista „Gigibori”/ din Port Moresby 

(Papua, Noua Guinee)/ nu sunt eu acela publicat/ într-un supliment literar / în 

Tegucicalpa (Honduras)/ nu sunt eu acela/ care i-a strâns mâna lui Fidel Castro/ (un 

avocat necunoscut din La Habana)/ în Mexico DF, în 1956/ (…) nu sunt eu acela care mă 

văd în oglindă/ în odaia de baie de pe Dealul Pacificului/ în Honolului (Hawaii).// Eu sunt 

acela/ – numai acela –/ care se plimba cu tine/ pe Olt în sus în satul Sticlăria/ într-o zi de 

vară, în 1942/ la Râmnicul Vâlcea” (România) (Necunoscutul din oglindă). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 Nicolae Manolescu, Fişă pentru o biografie poetică (II), în „România literară”, nr. 25, 21 

iun. 1990, p. 9  
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    MIHAELA  EMILIA  VLADU 

 

Ioan Bianu – perioada studenţiei la Universitatea din 

Bucureşti22 

 

În toamna anului 1876, odată sosit la Bucureşti, Ioan 

Bianu este primit de August Treboniu Laurian, decanul 

Facultăţii de Litere, la recomandarea lui Ioan Micu 

Moldovan, canonic şi prepozit de la Blaj. Aducând 

cu sine ,,testimoniul numai cu eminenţe şi scris în 

latineşte”23, tânărul Bianu este înscris ca bursier al 

facultăţii, fiind primit cu bunăvoinţă de August 

Treboniu Laurian. Cea de-a doua recomandare era 

chiar prima sa lucrare – Viaţa şi activitatea lui 

Maniu Samuilu Miculu alias Clain de Sadu 24  - 

scrisă cu sârg de elevul şcolii blăjene, având o 

grafie latină şi o turnură a frazei ce înfăţişează o 

limbă veche.  

Cunoscând însufleţirea, puterea de muncă şi 

mintea ageră a fostului său elev, I. Micu Moldovan 

găseşte de cuviinţă să trimită o scrisoare de recomandare 

către August Treboniu Laurian, numit de puţină vreme în funcţia de director al 

bibliotecii. Apoi, după ce i-a încredinţat suplinirea unui post de custode al 

bibliotecii, August Treboniu Laurian îi va scrie profesorului Moldovan 

mulţumindu-i pentru această recomandare, fapt ce ne determină să credem că toate 

calităţile care au stat la baza acestei aprecieri a profesorului ardelean s-au confirmat 

în scurt timp prin activitatea noului custode. Desigur, la calităţile personale ale 

tânărului ardelean se pot adăuga şi valorile morale, educaţionale şi culturale pe care 

acesta le-a dobândit în anii de studii din riguroasa şcoală blăjeană. 

Contactul cu societatea bucureşteană, cu modul de trai al acestui oraş 

cosmopolit i-a creat tânărului student probleme de adaptare, atât materială, cât şi 

sufletească, încât a fost pe punctul să renunţe a-şi continua studiile aici, mai ales că 

nu se deprinsese cu gândul de a urma teologia. Însă, mentorul său de la Blaj îi 

atrage atenţia că neajunsurile de care se plângea nu sunt deloc întemeiate şi îl 

sfătuieşte că cel mai bine pentru el este să-şi continue studiile, asigurându-l de 

                                                           
22 Fragment din volumul: Ioan Bianu şi bibliografia românească în curs de apariţie la 

editura Gens Latina, Alba Iulia 
23 Ioan Bianu, Visuri, gânduri şi planuri dinainte cu o jumătate de secol pentru organizarea 

bibliotecilor, arhivelor şi muzeelor ţării, în  „ Revista arhivelor”, Nr. 5, 1928-1929, p. 265. 
24 Idem, Viaţa şi activitatea lui Maniu Samuilu Miculu alias Clain de Sadu, Bucureşti, Noua 

Typographia a Laboratoriloru Romani, 1876, 35 p. 
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întregul său sprijin. Din acest moment gândul reîntoarcerii îl părăseşte, înscriindu-se 

pe acest nou drum care îl va conduce spre un destin de excepţie. 

Pe lângă timpul petrecut în bibliotecă pentru studiu în vederea susţinerii 

examenelor an de an, organizarea bibliotecii al cărei custode devenise reprezenta 

centrul preocupărilor sale. 

Interesul şi pasiunea pentru universul cărţii, care îl vor însoţi întreaga viaţă pe 

Ioan Bianu, le-a dobândit la Blaj, după cei zece ani petrecuţi în casa lui I. Micu 

Moldovan, la rându lui un împătimit al cărţii, dar şi în preajma bibliotecii lui 

Timotei Cipariu, apreciată drept cea mai înzestrată din Blaj la acea vreme. 

Întâlnindu-se aici cu o bibliotecă ce avea şi ,,un serviciu pentru cetitori şi cu 

oarecari cataloge”25, cercetează vechi manuscrise româneşti pentru care manifestă 

un interes aparte considerându-le documente deosebit de importante pentru cultura 

şi spiritualitatea românească. 

Desigur, perioada petrecută la bibliotecă l-a pus în contact cu o serie de 

personalităţi culturale ale epocii şi l-a pregătit, de asemenea, pentru etapa ce avea 

să-l apropie de instituţia de al cărei nume a fost legat pentru totdeauna. Alexandru 

Odobescu îl va recomada Societăţii Academice – Academia Română de mai târziu – 

pentru unica funcţie existentă, arhivar-bibliotecar. Pe Ion Ghica şi D. A. Sturdza îi 

va cunoaşte în calitatea lor de conducători ai nou-înfiinţatei ,,instituţii culturale a 

românilor de pretutindeni”26, aceeaşi Societate Academică. În calitate de student, 

frecventeză ,,cu evlavie”27 cursurile de seară ale eruditului profesor B. P. Hasdeu, 

care îi va deveni mentor şi prieten, dar şi sfătuitor şi sprijin în continuarea studiilor 

în străinătate. 

Ion Ghica, preşedintele Academiei Române, îi va oferi postul de arhivar-

bibliotecar ,,cu începerea de la 1 februarie 1879 şi cu retribuţiunea prevăzută prin 

buget” 28 , post rămas vacant în urma demisiei lui S. Mavromaty şi având 

recomandarea secretarului general, G. Sion.  

La câteva luni după numirea în această funcţie, Societatea Academică Română 

se transformă în institut naţional cu denumirea de Academia Română, dobândind un 

nou statut sub raportul organizării, dar şi noi perspective ale sferei de activitate.  

Odată cu transformarea Societăţii Academice, la 29 martie/10 aprilie 1879, în 

institut naţional cu denumirea de Academia Română, o altă modalitate de 

îmbogăţire a colecţiilor bibliotecii a fost constituită de schimbul internaţional de 

publicaţii. Prin acest schimb realizat de Academia Română, biblioteca va îngloba în 

fondurile ei ,,colecţii de periodice şi numeroase monografii”29, editate de academii 

şi instituţii ştiinţifice din străinătate.  

                                                           
25 Ioan Bianu, Op. cit., p. 265. 
26 Ibidem, p. 266. 
27 Ibidem. 
28  Marieta Croicu; Petre Croicu, Scrisori către Ioan Bianu, Vol. I, Bucureşti, Editura 

Minerva, 1974, p. 522. 
29  George Băiculescu, Biblioteca Academiei Republicii Socialiste România (1867-1967): 

Cartea Centenarului, Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1968. p. 

31. 



 
54 

 

În 1879, Academia avea relaţii de schimb cu două societăţi ştiinţifice, numărul 

acestora crescând, până în 1885, la peste cincizeci de societăţi, prin stabilirea de noi 

legături la solicitările instituţiilor din străinătate, dovadă a interesului pe care îl 

reprezenta în cercurile ştiinţifice. Această amploare a schimbului de publicaţii, de la 

an la an, se datora atât măsurilor instituite de preşedintele Academiei, cât şi 

legăturilor pe care acesta le întreţinea cu personalităţiile vremii, prin capitalele 

europene.  

Înaltul for ştiinţific îşi stabilise legături statornice pentru achiziţionarea de carte 

străină cu cele mai cunoscute librării şi anticariate din oraşele europene, precum G. 

Masson, Eduard Champion, M. Gamber şi Paul Genthner la Paris, Otto 

Harrassowitz la Leipzig, Er. Loescher la Torino, Ulrico Hoepli la Milano, Carl 

Gerold la Viena şi Fred Boissons la Geneva, centre prin care îşi prezenta şi propriile 

publicaţii.  

 În iulie 1879, Ioan Bianu este reconfirmat în această funcţie de arhivar-

bibliotecar, care va fi definitivă. Inventarul preluat de el cuprindea colecţiile 

bibliotecii care înglobând 6.000 de volume – cărţi şi periodice –, 120 de volume 

manuscrise, câteva sute de documente istorice, 340 de stampe şi hărţi, 370 de 

monede şi medalii, toate donaţii, mai ales ale membrilor Academiei, în fruntea 

donatorilor situându-se D. A. Sturdza, I. Ghica, Al. Odobescu şi V. A. Urechia. 

Meticulos şi organizat, Bianu va cerceta acest fond propunându-şi inventarierea şi 

catalogarea cărţilor, ca un prim pas vizând organizarea bibliotecii. Munca aceasta 

nu era deloc uşoară şi la un moment dat ajunge să i se plângă lui Odobescu de 

sentimentul de inutilitate al acestei activităţi, fiind pe punctul să creadă, el însuşi, că 

îşi doreşte să facă altceva, mai precis să ocupe un post în diplomaţie, poate, 

cerându-i să-l sprijine. 

Odobescu, aflat la Paris, îi răspunde printr-o scrisoare paternă, dar austeră, 

înfăţişându-i problemele diplomaţiei, sfătuindu-l să rămână la Academie, să-şi dea 

licenţa şi să solicite o bursă pentru studii în străinătate: „Crede-mă, stai la 

Academie; prepară-ţi şi trece licenţa în Bucureşti; apoi prezintă-te la concurs pentru 

bursă în străinătate”30. Recomandările lui Odobescu au fost hotărâtoare nu numai 

pentru atenuarea momentelor dificile prin care trecea tânărul din Blaj, ci şi pentru 

destinul acestuia, legându-l pentru totdeauna de Academia Română.  

Ioan Bianu va urma sfatul profesorului său şi, în vara anului 1881, îşi susţine 

examenul de licenţă cu lucrarea Poesia satirică la români31, ce va fi publicată în 

acelaşi an. Nădăjduind să obţină o bursă de la stat ar fi trebuit să-şi dobândească şi 

calitatea ce-i asigura „toate drepturile de român”32, ştiut fiind că cei din Transilvania 

se aflau încă sub dominaţia imperiului austro-ungar, neavând aceleaşi drepturi şi 

libertăţi precum cei din Regatul României. Dorind să se înscrie pe linia unei cariere 

profesionale, cum era şi firesc la sfârşitul studiilor universitare, tot în acea vară se 

înscrie la concursul pentru ocuparea unui post de profesor din învăţământul 

preuniversitar şi se prezintă, ulterior, la concursul pentru obţinerea unei burse de 

                                                           
30 Marieta Croicu; Petre Croicu, Op.cit.,Vol. III,1976, p. 66.  
31 Ioan Bianu, Poesia satirică la români: studiu literar, Bucuresci, Tipografia Academiei 

Române, 1881, 98 p. Vezi: Anexe, Doc. 3 – Teză de licenţă: Poesia satirică la români. 
32 Marieta Croicu; Petre Croicu, Op.cit.,Vol. III, p. 105. 
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studiu în străinătate. Din corespondenţa purtată între I. Bianu şi Al. Odobescu, 

problema unei burse de studiu în străinătate apare dezbătută de mai multe ori, după 

cum îi scria acesta din urmă în februarie 1881: „Răspunde-mi dacă ţi-ar place să 

dobândeşti o bursă pentru străinătate. Şi unde: în Paris?, Germania?, în Italia?”33. 

Hotărât să îl sprijine, Odobescu ne lasă a crede că şi el doreşte să se implice în acest 

demers, continuând: ,,Aş face şi eu ce mi-ar sta prin putinţă ca să reuşim”34.  

După examenul de licenţă, Al. Odobescu, convins de calităţile şi de 

perseverenţa tânărului universitar, dar şi de faptul că îl credea îndreptăţit să 

dobândească cele mai recente cunoştinţe de specialitate necesare întemeierii şi 

organizării unui fond de carte la nivel academic, îşi întăreşte promisiunea: „Voi face 

tot ce-mi va fi posibil spre a-ţi înlesni reuşita”35 la concursul obţinerii bursei în 

străinătate. Nu mult după aceea, într-o scrisoare din 12/24 septembrie 1881, 

expediată de la Paris, Al. Odobescu îl anunţa: „[...] am scris cui se cuvine spre a te 

recomanda cu insistenţă pentru una din bursele în străinătate, şi anume, la Paris”36, 

precizând că era vorba de studii filologice. În cele din urmă, insistenţele 

profesorului de a-şi susţine discipolul în dobândirea râvnitei burse de studii şi-au 

atins scopul. Îngrijorat de absenţa lui Bianu prin potenţiala plecare a acestuia la 

studii în străinătate, Al. Odobescu i-a recomandat să găsească un suplinitor pentru 

postul de profesor pe care acesta îl ocupase prin concurs la Catedra de limba şi 

literatura română de la Liceul „Sf. Sava”, unde a profesat între 1881-1902. Deşi 

sperase să studize pentru început într-o universitate pariziană, tânărul Bianu va 

primi bursa, dar va petrece primul an la Milano, renumit centru universitar în 

domeniul filologiei, şi va ajunge la Paris cu un mai târziu.  

Înainte de a părăsi ţara, nemaiputând să ajungă la Blaj, I. Bianu îi trimitea 

fostului său dascăl I. Micu Moldovan o scrisoare prin care îi comunica vestea că 

peste două zile va pleca, căci obţinuse o bursă de la stat pentru a studia „filologie 

neolatină: un an la Milano, al doilea la Madrid, al treilea şi poate al patrulea la 

Paris”37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33 Ibidem, p. 99. 
34 Ibidem. 
35 Ibidem, p. 105.  
36 Ibidem, p. 107. 
37 Nicolae Comşa, Op. cit., p. 46. 
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CIPRIAN-IULIAN ŞOPTICĂ 

RESPONSABILITATEA SUBIECTULUI CUNOSCĂTOR 
principii etice privind autenticitatea şi originalitatea cercetărilor  ştiinţifice 

 

        Epoca modernă şi implict cea post-

modernă se caracterizează prin importanţa 

crescândă pe care o are ştiinţa în viaţa societăţii, 

dar şi în viaţa particulară ori publică a 

indivizilor. D e z v o l t ă r i l e 

umanităţii sunt legate în primul rând de 

revoluţia tehnico-ştiinţifică, însă nu trebuie 

neglijat rolul imens pe care-l au ştiinţele umaniste în conturarea unui ideal de 

umanitate. Fără intervenţia eticului în cadrul analizelor rigide, obiectiv-

rigurioase ale ştiinţelor naturii, omenirea s-ar putea îndrepta către un 

automatism cultural greu de aprehendat şi de asimilat. Mai ales, că ar trebui să 

ţinem cont de faptul că unul din aspectele revoluţiei tehnico-ştiinţifice îl 

reprezintă transformarea ştiinţei  într-o forţă nemijlocită de producţie, într-un 

vast imperiu consumerist în care valoarea umană din cadrul muncii tehnicizate 

este aproape anihilată. Mai mult, legătura strânsă dintre ştiinţă şi producţie 

este conştient urmărită de principalele programe politice ale statelor lumii. 

Aşa cum sugera filosoful Jean Baudrillard, ne confruntăm cu un veritabil 

mimetism în ceea ce priveşte producţia în serie atât a lucrărilor ştiinţifice, cât 

şi a celor artistice, astfel încât o soluţie etică vizavi de acest fenomen trebuie 

să se formuleze cu absolută necesitate. O avertizare asupra crizei culturii 

ştiinţifice a continentului european, dar implicit şi a umanităţii, în general,   s-

a lansat încă din anul 1927, de către Edmund Husserl, prin celebra sa lucrare, 

Criza umanităţii europene şi filosofia. Totuşi, putem observa cum revoluţia 

tehnico-ştiinţifică a zilelor noastre generează un nou tip de om de ştiinţă, cel al 

cercetătorului ştiinţific salariat al unei institut de ştiinţă, iar proiectul politic 

european bazat pe societatea cunoaşterii şi comunicării vizează chiar atingerea 

unui nou ideal uman, cel de creare a unor cetăţeni permanent educaţi şi 

informaţi, care să răspundă prompt noilor perspective deschise de fenomenul 

globalizării.  

Aşadar, se cuvine să cercetăm care sunt normele de conduită ale 

oamenilor de ştiinţă, care este atitudinea lor morală, precum şi interesul pentru 

implicaţiile etice ale activităţilor lor concrete de cercetare. Întrucât ne vom 

referi, în special, asupra cercetătorului implicat într-un studiu de etică, 

iniţiativa noastră va fi inevitabil dintr-o perspectivă metaetică. Mai întâi, 
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pornim de la ideea că există implicaţii etice în orice „act” veritabil uman, 

adică în orice act social. În acest sens, trebuie să avem în vedere faptul că 

eficienţa socială a ştiinţei nu poate fi redusă în nici un caz la eficienţa 

economică. Apare aici o dilemă etică de prim rang: cum se fac repartizările 

fondurilor în diversele ramuri de cercetare? Cu alte cuvinte, de ce se alocă 

mai mulţi bani, spre exemplu, pentru cercetări în domeniul fizicii nucleare 

(exemplul experimentelor din cadrul acceleratorului de particule de la 

Geneva), decât cercetării în domeniul ştiinţelor umaniste? Conştiinţa 

responsabilităţii omului de ştiinţă ar obliga chiar la un studiu ştiinţific al 

problemei. În primul rând, o fetişizare a aparaturii şi tehnicii din diverse 

câmpuri de cercetare, în special cel ţinând de latura realistă a cercetării a dus 

la o pierdere din vedere a calităţii umane a cercetătorului. În unele ramuri ale 

cercetării ştiinţifice, cum ar fi ştiinţele filosofice sau matematica, nu condiţiile 

materiale joacă rolul hotărâtor, ci în special calitatea umană a cercetătorului, 

conduita lui morală în exercitarea muncii ştiinţifice.  

Un anumit climat psihologic şi moral se împleteşte bine cu climatul 

intelectual al instituţiei de cercetare, de aceea, contradicţia dintre structura 

formală şi cea informală poate naşte tensiuni şi reacţii psihologice negative. 

Faţă de această problematică reală atitudinea psihologilor şi a sociologilor, dar 

în special şi a conducătorilor de colective ştiinţifice sau a organizatorilor unui 

proiect de cercetare nu este în general unitară.  

Concepţia care trebuie să stea la baza organizării vieţii şi muncii ştiinţifice 

nu poate să fie identică cu cea care stă la baza organizării unei activităţi de 

rutină sau a unei activităţi pur didactice. O înţelegere distinctă a valorii 

relaţiilor formale şi informale, a disciplinei cercetătorului, a criteriilor de 

apreciere a rezultatelor obţinute şi a codului de comportare inter-individuală se 

impune de la sine. Pentru a avea realizări creatoare în ştiinţă este necesară 

angajarea întregii personalităţi a cercetătorului, ceea ce explică de ce etica 

relaţiilor inter-individuale în câmpul ştiinţei este strâns legată de psihologia 

relaţiilor micro-sociale. Mai mult, ideea solidarităţii interumane este o idee 

relativ recentă. Henri Bergson, de exemplu, a evidenţiat în lucrarea sa, Cele 

două surse ale moralei şi religiei, că majoritatea moralelor empirice şi a 

sistemelor etice sunt „morale închise”. Cu toate acestea, nu putem respinge 

faptul că principiul promovat în special de etica datoriei a lui Immanuel Kant 

şi a teoriei virtuţii a lui Aristotel are la bază ideea că „omul este un scop în 

sine”, ceea ce ar trebui să fie un ghid permanent pentru orice cercetare 

ştiinţifică, atât pentru ştiinţele reale, cât şi pentru cele umaniste.  

Orice cercetare trebuie să fie în favoarea omului şi nu o cercetare în care 

omul este un material experimental. Unii autori deosebesc astfel între 

cercetarea având la bază o experimentare observaţională şi cercetarea având 

la bază experimentarea manipulativă. În primul caz, procedeul analitic are o 

întemeiere solidă, fiind standardizat, şi nu implică un risc semnificativ (pentru 
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pacient, în cazul ştiinţei medicale, ori pentru fizician, în cazul cercetărilor din 

fizica atomică), sau, dimpotrivă, procedeele analitice promit să aducă un 

beneficiu cercetării.  

Vorbim aici de o tehnică care ar fi fost aplicată şi într-o situaţie non-

experimentală, singurele diferenţe constau în organizarea sistematică a 

observaţiilor şi în punerea în joc a unor metodici speciale şi riguroase pentru 

colectarea datelor. În experimentarea manipulativă există prea puţine procedee 

pentru munca executată (sau chiar nu există deloc). Pacientului, de pildă, i se 

aplică o tehnică experimentală care include un oarecare risc şi din care 

beneficiarul nu este pacientul, ci cunoaşterea umană. 

Un exemplu de experimentare manipulativă îl reprezintă experienţele 

realizate de nazişti în lagărele de exterminare sau în încercarea de introducere 

pe piaţă a diferitelor medicamente a căror nocivitate asupra organismului nu 

este cunoscută. În acest sens, condiţiile de cercetare au fost reglementate prin 

convenţii internaţionale, cum ar fi:  

a) se poate recurge la cercetare pe om numai cu extremă prudenţă şi dacă 

riscurile au fost reduse la minimum după o prealabilă experimentare pe 

animale; 

b) se recurge la om numai dacă soluţia problemei nu poate fi obţinută prin 

experimentare pe animal; 

c) protocolul de cercetare trebuie să reflecte părerea unui colectiv de 

specialişti competenţi; 

d) subiectul trebuie să fie informat şi să-şi dea consimţământul. 

Toate aceste probleme etice legate de statutul experimentului ştiinţific 

sunt valabile în special în ştiinţele reale, fizică, medicină, chimie etc, însă, în 

cadrul unui proect de cercetare umanist, cum este cel de faţă, se impun câteva 

observaţii privind deontologia muncii de cercetare. Am putea întâlni unele 

abateri privind cercetarea, cum ar fi:  

A) abateri ale conducătorilor de grupuri faţă de subalterni,  

B) abateri de la relaţiile principiale ale subalternilor faţă de conducător şi  

C) abateri de la relaţiile principiale intercolegiale. 

Aşadar, printre abaterile de la morala relaţiilor interumane în câmpul 

cercetării ştiinţifice menţionăm în cazul punctului A): 

1. Confuzia între competenţă şi autoritate administrativă. Situaţia ideală ar 

fi să existe o congruenţă între competenţă şi autoritatea „formală”, ce trebuie 

obţinută prin promovarea răspunderii a celor competenţi şi nu prin 

subordonarea competenţi faţă de cei lipsiţi de competenţă. 

2. Promovarea elementelor subcapabile. Aceasta poate apare în mod 

automat ca o urmare a promovării incompetenţei în scara ierarhică. Instinctul 

de conservare şi calculul la rece îl face pe conducătorul necorespunzător să 

sprijine pe subalternii care nu l-ar putea concura.  
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3. Invidierea subalternilor. Spre exemplu, invidia lui Davy pentru 

calităţile lui Faraday. 

4. Minimalizarea posibilităţilor subalternilor. Aceasta porneşte din amor 

propriu. 

5. Parţialitatea, adică lipsa de obiectivitate în judecarea aportului adus, 

abaterea este provocată de simpatie şi antipatie, de existenţa anumitor legături 

familiale sau personale. 

6. Lipsa de omenie, care se manifestă nu doar printr-o atitudine distantă, 

ci mai ales prin considerarea subalternului sub aspect exclusiv profesional sau 

chiar funcţionăresc, subalternul având, desigur, demnitatea sa şi problemele 

sale personale. 

7. Cupiditatea (rapacitatea) care în sectorul ştiinţific se manifestă din 

păcate destul de des: dorinţa de avea un număr cât mai mare de lucrări, 

monopolismul în cercetare, exploatarea muncii subalternilor fără a-i cointeresa 

material sau moral, furtul de idei de la subalterni, subordonarea întregii forţe 

de muncă în scopul urmăririi propriilor ipoteze de lucru. 

8. Lipsa de respect pentru personalitatea ştiinţifică a subalternilor, care au 

şi ei dreptul la iniţiativă, la lucrări independente şi la folosirea mijloacelor de 

lucru. 

9. Dorinţa de laudă şi de linguşire. Această abatere este regretabilă 

deoarece favorizează apariţia greşelilor într-un câmp de activitate care prin 

definiţie ţinteşte la îndepărtarea erorilor şi la promovarea adevărului. 

10. Impermeabilitatea la sugestii, la propunerile constructuive, la critică, 

în general ceea ce presupune o antipatizare a criticii. Cum orice cale de 

cercetare presupune feed-back, această abatere deposedează conducătorul de o 

viziune justă asupra succesului cercetării. 

11. Critica „ex cathedra”, după principiul „magister dixit”, ce rezultă din 

orgoliu, din amor propriu, din individualism, dintre confuzia dintre 

competenţa ştiinţifică şi rolul social administrativ. 

12. Aplicarea în colectiv a principiului „divide et impera”. A provoca 

suspiciune şi invidie reciprocă între subalterni este un principiu tactic de 

conducere de o extremă eficacitate, dar de o mare reprobabilitate morală. 

Desigur, multe dintre aceste abateri nu se pot produce decât pe un teren 

pregătit de greşelile morale ale subalternilor. Avem deci, B) abateri de la 

relaţiile principiale ale subalternilor faţă de conducătotii ştiinţifici: 

1. Invidia pentru poziţia, realizările, capacitatea conducătorului. 

2. Servilismul, dublat frecvent de făţărnicie. 

3. Denigrarea colegilor, introducerea insidioasă a neîncredrii între 

conducător şi colegi; „raportarea”, „delaţiunea” unor fapte reale dar probabil 

răstălmăcite, sau chiar a unor fapte imaginare. O metodă practică pentru 

stârpirea acestui obicei este confruntarea. Unii conducători de cercetare 
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preferă, totuşi, să-l cultive, în speranţa că va avea informaţii de încredere în 

masa de cercetători. 

4. Miniciuna „interesată”; 

5. Indisciplina; 

6. Denigrarea conducătorului; 

7. Însuşirea necinstită a unor idei valoroase; 

8. Lipsa de respect pentru autoritatea pe care o reprezintă conducătorul. 

Trebuie să avem în vedere însă, în analiza acestor abateri etice că relaţia 

conducător-subaltern este o relaţie formală şi nu coincide cu relaţia „maestru”-

„discipol”, nici cu relaţia „vârstnic”-„tânăr” în câmpul ştiinţei. Există, desigur, 

şi C) abateri de la relaţiile principiale intercolegiale. Aceste abateri reflectă 

conflictul dintre cele două valori etice opuse: individualismul în munca de 

cercetare şi apetenţa pentru munca în echipă, accentul pus pe colaborare. 

Printre abateri amintim: invidia şi dorinţa de a te pune în valoare, care explică 

unele abateri de tipul ignorării „voite” a lucrărilor altora, a nerecunoaşterii 

priorităţii ştiinţifice a altora, etc. Asemenea abateri s-au întâlnit în cursul 

istoriei ştiinţelor chiar la personalităţi marcante. Însuşi Charls Darwin a fost 

criticat pentru faptul că prima ediţie din 1859 a Originii speciilor a prezentat 

ideea evoluţiei lumii vii ca rezultat al unor observaţii personale, minimalizând 

contribuţia precursorilor acestei idei (Lamarck). H. Helmotz a subestimat mult 

timp semnificaţia lucrărilor lui Robert Mayer, privind principiul conservării 

energiei, minimalizându-le importanţa. 

O altă problemă etică în vederea elaborării unei lucrări ştiinţifice este 

problema paternităţii unei idei. Citarea paternităţii este uneori escamotată sub 

pretextul că nu este posibilă prezentarea unei bibliografii complete, se publică 

o bibliografie orientativă sau se limitează investigaţiile bibliografice la 

lucrările doar a câteva limbi de circulaţie. Ce înseamnă, însă, o prioritate 

ştiinţifică în vederea stabilirii corecte a originii unei idei sau teorii? Termenul 

de prioritate a ideii are un sens juridico-economic, cea ce astăzi se numeşte 

dreptul de autor. Relaţia dintre autor şi idee este în primul rând o relaţie 

afectivă comparabilă cu cea dintre mamă şi copil, o justă atitudine faţă de 

propriile idei are repercusiuni asupra „bazei sentimentale” a activităţii sale 

ştiinţifice.  

Dacă în problema priorităţii ştiinţifice, în ceea ce priveşte marile 

descoperiri istorice se va restabili adevărul în cele din urmă, în ceea ce 

priveşte desoperirile mai neînsemnate omul de ştiinţă trebuie să aibă 

înţelepciune şi toleranţă. De un real interes moral este şi atitudinea 

cercetătorului faţă de munca sa ştiinţifică, cât şi a altora. Respectul faţă de 

munca în sine se concretizează în îndeplinirea obligaţiilor. Formalismul, 

superficialitatea, indiferenţa, indolenţa, lipsa de exigenţă, lipsa de interes 

pentru problemă sunt păcate majore faţă de cauza ştiinţei. De asemenea, putem 

vorbi de o etică a scrisului ştiinţific precum şi a discuţiilor, dezbaterilor 
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ştiinţifice. Scrisul ştiinţific are şi el „normele” sale, acceptate uneori tacit, 

alteori explicitate cu ocazia unor încălcări mai mult sau mai puţin grosolane. O 

primă categorie de norme se referă la ceea ce s-ar numi obligaţiile morale ale 

cercetătorului, obligaţii pe care le are faţă de cei care au contribuit la 

realizarea lucrării. O altă categorie de probleme se referă la modul de 

prezentare al comunicărilor. Am putea spune că acestea sunt mai mult 

probleme de bun simţ decât de etică. În acest sens, deci, autorul trebuie să 

depună străduinţe pentru a evita: a) frazeologia emoţională; b) controverse 

răutăcioase; c) atacuri la persoană; d) folosirea exagerată a persoanei întâi; e) 

evaluarea doar a propriei sale activităţi. 

Criticismul, de asemenea, este o parte importantă a metodei ştiinţifice, dar 

trebuie condus într-o manieră demnă şi constructivă. În general, autorul care 

alunecă în atacuri personale şi în pură controversă îşi dăunează mult propriei 

reputaţii decât păgubeşte prestigiul cercetătorului cu care este de acord. Cea 

mai discutată problemă a eticii scrisului ştiinţific se referă la „dreptul” de a fi 

semnatar, la numărul şi la ordinea autorilor în cadrul unui colectiv ştiinţific. În 

cazul în care contribuţia autorilor este aproximativ egală, soluţia optimă este 

semnarea lucrării în ordine alfabetică. Trebuie să se combată cu hotărâre 

criteriul protocolar, criteriul ierarhic, ca şi alte criterii neprincipiale 

(familiarism, nepotism, relaţie personală, apartenenţă politică etc). O problemă 

conexă este şi aceea a cantităţii şi calităţii în scrisul ştiinţific. Valoarea unei 

lucrări nu se judecă în primul rând după lungimea ei, ci după calitatea ei. De 

asemenea, concizia şi claritatea în exprimare sunt cu adevărat imperative etice. 

Eleganţa în exprimare este compatibilă cu principialitatea, iar răstirea sau 

ofensarea în ţinerea discursului este compatibilă cu incisivitatea.  

În general, argumentaţia temeinică se impune de la sine, nu are nevoie de 

„ambalare” într-o frazeologie brutală. Tonul polemic antrenează reacţii 

afective de apărare care duc la rapida pierdere a obiectivităţii. Este neetic să ne 

fixăm în exclusivitate asupra defectelor şi punctelor criticabile fără a menţiona 

şi elementele pozitive ale lucrării. Părtinirea în acest caz se manifestă prin 

subestimarea fie a părţilor pozitive, fie a părţilor negative. Criticul nu trebuie 

să piardă din vedere faptul că valoarea unei lucrări ştiinţifice nu este dată 

numai sau în primul rând de partea de adevăr pe care o conţine, ci de multe ori 

valoarea este dată de caracterul ei stimulativ pentru cercetări. Uneori, lucrări 

„eronate” au contribuit la regresul ştiinţei tocmai prin aceea că au provocat o 

ripostă de mare importanţă. 
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GÂNDURI SURDE 

          M-am înzăpezit pe sânul morţii mele că nu mai am sfârşit, asemenea 

oraşului cu noaptea la gură, împotmolit în invazia insomniilor aţipite în 

pleoapele lehuzelor din bordeluri. Nimeni nu-mi parcurge nimicul febril    

ce-mi admiră conştiinţa şi care înfrumuseţează nebunia necesară fiecărei 

fapte. Zadarnic încearcă mintea a mă substitui lumii, fiindcă nu ştiu ce viciu 

trebuie să aibă un om pentru a transforma intimitatea disperării sale în 

hipnoză a finitudinii. 

 Mi-am aruncat oasele în cimitirul pasiunilor, lepădându-mi zornăiala 

sinuciderii, refuzând rugăciunea către zeul batjocorit metafizic de ipocrizia 

coapselor tale ce mă izbăvesc pentru a mă ofili. 

 

                                                         ***  

             Am văzut oameni fericiţi şi trişti. Priveam prin ei şi admiram templul 

indiferenţei lor ca pe-o putreziciune  născută din pudoarea sufletului. Ce rost 

ar mai avea milostivirea? Mă afund în milă şi le mângâi orgoliile ca pe-o 

călugăriţă ce se supune emoţiilor, ca unei pietre ce refuză Biserica. E numai 

deşert... În acea cutie de lut prin care furtunile de nisip dansează molatec 

nemaigăsind nicio oază. Nici instinctele nu mai sună în catedrala copiilor din 

flori. Ce ar putea fi trupul fără suflet? Un obiect sunând a gol printre 

genunchii unui Dumnezeu decadent. Este acesta un motiv ca unul din noi să 

iubească pe furiş? 
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            EROINA TRAGICĂ LA ESCHIL, SOFOCLE, EURIPIDE 

 

Grecii antici, încă din perioada lor mitică au conceput femeia ca pe o 

sumă, mereu variabilă, de nespus de diverse universuri umane. Lucrul este cu 

atât mai tulburător cu cât un Aristotel, o culme a gândirii filosofice, afirma (în 

Poetica sa) că femeia este mai curând „o fiinţă inferioară”. Cu alte cuvinte, la un 

pol, infinitul, iar la celălalt, doar o biată inferioritate. 

N-ar fi însă singura dată când filosofi de primă mărime se înşeală asupra 

femeii. Dacă ei o fac, un Homer, sau marii tragici n-au să săvârşească, la rândul 

lor, regretabila greşeală. 

Homer, de pildă, a imaginat câteva arhetipuri feminine care şi-au 

demonstrat valabilitatea de-a lungul timpului. Şi încă recurgând la clasificări 

foarte nuanţate. Una este a femeilor propriu-zise, alta a zeităţilor feminine (şi a 

celor de rang mai mărunt, dar încadrabile tot în această familie), şi o a treia, a 

fenomenelor naturii, cu nume de femei. 

Din prima categorie fac parte două femei excepţionale. Penelopa, 

întruchiparea fidelităţii conjugale (nu-i de colo să stai două decenii departe de 

orice mângâiere, de aici ipoteza unora că ar fi vorba de o crasă insensibilitate, 

deci nu e niciun merit dacă eşti o femeie ale cărui simţuri sunt stinse ca şi cum 

ar fi cu putinţă să existe un astfel de „monstru”). Şi Nausica personificarea 
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purităţii, care atrage ca un magnet sufletul încercatului năier conştient de 

superioarele, indicibilele calităţi ale unei asemenea firi. 

Dacă accedem printre zeiţe (şi suratele lor mai „neînsemnate”) o întâlnim 

pe Circe, cea al cărui instinct sexual este atât de exploziv, încât îi preface pe 

oamenii obişnuiţi în cele mai „murdare” animale, în porci (numai Ulise, cel mai 

inteligent dintre greci, deci şi cel mai lucid, evită această ipostază), şi pe 

Calipso, cea atât de fermecătoare încât îl ţine în preajma ei pe acelaşi iscusit 

între iscusiţi, aproape opt ani! 

Cât priveşte zeiţele, cu excepţia Herei, soţia lui Zeus (corespondenta 

Penelopei în această lume), toate posedă o complexitate pe care o şi afişează în 

cel mai modern stil publicitar, în cuprinsul căruia exhibiţionismul dirijat este în 

prim plan. 

Afrodita, căsătorită cu singurul zeu infirm, cu şchiopul Hefaistos (care 

parcă vrea să-i „scuze” zburdălnicia), fericeşte cu dezinvoltură pe oricine este 

sincer atras de ea, fie zeu, fie simplu sau regal muritor (ca şi cum ar fi putut 

cineva să reziste grozavului ei „vino-ncoace”, uneori expresia a ceva ce întrece 

cea mai uluitoare dintre frumuseţi); Artemis are o răceală a sentimentelor pe 

care nicio muritoare n-o doreşte, de aici neobişnuita sa cruzime faţă de bărbaţi. 

În sfârşit, fenomene naturale cu nume de femei. În primul rând, Sirenele. 

Acestea au o magică incantaţie atât de acaparatoare încât oamenii trebuie să-şi 

înfunde urechile cu câlţi, iar singurul care nu le are astupate a cerut să fie 

odgonit de catarg. Scylla şi Charibda – Bulboana şi Căţeaua, una ale cărei 

vârtejuri sunt fatale, iar cealaltă care-i devorează prin succesive „muşcături” pe 

cei din preajmă. 

E necesar să mai menţionăm trei nume. Pe cel al Pasiphaei, cea care a 

poruncit să i se confecţioneze o vacă de lemn în care intrând a izbutit să 

păcălească un taur care i-a căzut cu tronc, aducând pe lume faimosul Minotaur,  

teribilul păzitor al labirintului. Şi fiicelor ei, Fedra, cea care l-a speriat pe Hipolit 

cu năvălnicia ei, şi Ariadna, viitoarea soţie a lui Dionysos. 

Parcă lipseşte cineva din această enumerare, nu? Evident că i-aţi intuit 

absenţa. Fiindcă ea nu este alta decât… Elena. Ei, grecii i-au acordat atributul de 

…femeie fatală, femeia care nu se face „vinovată” prin nimic de cuceririle sale. 

(În vreme ce majoritatea celorlalte sunt gata să-şi dea duhul pentru te miri ce 

bâzdâganie de berbant). Şi este fatală Elena fiindcă zeii sunt aceia care fac din 

ea o femeie care, prin simpla ei prezenţă, îi preface pe toţi cei de faţă în 

„victime”. Aşa victime!… Principala caracteristică a Elenei este desăvârşita ei 

inocenţă. Inocenţă, şi nu puritate. Inocenţa o face pe ea „victima” voluntară a 

unora dintre „victimele” sale. 

Pe elina hartă a feminităţii, capitala poartă numele – Elena. Ea este 

arhetipul femeii ubicve. Nu în sensul lui Dumnezeu, desigur. Ci în acela al 

superlativului feminităţii care constă în a nu vrea niciodată, dar a fi necontenit 

disponibilă. 
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În această, aparent, suprarealistă ipostază a Elenei este lesne să descifrăm 

o altă trăsătură majoră a femeii de excepţie: lasă, în permanenţă impresia că este 

„furată”, că nu se implică niciodată, dar că se bucură  

de fericirile pe care le dăruieşte, mai mult chiar decât de propriile ei satisfacţii. 

Nu este însă nicio mirare că lucrurile stau astfel. Ea este fiica lui Zeus şi a 

uneia dintre cele mai frumoase femei ale antichităţii, Leda. Dintr-o astfel de 

combinaţie cum să nu se ivească în lume… femeia fatală? 

Am făcut această introducere, poate prea lungă, dacă este ceva prea extins 

când e vorba de femeie, pentru a arăta cât loc ocupă în mitologia greacă  

„inferioara, ca soi, femeia”. 

Nicăieri însă ea, femeia, nu este mai strălucit pusă în evidenţă, ca în 

tragedia elină. 

Fiecare dintre cei trei mari dramaturgi o situează în alte bătăi de lumină, 

bătăi de lumină care de fiecare dată au bogăţia de reverberaţii a razelor de soare 

când mângâie valurile mării. 

Pentru Eschil, adeptul încă a unei atitudini elevat religioase, femeia 

împrumută ceva din monumentalitatea operelor de artă. Clitemnestra poate fi 

redusă la o femeie răzbunătoare, dar este una dacă vindicta ei este determinată 

de amorul  propriu, şi cu totul altceva dacă avem în vedere că întreaga conduită 

îi este decisă de ultragierea sentimentului ei matern. Ifigenia, cea mai iubită 

dintre fiice, este sacrificată pentru „raţiuni” pe care inima de mamă, care are din 

veac propriile sale raţiuni, nu le va accepta niciodată, datorită meschinei lor 

încărcături. Chiar dacă ele sunt nespus de importante pentru un tată. 

Într-un astfel de context, hotărâtor în judecarea Clitemnestrei nu mai este  

adulterul, ci maternitatea. Adulterul este doar o consecinţă a nesocotirii de către 

soţ şi tată, a principalului imperativ, acela familial, şi nicidecum cauza 

primordială. 

Ne aflăm în faţa unei „vinovăţii prin recul”, un tip de vinovăţie care nu 

este determinată de cauze lăuntrice individuale, ci îi este impusă din afară (recte 

de Agamemnon, care o „jertfeşte” pe Ifigenia, dar după ce şi lui i-a fost ordonat 

sacrificiul, sub pedeapsa imobilizării vaselor ce aşteptau să pornească spre 

Troia). În primul caz, vinovăţia ar fi indiscutabilă, în al doilea caz, are 

numeroase circumstanţe atenuante. 

De ce este atrasă Clitemnestra mai curând de Ifigenia decât de Electra? E 

vorba de o atracţie complexă şi nu de una simplă. Complexă, deoarece, putem 

crede, Clitemnestra a îndrăgit-o pe cea căreia ea însăşi ar fi dorit să-i semene, şi 

nu simplă, deoarece Electra pare un alter-ego al propriei sale naturi. 

Amândouă – atât Clitemnestra cât şi Electra – au un mod tranşant de a se 

comporta, amândouă „Ce au în guşă şi-n căpuşă”, cum zice proverbul nostru, 

amândouă sunt atât de asemănătoare încât se resping întru eternitate. 

Amândouă aparţin celui mai ireconciliant tip feminin, tipului 

„imperialist”, care consideră că toţi ceilalţi le sunt inferiori şi, automat, trebuie 
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să li se supună, fără crâcnire. În vreme ce Ifigenia e blândă, delicată, pură – 

atribute atât de singulare reunite într-o singură făptură, încât zeii înşişi sunt 

miraţi că aşa ceva poate să existe, şi când se conving că totuşi  este posibilă o 

astfel de minune, o fac „ambasadoarea” lor pe alte meleaguri. 

Clitemnestrei i s-a urât să tot fie dură, politicoasă, deci suportându-i pe 

ceilalţi şi neînţelegându-i, un cocteil de simţiri contradictorii, şi tânjeşte, oh! cât 

mai tânjeşte după o fărâmă din fiinţarea ifigeniană. 

În felul acesta, tot ce era împotriva Clitemnestrei, în loc s-o condamne 

fără drept de recurs, îi acordă şansa unei tardive, dar inevitabile reabilitări. 

Pentru Sofocle, femeia nu se mai confundă cu zeiţa, ea are propriile sale 

atribute prin care se individualizează. Iar principalul atribut, constituit într-un 

adevărat ax cosmic, nu este altul decât dragostea. 

Imens salt faţă de eroinele eschiliene. Antigona se defineşte pe ea însăşi 

afirmând că importantă pentru ea nu este ura, atât de obşteasca ură, unul dintre 

„motoarele” existenţei umane comune, care îşi fabrică el  

însuşi combustibilul de care are nevoie pentru a supravieţui, mai bine zis pentru 

a da necontenit în clocot, şi care uneori se perpetuează timp de nenumărate 

generaţii, în aşa fel încât sămânţa odrăslitoare a şi fost uitată; pentru ea 

însemnătate majoră are singurul sentiment care pentru a dăinui n-are nevoie de 

altceva decât de duioşie, de înţelegere, de reciprocitate. Ura poate dura secole, 

iubirea este predestinată eternităţii. 

Din punctul de vedere al lui Sofocle şi al Antigonei, iubirea este o 

investiţie specific omenească, prin care atât bărbatul, cât şi femeia, dar mai ales 

femeia, îi întrece pe zei. Zeii simt, zeii trăiesc, zeii pedepsesc; omul, în înţeles 

sofoclian, iubeşte, există, iartă! 

Tot vorbim de creştinism şi de valorile sale superioare indiscutabile, 

evident, dar ignorăm că el a fost anticipat cu aproape cinci veacuri de lumea 

sofocliană. Iertarea, sublim atribut uman, au cunoscut-o şi anticii greci. Şi în ce 

formă extraordinară, având chipul Antigonei înseşi. 

Euripide face, aparent, pasul în gol. Dacă Eschil a durat pilonii podului, 

dacă Sofocle a fixat puntea de deasupra lor, lui Euripide nu i-a mai rămas decât 

saltul în necunoscut. Şi-l face într-un fel uluitor, prin pasionalitatea de care dau 

dovadă eroinele sale. 

Avem de a face, extraordinar lucru, cu o pasionalitate etajată. Parterul îl 

ocupă tipurile de femei ca Medeea şi Fedra. În întregime acaparate de propriile 

lor simţăminte, excesive, mereu excesive, dar atât de verosimile, totuşi, în 

tiparul aristotelian al idealului de tragedie. 

Şi avem etajul, locuit de Hecuba şi de troienele sale, cu nimic mai puţin 

intense decât celelalte. Încă mai impresionant, grupul, cel puţin optic, are o 

putere de fascinaţie mai mare decât solitarul. Dar mai trăieşte cineva pe acest 

palier înalt. Este Alcesta, femeia în stare să-şi dea propria sa viaţă numai ca soţul 

său să fie ocolit de moarte! Şi tot aici sunt Ifigenia, Andromaca. 
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Şi pentru ca edificiul să fie complet, Euripide ne dezvăluie că există şi 

un… subsol al perfectei clădiri ce întruchipează un anumit gen de superioritate a 

femeii. Subsolul zgâlţâit necontenit de menade, de bacante, de cele care se 

sfâşie, sfâşiindu-i pe alţii. 

Şi alte literaturi vechi ne-au prezentat femeia ca pe un spectacol cosmic. 

Şi e vai de bărbatul care nu-l recepţionează astfel. Niciuna însă nu atinge 

varietatea imaginată de anticii greci. 

Într-un fel era firesc ca lucrurile să se petreacă astfel. Elinii au desluşit în 

ei un univers miniatural, dar care nu „uită” nimic din însuşirile 

macrocosmosului. Şi neuitând nimic au descoperit ştiinţa de a-l transfigura pe 

unul în celălalt, transfigurare soldată cu o lume etalon a tuturor eonilor. 
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COSMINA OLTEANU 

PICTURA MURALĂ BISERICEASCĂ  ÎN VREMEA LUI                   

ŞTEFAN CEL MARE 
 

        Ca o rezumare la esenţial, se poate spune 

că perioada de glorie a picturii murale din 

Moldova medievală, aşa cum e cunoscută prin 

intermediul monumentelor păstrate, cuprinde 

mijlocul secolului XV şi începutul secolului 

XVII. În acest interval de un veac şi jumătate 

se disting patru perioade de importanţă 

majoră:  

 ‒ Prima revine domniei lui Ștefan cel Mare 

(1457-1504) 

 ‒ A doua aparţine domniei lui Petru Rareş 

(1527- 1538; 1541-1546) 

 ‒ A treia e marcată de personalitatea lui 

Alexandru Lăpuşneanu (1552-1561; 1563-1568) 

 ‒  A patra e legată de domniile celor din familia Movilă  

La o analiză mai atentă, trebuie recunoscut faptul că înflorirea 

artistică a epocii lui Ștefan cel Mare, înflorire de care a beneficiat şi pictura 

murală, nu poate fi înţeleasă în complexitatea ei fără o incursiune în ceea ce 

a însemnat deceniile anteriore. Se poate spune că începuturile artei 

medievale din Moldova, ca fenomen reprezentativ al vieţii autohtone, 

coincid cu formarea şi constituirea statului. Folosirea lemnului ca material de 

construcţie este principala cauză pentru care monumentele de arhitectură din 

perioada de început nu s-au păstrat, ceea ce împreună cu  dispariţia 

documentelor scrise, ridică grele obstacole în încercarea de reconstruire 

istorică.  

Domniei lungi şi liniştite a lui Alexandru cel Bun i-a urmat o perioadă 

tulbure, ţara fiind sfâşiată de luptele pentru succesiunea la tron. După un sfert 

de veac de instabilitate internă, în aprilie 1457, Moldova vedea urcându-se în 

scaunul domnesc pe cel care, vreme de aproape cinci decenii, avea să-i fie 

conducător şi apărător. Ștefan cel Mare, a cărui destoinicie militară avea să 

fie curând cunoscută în toată Europa, a fost preocupat de refacerea stabilităţii 
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interne şi de întărirea sistemului defensiv menit să apere ţara de grava 

ameninţare otomană. 

 

                        Glorioasa epocă a lui Ștefan cel Mare 

 

În încercarea de a periodiza fenomenul artistic din vremea lui Ștefan cel 

Mare, se observă că în primii 30 de ani de domnie caracteristică a fost 

preocuparea pentru construirea de cetăţi şi fortificaţii, pentru reamenajarea şi 

întărirea curţilor de reşedinţă. La edificiile moldoveneşti, pentru început la 

cetăţi şi reşedinţe domneşti, au fost asimilate atât soluţii constructive 

specifice arhitecturii gotice (folosirea contra forturilor, a boltirilor cu 

nervuri), cât şi soluţii decorative (profile, ancadramente de uşi, ferestre)38. 

În cele ce urmează voi prezenta câteva biserici din vremea lui Ștefan cel 

Mare, cu accent pe pictura murală, în încercarea de a le ilustra în câteva 

cuvinte frumuseţea şi strălucirea culorilor, încărcate parcă de şi mai multă 

spiritualitate, pe lângă aceea deja existentă în aceste lăcaşe de cult. 

 

               Biserica de lemn şi mănăstirea de la Putna (jud. Suceava) 

 

Într-o cronică a vremii se spune că Ștefan cel Mare a desfăcut biserica de 

la Volovăţ şi ,,au mutat lemnul la Putna, de au făcut biserica cu acela 

lemnu’’ 39 . Potrivit unei tradiţii 

locale, această biserică construită din 

lemn de stejar, cam în jurul anului 

1346, a fost transportată în anul 

1468, într-o noapte, de oastea lui 

Ștefan cel Mare la Putna şi refăcută 

imediat. Biserica fără turlă, are 

încăperile obişnuite lăcaşurilor 

ortodoxe: pronaos, naos şi altar; se 

află azi la cca. 500 m S-E de mănăstirea Putna. Pridvorul a fost adăugat în 

1778, când a fost modificat şi naosul, adăugându-se cele două abside40.   

Mănăstirea Putna, cu hramul ,,Adormirea Maicii Domnului’’, 

supranumită ,,Ierusalimul neamului nostru’’ de către Mihai Eminescu, este 

prima ctitorie a binecredinciosului Ștefan cel Mare şi Sfânt. La sfinţire a 

participat Domnul cu familia sa, boierii din divan şi mulţi credincioşi.  

                                                           
38 V.Drăguţ, Pictura murală din Moldova, Editua Meridiane, Bucureşti, 1982, pp.5-7,10 
39 N.Costin, Letopiseţul ţării Moldovei de la zidirea lumii până la 1601. Ediţie îngrijită de 

I.Șt.Petre, pp.175-176 
40 N.Grigoraş, I.Caproşu, Biserici şi mănăstiri vechi din Moldova, Ed.Meridiane, Bucureşti, 

1971, p.7 
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Construcţia este în formă trilobată, cu ziduri groase din bolovani de 

piatră şi cărămidă, pe fundaţie din bolovani de piatră; are 37m lungime, 11m 

lăţime şi 33m înălţimea la turlă. Spaţiul e repartizat în altar, naos, gropniţă, 

pronaos şi pridvor închis. Altarul e luminat de 3 ferestre şi e separat de naos 

printr-un iconostas din lemn, cu o ornamentaţie sculpturală foarte frumoasă. 

În camera mormintelor se află mormântul lui Ștefan cel Mare, acoperit cu un 

baldachin din marmură albă, cu o inscripţie ce ne spune că viteazul domnitor 

e ctitorul şi ziditorul sfântului locaş. Pe mormânt se află o urnă de argint. 

Paraclisul Sfinţii Petru şi Pavel a fost construit la început din lemn între 

1758-1759, apoi a fost clădit din piatră între 1854-1856. Iconostasul e nou, 

sculptat în lemn de stejar, cu motive decorative fitomorfe şi zoomorfe.  

Pictura paraclisului e modernă, de inspiraţie bizantină, cu numeroase 

elemente localizatoare, executată cu talent de fraţii Mihai şi Gavriil Moroşan 

între 1979-1983. Muzeul este poate cel mai bogat şi valoros din ţară, 

păstrând multe obiecte de la Ștefan cel Mare. Mănăstirea este renumită prin 

tezaurul de broderii, ţesături, manuscrise, argintărie, obiecte de cult. 

Printre piesele de mare prestigiu se află ,,Evangheliarul de la Humor’’ 

(1487), Clopotul ,,Blagoveştenie’’ (dăruit de însuşi Ştefan în 1490), broderii 

ca ,,aerul’’ din 1481, patrafirul din 1504 și altele. Dintre icoane trebuie 

amintită, pentru popularitatea ei, ,,Icoana Maicii Domnului cu Pruncul’’ 

făcătoare de minuni, din secolul XV. Dintre manuscrisele cele mai 

valoroase aflate la Putna, se află ,,Psaltichia’’ alcătuită din două părţi 

distincte, legate la un loc. Foarte valoroasă este și colecţia de cruci 

sculptate41 

În legătură cu calitatea artistică a dipărutelor picturi de la Putna se cer 

menzionate frumoasele picturi ale bisericii din Lujeni. Realizate cu puţin 

timp înaintea zidirii Putnei, aceste picturi lasă să 

se întrevadă resursele şi exigenţele artistice din 

primele decenii ale domniei lui Ştefan cel Mare. 

Desenul de o nobilă eleganţă, coloritul tandru şi 

mai ales tipologia de o remarcabilă frumuseţe fac 

posibilă invocarea tradiţiei din perspectiva lui 

Gavriil Uric, pe acel sens de umanism care va 

deveni caracteristic întregii picturi moldoveneşti 

din deceniile ce vor urma42. 

  

 

 

                                                           
41 Vasile Dumitrache, Mânăstirile și schiturile României- pas cu pas  – vol.2, Ed. Nemira, 

2002, pp.374-381 
42 V.Drăguţ, Pictura murală din Moldova, Editua Meridiane, Bucureşti, 1982, p.10-11 
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                                  Mănăstirea Humor 

 

Mănăstirea îşi are începutul în vremea lui Alexandru cel Bun. Ştefan cel 

Mare a înzestrat biserica cu 

obiecte preţioase şi manuscrise, 

dintre care se mai păstrează numai 

Tetravanghelul (1473). Este o 

construcţie din piatră în plan 

triconic, cu ziduri groase de peste 

un metru. Spaţiul este 

compartimentat în altar, naos, 

gropniţă şi pronaos. Altarul este 

luminat de o fereastră mare la est 

şi încă două ferestruici. 

Catapeteasma este din lemn, cu o 

ornamentaţie sculpturală foarte 

fină. Se remarcă lipsa turlei. 

Pardoseala este din lespezi de 

piatră, iar acoperişul din şindrilă. 

Elementele de factură gotică sunt 

vizibile la ancadramentele 

ferestrelor, la portalul de la intrare 

şi la firidele care decorează cele 

trei abside. 

                                                                       Evangheliarul de la Humor 

Pictura în tehnica frescă, realizată de zugravul Toma de la Suceava. 

Pictura interioară continuă tradiţia iconografică 

a picturii murale din vremea lui Ștefan cel 

Mare, punându-se mai mult accent pe 

caracterul narativ al reprezentării, fapt ce a dus 

la înmulţirea scenelor şi registrelor: 

,,Săptămâna Patimilor’’. La intrarea în biserică, 

pe peretele vestic ne întâmpină ,,Judecata de 

Apoi’’ unde apar multe elemente populare 

specifice locului, precum buciumul, cobza, 

ştergarul. În dreapta intrării în naos se află 

tabloul votiv al lui Petru Rareş şi al ctitorilor. 

În interior, peretele nordic a fost expus 

intemperiilor, dar cel sudic, absidele laterale şi 

peretele vestic oferă ochiului o sublimă orchestraţie de culori. Heruvimi, 

serafimi, profeţi, apostoli, ierarhi sau călugări alcătuiesc tema cinului 

monahal. Imnul Acatist al Bunei Vestiri, cuprinzând 24 de scene, e zugrăvit 
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pe peretele sudic alături de ,,Asediul Constantinopolului’’, ,,Parabola Fiului 

Risipitor’’ şi scene din viaţa Sf.Ierarh Nicolae. Specifice în culoarea bisericii 

sunt diferitele nuanţe de roşu. Dintre obiectele cu care a fost înzestrată 

mânăstirea se mai păstrează iconostasul, excepţională operă sculpturală din 

secolul XVI, patru icoane vechi din sec. XVI, a căror pictură este de un mare 

rafinament, un jilţ și strane. Mănăstirea are un atelier de pictură pe sticlă. 

Biserica, monument istoric, este și monument UNESCO43.  

Tetraevanghelul (1473) – comandat de voievod, împodobit cu miniaturi 

de ieromonarhul Nicodim. Imaginea votivă din manuscris îl înfăţişează pe 

voievod îngenunchiat în faţa tronului Maicii Domnului. Limbajul artistic, de 

elevată eleganţă, pune în valoare nu numai imaginea sacră, credincioasă 

canoanelor iconografice bizantine, ci şi figura donatorului, înfăţişat într-un 

tipic costum de epocă, realismul interpretării făcând evidente ecouri ale artei 

de ambianţă renascentistă44. 

                                   Mănăstirea Neamţ 

 

Cea dintâi biserică a fost înălţată de domnitorul Petru Mușat (1375-1391) 

pe locul unui vechi schit, din lemn. Este cea mai veche și însemnată așezare 

monahală din Moldova. Actuala biserică, cu hramul ,,Înălţarea Domnului’’, a 

fost zidită de Ştefan cel Mare și Sfânt în 1495-1497, fiind cea mai mare și 
mai expresivă dintre ctitoriile sale. Pe la 1550 s-a adăugat pe latura de sud a 

absidei altarului 

clisarniţa. Cu timpul s-

au construit în incintă 

două paraclise. În 

decursul vremii au fost 

făcute mai multe 

restaurări și reparaţii ce 

au adus modificări 

arhitecturale bisericii și 
clădirilor cetăţii, dar 

apoi au fost readuse la 

forma iniţială cu prilejul 

lucrărilor de renovare 

din perioada 1954-1961. Biserica din piatră este cel mai reprezentativ 

monument al arhitecturii moldovenești din secolul XV, atât ca plan de 

structură interioră, cât și ca mod de decorare a faţadelor. Meșterul care a 

zidit-o a combinat în mod unitar elementele valoroase ale realizărilor 
                                                           
43 Vasile Dumitrache, Mânăstirile și schiturile României- pas cu pas  – vol.2, Ed. Nemira, 

2002, pp.328-331 
44 V.Drăguţ, Pictura murală din Moldova, Editua Meridiane, Bucureşti, 1982, p.11 



 
73 

 

anterioare, alăturând naosului treflat pronaosul cu două cupole. Sistemul de 

boltire al bisericii este caracteristic arhitecturii moldovenești din timpul lui 

Ştefan cel Mare, repetându-se la cele cinci bolţi același sistem de arce 

piezișe. Aceasta favorizează în cazul naosului micșorarea circumferinţei 

turlei. Catapeteasma din lemn este împodobită cu multă sculptură aplicată.  

 

Decoraţia exterioară a bisericii consacră stilul moldovenesc, rezultat din 

îmbinarea elementelor bizantine (ceramica smălţuită) și gotice 

(ancadramentele ușilor și ferestrelor). Faţadele sunt bogat ornamentate, cu 

două rânduri de ocniţe sub cornișe și firide în dreptul absidelor. Şirurile de 

cărămidă smălţuită dispuse vertical și discurile ceramice smălţuite, 

combinate cu romburi şi triunghiuri diferit colorate, dau o realizare de mare 

valoare artistică.  

Pictura interioară a bisericii, din altar, naos şi camera mormintelor 

aparţine epocii lui Ştefan cel Mare şi se caracterizează prin dimensionarea 

mai amplă a panourilor în care sunt incluse scenele, prin echilibrul clar al 

compoziţiilor, ceea ce face ca pictura să adapteze armonios la proporţiile 

arhitecturii. Sunt reprezentate scene biblice din viaţa Mântuitorului, a Maicii 

Domnului şi figuri de sfinţi. Frescele din pronaos şi pridvor dovedesc o altă 

concepţie în dispunerea şi dimensionarea panourilor, diferite ca mărime. 

Stilul devine narativ, pierzându-şi în mare parte funcţia decorativă, trăsături 

ce caracterizează pictura murală a secolului XVI. Întreg ansamblul pictural a 

fost însă repictat, culoare 

peste culoare, în 1850.  

 

Mănăstirea Neamţ a fost 

un important centru cultural 

şi artistic. Încă de la 

începutul existenţei acestui 

aşezământ, s-a înfiinţat o 

şcoală de caligrafi şi 

miniaturişti de către 

monarhul Gavriil Uric, care 

a scris pe pergament, cu 

remarcabile miniaturi, 

Tetraevanghelul de la 1429, originalul aflându-se acum la Biblioteca 

Bodléienne din Oxford. Din această mănăstire s-au ridicat mulţi cărturari 

promotori ai culturii naţionale şi tot aici au funcţionat întotdeauna şcoli 

organizate, în prezent Seminarul Teologic al Arhiepiscopiei Iaşilor. La 

începutul secolului XIX, Mitropolitul Veniamin Costache a înfiinţat o 

tipografie (modernizată azi) ce a editat multe cărţi preţioase ca Evanghelia 
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de la 1821 – o frumoasă operă de artă. Mănăstirea are o colecţie de artă 

bisericească, ce cuprinde obiecte de cult şi icoane, aşezate în cele cinci săli 

ale muzeului. Se distinge catapeteasma cu sculptură şi pictură, datând din 

secolul XVII. În biserica mare se află Icoana Făcătoare de Minuni a Maicii 

Domnului (sec.XV), ferecată în aur și argint și împodobită cu pietre 

preţioase45.    

                                   Mănăstirea Voroneţ 

 

Construită între 26 mai-14 septembrie 1488 de Ştefan cel Mare, i s-a 

adăugat în 1547 pridvorul, pictat în exterior. În 1785, după anexarea 

Bucovinei de către Imperiul habsburgic, când mănăstirea a fost desfiinţată, 

iar chiliile distruse, fiind apoi reînfiinţată în 1991. Este o construcţie din zid 

de piatră, în formă de cruce, cu interiorul împărţit în altar, naos, pronaos şi 

pridvor închis. Catapeteasma e din lemn de tisă aurit, uşile împărăteşti fiind o 

adevărată capodoperă de sculptură. Naosul e delimitat de pronaos, deasupra e 

o turlă mare, circulară, luminată de patru ferestre.  

Pictura 

Pronaosul a fost pictat în 1550, prin grija Mitropolitului Teofan. 

Mănăstirea Voroneţ este numită Capela Sixtină a Orientului pentru marea 

frescă de pe faţada vestică numită 

,,Judecata de Apoi”.  

Albastrul de Voroneţ este considerat 

de specialişti ca unic în lume şi cunoscut 

precum roşul lui Rubens sau verdele 

lui Veronese. 

Pe fondul albastru este reprezentat 

,,Arborele lui Iesei’’ sau ,,Genealogia 

Mântuitorului nostru Isus Hristos’’, iar pe coloane sunt pictaţi filosofii greco-

latini, ca Aristotel şi Platon, iar pe absida laterală reţine atenţia figura 

ascetică a Sfântului Onufrie. Mântuitorului nostru Isus Hristos, Judecătorul 

Atotdrept, priveşte cercetător pec ei ce trec pragul bisericii. În dreapta şi 

stânga Sa, Maica Domnului şi Sfântul Ioan Botezătorul mijlocesc 

milostivirea pentru oameni. Pe contrafort e pictat Sfântul Mare Mucenic 

Gheorghe – patronul mănăstirii, iar pe primele rânduri ale acestui ansamblu 

de pictură putem vedea Acatistul Sfântului Nicolae, iar mai jos, al Sfântului 

Ioan cel Nou de la Suceava. Pictura exterioară a fost executată de meşterul 

Marcu. În privdor pictura prezintă sinaxarul (calendarul) creştin-ortodox, iar 

pe multe icoane se văd semne şi zgârieturi, consecinţa a peste 200 de ani de 

pustiire. Deasupra uşii de la intrarea în pronaos se află icoana ,,Dulcea 

                                                           
45Vasile Dumitrache, Mânăstirile și schiturile României ‒ pas cu pas  – vol.2, Ed. Nemira, 

2002, pp.174-179 
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Îmbrăţişare” şi mai sus inscripţia în piatră (pisania) care precizează numele 

ctitorului şi timpul înălţării mănăstirii.  

Tabloul votiv al întemeietorului se află în naos înfăţişând pe Măria Sa, 

Ştefan cel Mare şi Sfânt, pictat în 1496, împreună cu Doamna Maria 

Vochiţa şi Bogdan moştenitorul, închinând mănăstirea Mântuitorului Isus 

Hristos, prin mijlocirea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, pentru a-i 

mulţumi că l-a ajutat în lupta împotriva turcilor. Tabloul votiv şi clopotele 

dăruite de voievod mănăstirii încă de la întemeiere, cheamă parcă de peste 

veacuri numele ctitorului… Ştefan Vodă, ca într-o veşnică pomenire.    

 
Pictura din naos şi din Sfântul Altar, înnegrită sute de ani de fumul 

lumânărilor, aşteaptă să fie restaurată. După primele probe de curăţare, 

lucrare pretenţioasă şi costisitoare, se zăresc culorile originale bine 

conservate. Monument UNESCO, expresie artistică a credinţei noastre, a 

rafinamentului şi gustului pentru frumos, sfânta mănăstire Voroneţ îndeamnă 

la reculegere. Ea este, deasemenea, cunoscută în cultura poporului şi prin 

Codicele şi Psaltirea de la Voroneţ, texte copiate în secolul XVI46. 

 

                                                           
46 Ibidem, pp.419-422 
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                                             Concluzii 

 

Cultura, în timpul lui Ştefan cel Mare, se prezenta mai ales sub forma 

culturii religiose a literaturii istorice şi a ştiinţei de carte. De-a lungul 

domniei sale, Ştefan cel Mare a zidit peste 30 de biserici şi mănăstiri. La 

acestea s-au adăugat şi ctitoriile boiereşti. Scopul acestor zidiri este multiplu. 

Domnitorul voia să-i mulţumească lui Dumnezeu pentru ajutorul dat în 

bătălii. Respectând canoanele picturii bizantine, meşterii zugravi din 

Moldova au dat dovadă de creativitate, adăugând teme noi inspirate din 

imnuri, poezii, literatură istorică. Pictura exterioară a bisericilor din Moldova 

a apărut mai târziu. În timpul lui Ştefan cel Mare, faţadele erau decorate cu 

discuri din ceramică smălţuită. Nu numai pictura s-a remarcat în această 

perioadă. Broderia, prelucrarea metalelor preţioase pentru obţinerea 

obiectelor de cult şi a podoabelor, sculptura în lemn sau în piatră au dat 

adevărate opere de artă 47 . Construirea şi fortificarea cetăţilor, edificarea 

curţilor domneşti, ridicarea bisericilor şi mănăstirilor au contribuit la apariţia 

unui stil moldovenesc în arhitectura medievală. Mănăstirile şi bisericile 

difuzau cultura şi ştiinţa de carte.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
47 Economia - 1/2004: articol de Prof. univ. dr. Raisa RADU 
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                    SPAŢIUL ARTISTIC BĂNĂŢEAN (III) 

 

 

Legăturile lui Romul Ladea cu folclorul, cu arta populară, cu zestrea 

mitologică pe care ne-au lăsat-o şirul lung de generaţii care ne-au precedat, 

ni se par deosebit de importante, ele condiţionându-i atât structura figurativă, 

cât şi rezolvările tehnice, formale. În condiţiile în care impulsurile  

energetice sunt provocate de date ale temperamentului său vulcanic şi, în 

acelaşi timp, de contactul cu modalităţile expresionismului european, Romul 

Ladea îşi temperează orice exces formal prin apelul la lecţia de moderaţie, la 

ceea ce grecii numeau sophrosine, trăsătură de caracter deprinsă în contactul 

prelungit cu expresiile artei populare. Apelul la valorile patrimoniale păstrate 

de succesiunea neîntreruptă a generaţiilor de artişti anonimi, la expresiile 

culturii materiale şi spirituale, la bogăţia de semnificaţii aflate în 

morfologiile artei populare, a frământat tot secolul al XX-lea, îndeosebi după 

afirmarea şcolilor antropologice, cu cercetări privind fondul ancestral al 

diferitelor popoare. În planul culturii româneşti, trebuie să remarcăm 

contribuţia unor savanţi care s-au aplecat asupra originilor, descifrând 

eforturile înaintaşilor în sensul constituirii valorilor care ne exprimă. Într-o 

strălucită constelaţie de cercetători ai comorilor arheologice şi ale culturii 

populare, amintim pe Alexandru Odobescu, Nicolae Iorga, Vasile Pârvan, 

Al. Tzigara-Samurcaş, Barbu Slătineanu, George Oprescu, I. D. Ştefănescu 

sau, mai aproape de zilele noastre, Lucian Blaga, Mircea Eliade, Paul 

Petrescu. 

Pe baza unor numeroase şi sistematice cercetări s-a ajuns la cercetarea 

valorilor artei populare, a comorilor de artă ale trecutului, păstrate în muzee 
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specializate sau, caz pe care merită să-l subliniem în chip deosebit pentru 

impactul pe care îl are în activitatea curentă a artiştilor - cazul lui Romul 

Ladea este unul dintre acestea - în expresia vie a artei populare ce poate fi 

întâlnită în satele noastre. Comentariile criticilor şi istoricilor de artă însoţesc 

acest fenomen. „În spaţiul spiritual românesc - scrie, de pildă, Constantin 

Prut, analizând limbajul artei populare din ţinuturile carpatice - , unde 

sfârşitul secolului al XIX-lea cunoscuse gestul autoritar al căutării originilor 

(...), un deosebit ecou a avut revelarea patrimoniului popular de către 

Brâncuşi, care deschidea, în faţa unei lumi în frenetică peregrinare pentru 

găsirea noutăţii, o fereastră spre zăcămintele de civilizaţie ale Podişului 

Getic, ale zonei carpato-danubiano-pontice. Morfologiile impuse de sculptor 

- ca intervenţie cu caracter fundamental - în dezbaterea artistică a secolului 

nostru, aduceau în lumină, cu o gravitate ce pare să fie prima negare a 

euforiei romantice, o zestre culturală atingând straturile mitice originare, 

prelungite, din mileniile anonime, în epocile traco-dacică, daco-romană, 

medievală românească, modernă şi contemporană”28. 

Făcând efortul de degajare a realităţilor culturale ale Banatului - domeniu 

asupra căruia insistăm în aceste pagini -, I.D. Ştefănescu vede rolul artei 

populare în înţelegerea artei vechi, socotind că ea „este menită să ne 

înfăţişeze viaţa socială, arhitectura caselor de locuit cu mobilierul lor şi 

oamenii care au fost, cu înţelegerea şi ideile lor, despre natură şi viaţă, 

riturile religioase, figura mediilor în care au trăit, costumele şi ceea ce se 

numeşte, cu un cuvânt, artă populară. În fruntea preocupărilor trebuie pusă 

aceasta din urmă. Creaţie a geniului naţional şi contribuţiei unor numeroşi 

factori, ea formează adevărate arhive ale vieţii. În această calitate, arta 

populară e izvor de seamă al istoriei. În Banat, ca de altfel în toată ţara 

noastră, poezia populară şi muzica au format obiectul a numeroase cercetări 

atente, fiind şi consemnate în colecţii bogate şi îngrijite”29. Într-o serie 

întreagă de scrieri dedicate culturii româneşti, care au culminat cu sinteza 

Spaţiul mioritic30, Lucian Blaga s-a oprit cu o atenţie specială asupra 

Banatului, de unde provenea Romul Ladea, de care l-a legat o prietenie de-o 

viaţă şi care, de altfel, i-a închinat patru ipostaze portretistice, situate între 

împlinirile semnificative ale sculptorului. Încă în 1926, la lansarea revistei 

„Banatul”, marele poet scrie un studiu rămas memorabil privind arta 

populară bănăţeană. „... În şes sau la munte, mai aproape sau mai departe de 

oraş - citim în textul său -, ai prilejul excepţional de a asista la o prestigioasă 

«generaţie spontanee» de forme: în cântec, în joc, în vers, în port, în 

obiceiuri şi în vertiginoasa diferenţiere dialectală a graiului însăşi (...). Nici 

una din provinciile româneşti nu are o cultură etnografică, anonimă, 

populară, atât de diferenţiată ca Banatul”. 

Rândurile datorate lui Lucian Blaga sunt considerate de Dorian Grozdan, 

apropiat al sculptorului, autorul unui volum omagial consacrat lui Romul 
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Ladea, o fidelă caracterizare a spaţiul cultural bănăţean: „Această afirmaţie 

are meritul de a cuprinde fără reticenţe un elogiu cum nu se poate mai 

frumos al fondului popular autohton din regiunea aceasta”. Referindu-ne la 

mediul cultural bănăţean, în primul rând la componenta populară care 

reprezintă nivelul cel mai profund al realităţii culturale, trebuie, sunt de 

părere, să ţinem seama de caracterul omogen al acestei ambianţe, în care se 

„dizolvă” mai multe fluxuri spirituale. Într-o regiune unde se petrec 

numeroase şi imperative influenţe culturale (ce urmează îndeaproape 

influenţele istorice), orizontul artei populare rămâne adeseori singurul, în 

orice caz cel mai fidel martor al rezistenţei şi continuităţii elementelor locale. 

Căutând temeiurile specificului românesc într-o zonă unde se manifestă 

puternic şi constant factorii unor culturi alogene aduse de popoarele 

migratoare, cercetătorii iau în consideraţie diverse domenii ale artei 

populare. Aşa, de pildă, pentru Banat, preţioase sugestii vin din creaţia 

muzicală a timpurilor. „... Ca în toate ţinuturile locuite de români – scrie 

Vasile Vărădean -, viaţa muzicală a Banatului s-a manifestat sub semnul 

muzicii populare, anonime, muzica populară fiind izvorâtă ‒ aşa cum se ştie 

‒ din profunzimile cele mai intime ale spiritualităţii populare. Legată 

funcţional de toate manifestările vieţii sufleteşti a poporului, de la naştere 

până la moarte, ea este cea mai originală formă de manifestare psihică a lui. 

Firea lui, ca şi natura în mijlocul căreia trăieşte, bucuriile şi tristeţile lui, 

concepţia lui despre lume, viaţă şi moarte, despre tinereţe şi bătrâneţe, despre 

bine, adevăr şi frumos, despre soartă şi noroc etc., precum şi năzuinţele lui 

spre o viaţă mai bună, se oglindesc toate în cântecul  popular”. După astfel 

de consideraţii generale privind poziţia cu totul specială a creaţiei muzicale, 

autorul poate să stabilească o serie de concluzii privind cosmosul cultural 

popular: „Satul bănăţean îşi «petrecea» viaţa sub semnul vremurilor şi al 

muzicii populare sub forma ei vocală şi instrumentală, cântată de săteni şi de 

lăutari, cântecul popular confundându-se cu însăşi existenţa săteanului, 

însoţind-o de la leagăn până la mormânt ca un adevărat acompaniament 

muzical. Pentru el deci, pentru omul de la sat, cântecul n-a fost niciodată 

altceva, decât exprimarea conţinutului său sufletesc, concretizarea pulsaţiilor 

intime ale inimii sale, în versuri şi viersuri, în modul cel mai natural”. În 

deplin acord cu această permanentă voinţă de exprimare întâlnită în 

manifestările muzicale se află, suntem de părere, şi celelalte domenii ale 

creaţiei populare. Credem că e locul să amintim de poezia populară, aflată de 

bună seamă în directă legătură cu elementele muzicale de care tocmai a fost 

vorba în paginile de mai sus, pentru că ea, asemeni elementelor culturii 

vizuale, ne oferă destule lucruri cu care, Romul Ladea, profund ataşat 

mediului popular al Banatului, se află într-o strânsă comunicare. Poezia 

populară cuprinde numeroase elemente mitologice şi emoţionale care se 

regăsesc în profunzimile artei sculptorului plecat de pe aceste meleaguri. De 
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la valorile istorice, identificabile ca atare în frământata existenţă în timp a 

regiunii Banatului şi a Transilvaniei, care sunt consemnate cu un ataşament 

care le apropie de universul mitologic Şcoala ardeleană trece la reprezentări 

mitologice propriu-zise, care sunt foarte apropiate mediului în care s-a născut 

şi de care va fi legat toată viaţa – Avram Iancu, Iovan Iorgovan, Strâmbă-

Lemne, Legendă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                               

Cloşca 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

R. Ladea. Şcoala ardeleană în lucru, la Cluj, în atelierul sculptorului, gips, aprilie 197 
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Regimentul alb 

Motto 

„O, iată un soldat cu spada-n mână:/  

A câştigat mereu, dar azi, străpuns,/  

Se-apleacă-ncet şi muşcă din ţărână:/ 

 Istoria să-l uite, e de-ajuns./ 

Iubind, iubit, mă simt etern. E toată/   

Averea mea, şi nu-mi va fi luată.” 

                                                                                                                                                   

William Shakespeare: Sonetul 25    

                                                                                                                       

 De sus, cad săgeți de foc în lunca Siretului. Pământul48 e pârjolit de arșiță și 
înecat în sânge. Un război ce pare că nu se mai termină. Românii, de-o parte, 

nemții, de cealaltă parte, își îngroapă morții. Stârvurile cailor rămân zile în șir 
pe câmpul de luptă. Se fac verzi-albastre, devin mușuroaie  vii și fetide, cu 

muște, viermi și anofeli. 

 – Pătrule, ești treaz? Bag samă că ești, că nu mai sforăi… Mă înăbușă 

mirosul de hoit. Se-ntinse până-n tranșeu, la noi. 

                                                           
48 Din volumul de proză scurtă cu același titlu, aflat în  pregătire la Editura DESTINE 

LITERARE a Asociației Canadiene a Scriitorilor Români (Motreal) 
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 – Frati-meu, am ațipit oleacă și m-am trezit… Mirosul aista mi-a mutat și 
mie nasul din loc.  

 – Eu n-am pus, mă, geană pe geană din pricina hoiturilor. Îmi țipă în cap și 
ăle gijuri de-acasă. Muierea dă să nască pe-al doilea şi eu mă bat cu friții. Nu 

mai socot vietățile istea care îmi mișună pe piele… Mă, lighioanele astea 

parcă taie cu fierăstraiele. 

 – Zi-le, mă Nichifore, păduchi sau te temi de vreo superstiţie să le spui pe 

nume? 

 – Păduchi… Păi, nu-i vezi că sunt lighioane, cât un vrăbioi… Îşi găsiră să-şi 

facă cuib taman la noi în companie. Neam de neamul meu n-a avut așa ceva. O 

să dăm în ezantimatic, aşa zicea şi dom’ sergent, şi-atunci să vezi cum belim 

noi ochii. 

 – Păi, de când nu ne-am mai îmbăiat mă, cu apă fiartă şi săpun, ca tot omu’?   

 – Să tot fie trei luni, de  nu şi mai bine… Mi-aduc aminte, frati-meu, de-o 

întâmplare. Mă tocmise unu taman de la Pârâul de Pripor să-i fac tocăria la 

casa nouă.  Multe suflete, cea veche avea doar două încăperi, din paiantă  și-o 

cuhnie cât-un coteț. M-am mutat cu toate sculele la el pentru o lună întreagă. 

Ne-am tocmit pentru o sută de lei, masă și casă. Dormeam în fânar, că era 

vară. „Dacă trece de-o lună, i-am zâs, mă amendezi cu un leu pe zi.” Asta ne-a 

fost tocmeala. Dar el mi-a zâs, dup-aia: „Ne tocmirăm cu îmbăiatul?” „Păi, 

cum devine asta?”, îi întorc eu vorba. „De câte ori te îmbăiezi?” „O dată la 

săptămână, fierbi apa și umpli albia… Ai tu p-aci un codru de săpun.” „Noi, ai 

casei, zâce el, suntem niște țărănoi murdari, așa că…” Am holbat ochii și am 

ridicat din umeri. „Faceți cum vă e rostul, ce-mi pasă mie că nu vă place 

apa…” „Stai așa, că-mi tăiași vorba. Noi, zâsă el, facem baie de două ori pe zi, 

pe timp de iarnă…” Măi, să fie! Parcă zâsese că-s niște țărănoi murdari. Aista 

mă ia peste picior. Îl întreb: „Și vara, ca acu’, de câte ori vă îmbăiați pă zi?” 

„Numai de patru ori.” „Bă, da’ mai aveți timp de treabă?” „Berechet.” M-am 

apropiat de el să-l strâng oleacă de gât să nu-și mai bată joc de mine. Și, ce 

crezi, m-a trăsnit un miros de busuioc, că dintr-o dată mâinile mi s-au 

înțepenit. „Vezi, mă, vezi, că nu te mint. După fiecare îmbăiere ne ungem  pe 

trup cu busuioc frecat între palme. Nimeni în sat nu are miros mai dulce ca 

noi. Suntem cinci în casă, frățioare, eu, muierea, trei feciori și, cum îți ziceam, 

avem timp berechet și de îmbăiat și de  muncă. Suntem tari ca piatra, vorba 

aia…” 

 De trei răsărituri de soare regimentul nu s-a mișcat un metru. Nici tu luptă, 

nici tu „plecați fraților acasă!” Nichifor ar fi vrut să tragă un pui de somn până 

la ziuă și-și propti capul pe-o mică ridicătură de pământ.  

       Ta-ta-taaa, ta-ta-taaaa! Gornistul despică noaptea. „Bă, se ține norocul de 

mine ca pulberea după câine.” Lângă el, Pătru trase o înjurătură: „Mama 
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dracu' de război!” Sergentul: „Deșteptaareeea!... Deșteptaareeea!...” Pătru îi 

puse mâna la gură. „ Taci, mă!...  Frunză verde viorea, ce-ai sergent cu viața 

mea? Ce te găsi, neiculiță, să dai deșteptarea acu’? După luna din cer, trecură 

doar două ceasuri de miezul nopții.” Sergentul i-a dat mâna la o parte și 
continuă să strige: „Deșteptaaaareeeea!...” Apoi,  se opri: „Bă, băieți, dom’ 

căpitan avu un vis urât. Se făcea că  un șarpe mare se furișa spre pădurea 

Prisaca. Șarpele avea, mă, capul generalului neamț. Dar când să pună dom’ 

căpitan mâna pe sabie, în locul șarpelui apăru generalul Machensen și-i zise: 

„Dacă nu vă predați, o pățiți ca anul trecut la Bartolomeu, când o companie 

de-a voastră a căzut sub focul năprasnic al mitralierelor  noastre.” „Auzirăți ce 

zise frițul lu’ dom’ căpitan, că năpasta își întinde ghearele spre noi… Pentru el 

suntem nişte obiele… Mă băieți, dacă îmi trăgea un glonț în cap și nu mă 

durea ca vorbele astea. Vis, nevis, mi s-a oțelit mai al dracului îndârjirea. O să 

vadă Machensen cine e regimentul Mircea Voievod...” Vorbele 

sublocotenentului Costeanu le tăie îndoiala, dar și spaima. Isprava  acestuia 

făcuse  ocolul regimentului. Într-o luptă corp la corp fusese încercuit de trei 

nemți, dar a reușit să-i doboare. Din încleștare  a ieşit cu o mână lipsă. După 

spital, au vrut să-l trimită în spatele frontului. „Mai am o mână cu care pot 

trage în dușman. Merg la camarazii mei!” Se apropie de el Nichifor: „Dom’ 

sublocotenent, de visezi șarpe ce poa’ să însemne?” „Viclenie, înseamnă, mă 

Nichifore. Ne coace Mackensen ceva…” „Mare pezevenchi… Ne-o coace, da, 

ce anume?… Merge careva să-l întrebe?…” Râsete. „Îți arde de glume, mai 

bine treceți cu toții la despăduchere, că avem până la ziuă ceva răgaz. Înainte 

de toate, puneți baionetele la puști și glonțu’ pe țeavă. Să fiți pregătiți!” „Mă, 

sări cu o voce apăsată sergentul Stănică, să nu rămână parazit viu, că 

ezantematicu ne mănâncă…” „Oameni buni, dacă mor, unul din voi să dea 

vorbă și muierii mele, că e tânără, să ia altul de bărbat, da bun ca mine, mă, să 

aibă grijă de copii. O omor, să-i spuneți, dacă lasă copiii de izbeliște, fără 

mâncare și adăpost.” „Al dracului mai ești, mă Nichifore, și pe lumea ailaltă 

umbli cu pușca încărcată.” „Umblu, mă umblu… Evanghelia mamii lui de 

război, că nu se mai sfârșește…” 

 Lui Nichifor îi murise bătrânul în al doilea război balcanic. Rămăsese casa 

pe mâna lui. S-a însurat din vreme și s-a aciuat ca ucenic pe lângă un tâmplar 

să învețe  meserie. A prins-o repede. Nu se putea baza pe munca în câmp, că 

avea moștenire de la ta-su doar o jumătate de pogon de pământ. 

 Nicio vorbă, minute bune.  Fiecare  își vede de treaba  lui.  Întorc cămășile  și 
izmenele pe dos și dibuie tiv  după  tiv.  Trosc, trosc între unghii. Noroc cu 

lumina de sus. Era lună plină. „Fraților, sări Radu al lui Pasăre, pare că ducem 

mortu’ la țintirim. Eu zic să scoată Dumitrică fluierul și să zică o săltăreață, ca 

la noi la Dragodănești. „N-am chef, mă Radule, n-am chef și gata. Moartea e 
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la capul tranșeului și ție îți arde de săltăreață…” „Atunci să vă zic eu o 

poveste să vă scot oleacă războiul din cap, să vă mai înveselesc… Nuntă  

strașnică, mă, stropită cu țuică d-aia bună de pe la noi, din prune renglote, soi 

domnesc. Și am băut și am jucat și iar am băut până am dat în  limbariță. Ga, 

ga, ga unul, ga, ga, ga altul și ne înțelegeam ca gâștele la sfat cu porcul înainte 

de Ignat. Când, ce să vezi, pe la vreo  șase  seara?  La poartă trage o șaretă și 
din șaretă coboară sora miresii. Venea de la oraș, de la Mușcel. Sâni rotunzi ca 

două mere de Voinești, ochi calzi, în culoarea cerului, ie înflorată pe câmp de 

borangic și un cap de prințesă, mă fraților. Năltuță, subțirică și îmbujorată ca 

un leandru în floare. Noi, rânduiți la o masă sub un șopron, am amuțit. Priviri 

hulpave spre domnișoara Alexandrina… Așa o chema. Până spre miezul nopții 
ținu dănțuiala. Lăsasem bărdacele să se mai odihnească. Eu m-am lipit de 

Alexandrina și i-am arătat ce înseamnă jocul de pe valea Dâmboviței.  Când 

am luat ciuleandra la bătaie să fi văzut-o cum a ridicat mâinile… Mă predau, a 

zis.” Radu tăcu deodată și rămase cu privirea în gol, ca unul pierdut în 

gânduri. „Și zi, mă Radule, ce     s-a mai întâmplat?” „Ce să se mai întâmple… 

Am intrat în postul Paștelui, am așteptat să tracă și de Sânpetru  am făcut și eu 

nuntă. Mare nuntă! Alexandrina e nevastă-mea. N-am apucat să trântim un 

copil, c-a venit pârlitul  ăsta de  război. Acum e cu soru-sa… Cumnatu-meu, la 

nunta căruia am jucat, muri la Bartolomeu.”   

 A trecut apoi ceva timp fără să  mai spună careva o vorbă. Sparse tăcerea 

„moldoveanul”, cum îi spuneau unii camarazi. „Io v-am ascultat cu urechile 

ciulite. Am bătut, frații mei, cale lungă până aici, am trecut primejdii mari.” 

„De unde vii, băiete?” „Taman de la Soroca, de pe Nistru. N-a fost ușor să trec 

vadul și să mă strecor prin spatele muscalului. D-apoi aista îi anticristul 

nostru. El își bate joc și de bruma de mândrie ce-o mai păstrăm, undeva, 

tăinuită în suflete. V-am auzit că tare  ocărâți războiul aista. Pentru mine e un 

război sfânt. Am lăsat copiii fără învățător și am venit să lupt pentru România 

Mare.” „Mă, învățătorule, crezi că noi nu visăm la România Mare? Două 

lacrimi ca două râuri fierbinți curg și pe obrajii noștri. Transilvania și 
Basarabia sunt și ale noastre. Eu mi-am pierdut o mână, mai am una s-o dau 

pentru țară. Apa neagră ce ne separă de voi o vom sorbi cum sorbirăm 

Milcovul.” „Dom’ sublocotenent, toți rumânii cântă pe la noi Psalmul 

Prutului. Îl știm de la moșii noștri, ei de la moșii moșilor lor, iar moșii moșilor 

moșilor lor îl știu, bag samă, de la Ștefan Voievod. Pe tot școlarul l-am învățat 

să cânte psalmul aista. Cântecul Prutului ne țâșnește din suflete ca dintr-un 

izvor: 

Prutule, râu blestemat!  

Face-te-ai adânc și lat 

Ca potopul tulburat! 
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Mal cu mal nu se zărească, 

Glas cu glas nu se lovească, 

Ochi cu ochi nu se ajungă 

Pe-a ta pânză cât de lungă! 

Lăcustele când or trece, 

La ist mal să se înece! 

Holerele când or trece, 

Pe la mijloc să se-nece! 

Dușmanii țării de-or trece, 

La cel mal să se înece. 

Iar tu-n valurile tale 

Să-i tot duci, să-i duci la vale 

Pân' la Dunărea cea mare, 

Pân' în Dunăre și-n mare!...” 

 

 Ascultară muți. Era într-un sfârșit de noapte fierbinte. Doar câțiva din 

plutonul sublocotenentului Alexandru Costeanu aveau ceva tras pe ei. Cei mai 

mulți erau în pielea goală. Cântecul moldoveanului le intrase în suflete... Era 

doar și cântecul lor! „Mă, moldoveanule,  ăsta e și cântecul nostru. Turlele 

bisericilor noastre sunt de aceeași înălțime cu ale voastre, ale celor de dincolo 

de Prut, clopotele  noastre bat ca ale voastre, berzele, când se întorc din țările 

calde, știu fiecare locul unde trag vară de vară, ca și la voi, iar dușmanii noștri 
sunt și dușmanii voștri…” După spusa acestui gând, sublocotenentul îl întrebă: 

„Te temi, învățătorule?” „Numai Dumnezeu știe dacă ajung întreg acasă. M-aș 
lăsa să-mi taie o mână sau un picior, să-mi scoată ochii numai să aud că 

Basarabia noastră se adună la un loc cu mămițica ei și nu mai este pe tărâm 

străin, sub cizmă străină.”  

 Sublocotenentul apucă să-i spună „Dumnezeu să te audă!”, că zorii care 

mijeau fură întâmpinați cu câteva bubuituri de tun. „Băieți, oaspeţi 

neașteptaţi!”, strigă căpitanul companiei. „’Mnezeii tăi, asta ne-o coceai? Să 

ne iei pe nepregătite și dimineața să ne trezim morți. Iaca, nu! Mori tu, frițule, 

de baioneta mea…” Nichifor doar apucă să-și tragă izmenele, luă pușca și sări 

din tranșeu.  Care cu  cămașa trasă, care cu pieptul gol, numai în izmene, cum 

au apucat, săriră pe inamic. „Pe ei, băieți!” striga sublocotenentul. S-au 

apropiat, le-au tras câteva lovituri fulger, nemții nici  n-au apucat bine să se 

dezmeticească… Nu înțelegeau ce se întâmplă cu ei. Au început să tremure, 

au luat-o la fugă înspre tranșeele lor. Câțiva strigau de mama focului: 

Gespenster, Geister kammen… Geister, Soldaten!” În cămăși și în izmene, 

românii izbeau ca veniți din cer. „Fantomele…  au vinit fantomele peste voi, 
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mama voastră de friți… Ne-ați măcelărit la Bartolomeu, acu vă veni și vouă 

rândul…”  

 Până spre prânz lupta se isprăvi. Puțini nemți au rămas vii. Au căzut mulți și 
dintre români. Plutonul sublocotenentului Costeanu se înjumătățise. El a murit 

în brațele învățătorului. „Să nu uiți, să nu uiți de mămițica!…” Rămase cu 

ochii ațintiți spre învățător.  Acesta îl pipăi sub veston. Un glonț i se înfipsese 

în piept. Radu al lui Pasăre îi trase pleoapele în jos. „Dumnezeu să-l aibă în 

paza sa!” Pe buza lui stăruia  o lacrimă… „Dumnezeu să-l țină aproape de el, 

c-a fost viteaz și curajos…” Se propti în armă. În picioare, alături de el, i se 

păru că o vede pe Alexandrina. Gâfâia. Sânii ei rotunzi ca merele de Voinești 
săltau și coborau.  

                                                           * 

 …Liniștea văzduhului e spulberată de tropote surde. Cerul a trimis sufletele 

celor căzuți pe câmpul de luptă din lunca Siretului să-mi termine povestirea. 

Dulci aure, pe cai nevăzuți, mă poartă pe drumuri de sate. Din tâmple continuă 

să-mi iasă o încăierare de întrebări. „Lasă întrebările și scrie finalul.” La 

Amărăști, în dreptul Monumentului Eroilor Neamului, tropotele  amuțesc. 

Sufletul din fruntea coloanei coboară de pe calul alb. E îmbrăcat în uniformă 

albă de paradă. Își citește numele: „Erou locotenent post-mortem Costeanu 

Alexandru”. Îl privesc cum se topește în monument. Și el mă privește  cu ochii 

săi de vultur și îmi surâde. S-au oprit sufletele și la Pârâul de Pripor, și la  

Picior de Munte, și la Andreeeștii de pe Gilort…  

       S-au oprit până ce călăreții nevăzuți s-au topit, toți, în Monumentele 

Eroilor. Am rămas singur cu manuscrisul povestirii Regimentului alb*, pe care 

o dedic fiului meu de peste Ocean. 

*Regimentul alb a existat. La Mărășești, în vara anului 1917, Regimentul 32 Mircea rezistă 

atacului german condus de generalul Anton Ludwig August von Mackensen. Soldaților 

români, care au luptat cu eroism și vitejie, li s-a dus faima în lumea largă prin luptele la 

baionetă, cu toate că fuseseră surprinși numai în cămașă și izmene, la despăduchere. În 

onoarea lor, regimentul a avut o vreme uniforme de paradă albe.  

 Numele personajelor, ale localităților, faptele povestite sunt rodul imaginației autorului. Dar 

duhul ostaşilor Regimentului alb rătăcește și astăzi prin satele românești, în căutarea caselor.  
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  MIRUNA VOICAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               

Publicăm la acest sfârşit de Mărţişor o carte de poezie scrisă de Sonja 

Besford în limba engleză— limba Marelui Will şi a Enigmaticului James 

Joyce. Traducerile aparţin stuidentei Miruna Vouican. Această carte, însă, ne 

vine din Belgrad, de fapt. Ea este o istorie vie a sârbilor. Fiecare poem este o 

scenă, iar peste toate întâmplările pluteşte tragedia unui popor dârz, mândru, 

şi totuşi îngenuncheat.  Poemele pline de viaţă, de curaj şi de jale ale 

scriitoarei care a părăsit Belgradul pentru a continua să scrie despre el la 

Londra, nu-şi puteau găsi un interpret mai bun. Spunem acest lucru pentru că 

amintirea verilor evocate de poetă seamănă în mare măsură cu amintirile 

citititorului român. Ceea ce-i desparte pe români de sârbi este istoria recentă. 

Ceea ce-i apropie este tristeţea că viaţa îi duce tot mai departe de locul unde 

s-au născut. Dorul de ţară al acestei poete născute în martie (dacă putem da 

crezare ultimului poem din volum) este şi dorul de ţară al românilor din ce în 

ce mai răspândiţi pe drumurile lumii întregi.  

                                                                            LIDIA VIANU 
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        memories of summers in brist naer gradac 

 

daylights were long, soft and lazy  

stretching into slow velvety dusks 

 like voluptuous perfumed harlots  

sprawled on brocaded cushion divans 

 extending their limbs towards  

the promise of a not so serene night while  

priests were praying for truer believers 

 with skills to mend roofs and plumbing,  

for shepherds returning and fishermen 

 setting out, squinting to see black-clad widows  

disrobe behind the olive trees and run naked 

 into an undecaying sea and swim like  

mermaids looking for another mortal love,  

when blind maria hidden by oleanders 

sang verdi on her balcony facing the sea 

we stopped brushing our teeth to wait for her  

high e holding holding it until the night-curtains  

 rose into the world of moon and starlight  

 to greet our youth and slender hold on wisdom 

 

                             amintirea verilor din brist de lângă gradac 

 

zilele erau lungi, blânde şi leneşe 

 prelungindu-se în amurguri domoale și catifelate 

 ca târfele voluptoase și parfumate 

 tolănite pe divane cu perne din brocart  

întinzându-și membrele spre 

 promisiunea unei nopți nu chiar senine în timp ce  

preoții se rugau pentru credincioși mai devotați  
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pricepuți să repare acoperișurile și țevăria,  

pentru pastori care se întorc și pentru pescarii  

care pleacă pe mare, privind pe furiș văduve în doliu  

dezbrăcându-se în spatele măslinilor și alergând goale 

 într-o mare nemuritoare și înotând ca  

sirenele care-și caută un alt iubit muritor,  

când maria cea oarba ascunsă de oleandri  

cânta verdi pe balconul ei cu fața înspre mare  

ne spălam pe dinți și ne-am oprit ca să o așteptăm 

 tot amânând momentul până când cortina nopții  
a dezvăluit ținutul lunii și al stelelor  

ca să ne întâmpine tinerețea și delicata brumă de înțelepciune 

 

                      ancestors 

 

ancestors my silence salutes heavy secrets of the dead  

who withdrew from the visible world  

to roam over the fine mountains and frighten 

 eagles and hawks into reshaping the clouds;  

 

i sometimes wonder if, while tip-toeing 

 in a fog of foreign rules, I lost sight of my  

ancestors’ humorous games 

 in outwitting the quicksand of human mediocrity  

 

which whistles to a tune named survival; 

 i often stroll around the roundabout of doubts 

 carving my affections in unforgettable words 

 like a master-butcher who reassembles 

 the parts and tastes of only good loves and i say, 

 tonight there will be another solitary party 

 for my ancestors accustomed to forgiving me 

 

                     strămoşii 

 

tăcerea mea întâmpină secretele întunecate ale morților  

care s-au retras din lumea celor văzute 

 să hoinărească prin munții falnici și să sperie 

 vulturii și șoimii ca să schimbe norii;  

câteodată mă întreb dacă, în timp ce mă furișez 

printr-o ceață de reguli străine, pierd din vedere 

jocurile haioase ale strămoșilor ce păcăleau 

 prin înțelepiciune nisipurile mișcătoare ale mediocrității umane 

care vibrează pe o melodie numită supraviețuire;  
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adesea hoinăresc prin vârtejul îndoilelii 

 sculptându-mi sentimentele în cuvinte de neuitat  

ca un maestru măcelar care pune laolaltă  

numai fâșii și arome de povești fericite de iubire și eu spun,  

diseară se dă o altă petrecere doar  

pentru strămoșii mei obișnuiți să mă ierte, 

 

                                            gangster 

 

 he knows how to cut with a single slice 

 any larynx and both carotids,  

how to break a tibia and fibula  

or shatter a patella,  

how to shoot straight through a heart,  

or splatter an abdomen,  

he knows how to administer morphine  

against pain or for death;  

so handsome, cool, remote in everything, 

this damned – from - birth venom - anointed son  

still shows vestigial mercy and grace  

when he scatters credible promises  

as subtle and layered as Sahara storms 

 to dazzle his many women’s eyes  

melting their decency down 

 into his unblushing seduction and  

thus blinded and spell-bound they dance 

a triumphant waltz, leaping, whirling,  

gliding just like mayflies above  

the calm waters of the hungarian Danube 

 while his starched heart watches  

captivated by the beauty of each female, 

each leap and whirl and glide  

for they map his life-long quest 

 to find the womb of his own beginning 

 before her unchaste running scent  

completely disappears  

together with the memory of his tongue  

wrapped in the taste of her sugar  

from the milk he suckled only once 

 

                                                gangster 

 

el ştie cum să taie dintr-o singură mişcare  

orice laringe şi ambele carotide,  
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cum să rupă o tibie şi o fibulă  

sau să zdrobească o rotulă,  

cum să nimerească cu precizie în inimă,  

sau să despice un abdomen,  

el ştie cum să administreze morfină  

pentru durere sau moarte;  

atât de chipeş, stâpân pe sine, detașat de toate,  

acest fiu blestemat-din-naștere uns-cu-venin  

își arată încă mila și bunăvoința arhaice  

când răspândește promisiuni credibile  

la fel de subtile și cu multe substraturi ca furtunile din Sahara  

ca să fascineze privirile multelor sale femei  

topindu-le decența cu  

seducția lui fățișă și 
 astfel orbite și vrăjite ele dansează 

un vals triumfător, sărind, învârtindu-se,  

lunecând întocmai ca musculițele efemere deasupra 

 apelor liniștite ale Dunării maghiare  

în timp ce inima lui împietrită urmărește totul 

absorbită de frumusețea fiecărei femei,  

fiecărei sărituri și rotiri și lunecări  

pentru că ele trasează harta călătoriei lui de-o viață 

 în căutarea bezna propriului său început  

înainte ca mirosul ei stăruitor și indecent  

să dispară cu totul 

 laolaltă cu amintirea limbii lui  

înmuiată în gustul dulceții  
ei din laptele pe care l-a supt numai o dată 

 

          
                                              Traducere din limba engleză: Miruna Voica 
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 Daniela Gîfu 

                                       DACĂ... 
 

 Începuse iarna. Clujul era posomorât. Era trecut de 

miezul zilei. Pe străzi lume de tot felul. Funcționarii 

fâțâiau câte-un dosar de la o Direcție la alta, elevii își 
târâiau ghiozdanele năuciți de greutatea lor și 
ștergându-și nasul cu manșeta de la palton, 

cerșetorii înfometați și înfrigurați susțineau stâlpii 

bisericilor. Mașinile într-un du-te vino plin de 

noxe. Viața își urma cursul firesc, fără să se 

sinchisească de neajunsuri, de necazuri, de 

hărmălaia socială. 

 Irina, o femeie frumoasă, abia trecută de treizeci 

de ani, se zorea să ajungă la o lansare de carte. Fusese 

invitată de prietena ei, Lucreția, directoarea Librăriei 

„Diverta” de mulți ani. Pe Lucreția toată lumea o cunoștea. Iar Lucreția 

cunoștea pe toată lumea. Deși o urbe mare, toată lumea părea să știe pe toată 

lumea. Lucru deloc plăcut dacă începeai o relație.  

 Nici bine nu intră pe ușa librăriei, că se și repezi o scriitoare să o salute.  

 - Servus. Cum ești? Nu te-am văzut de un car de ani. Noroc că ne mai 

adună Lucreția la o agapă literară.  

 Erau primele vorbe rostite în acalmia transilvană. Se felicită că ajunsese 

chiar pe punctul de a începe. De altfel, Lucreția îi făcu un semn discret cu 

mâna, zâmbindu-i complice. Ajunsese și se bucura. Urmau să povestească în 

voie după tradiționalele discursuri laudative. Era același spectacol cunoscut. 

Regizoarea, prietena ei, avea într-o mână o bucată de hârtie pe care își notase 

câteva date importante despre autorul volumului, iar în cealaltă ținea 

produsul proaspăt ieșit de la tiparniță. Audiența era cam aceeași ca de fiecare 

dată. Câțiva cunoscuți, prieteni din partea autorului. Ceilalți, prietenii 

„Diverta”, aici fiind incluși și abonații la bucatele pregătite pentru            

binemeritatul protocol de după. Un tablou complet. 

 Nimic nu anunța, însă, în acea după-amiază cenușie de decembrie, 

povestea de iubire ce urma a se înfiripa. Viața Irinei, banală, adesea 

monotonă, nu dădea semne că îi lipsea ceva anume. Dacă n-ar fi dat curs 

acestei invitații, ceea ce urma să se întâmple ar fi socotit-o drept o născocire 

scriitoricească. 

 Poetul lansat avea un aer ușor plictisit, de parcă nu se simțea bine în 

rolul pe care-l avea de jucat. Abia îndrugase câteva vorbe de mulțumire. 

Nimic despre carte. Cred că nici nu auzise aplauzele de la sfârșit. O sesiune 
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scurtă de autografe, timp în care Irina avea să afle că vor merge la un 

restaurant din apropiere, „Nostalgia”. „Ce ironie!?”, își spuse. 

 Câteva minute mai târziu erau cu toții așezați la mese, în grupuri 

stabilite deja în timpul lansării. Nimeni nu părea dornică să împărtășească 

din gânduri cu persoane noi. Doar el, Cristi, autorul lansat, se mișca printre 

meseni. Cu o statură victoriană, se uita în jur, absent și neinteresat. La un 

moment dat însă, privirea îi rămase ațintită mai mult timp asupra Irinei. Nu o 

cunoștea și ar fi vrut să știe cine e.  

 Irina, de o eleganță sobră, cu un zâmbet discret, se întreținea cu 

Lucreția. Așa cum era de așteptat, în discuție intervenise și subiectul Cristi 

Semenescu. 

  -  Cine e poetul? Nu am auzit de el, întrebă Irina. 

  -  Ei, e un avocat care mai scrie și poezii. Acesta e al treilea lui volum 

de versuri pentru copii. Nu ți-aș putea spune de ce. Poate pentru că are trei 

fete, plecate prin lume. Divorțat și cu probleme cu alcoolul. De altfel, e 

prieten bun cu un alt alcoolic, Adrian Ionescu. Îl știi, jurnalistul. 

 -  A, da, poate de aceea nu-l cunosc. Știi ce părere am eu despre cei care 

îndrăgesc băutura, răspunse Irina vădit marcată.  

 - Plus, draga mea, e și un afemeiat. Am înțeles că a lăsat multe cucoane 

cu ochii în soare. Și nu dintre cele fără minte. Femei școlite, faine, cu cariere 

de succes. Ssst, se apropie de noi, spuse grăbită Lucreția. 

 - Aveți nevoie de ceva?, întrebă cu amabilitate Cristi, uitându-se spre 

Irina. Îmi cer scuze, cred că nici nu ne-am cunoscut. 

 - A, să vă prezint. E vina mea, zâmbi Lucreția. Ea e prietena mea, Irina, 

pe care am invitat-o la lansare și, spre bucuria mea, a reușit să ajungă. Și ea 

scrie, dar proză. 

 - Irina… încântată. Și nu, nu avem nevoie de nimic, răspunse ea cu 

respectul cuvenit. M-am uitat puțin peste poezii și sunt scrise bine. Vreau să 

zic, copiilor le vor plăcea. 

 - Sunt onorat și, dacă pot să îndrăznesc, poate mai discutăm despre 

preocupările noastre literare în zilele ce vor urma, îi aruncă Cristi o invitație, 

privind-o foarte insistent. A, iertați-mă, mă cheamă datoria, voi reveni la 

masa dumneavoastră.  

 - Măi, să fie, ăsta a pus ochii pe tine, Irina. Ai grijă. Nu e de soi. Păcat 

de el. Se spune că a promis mult înainte de revoluție. De fapt, știi cum sunt 

gurile rele, am auzit că a fost judecător, apoi procuror, dar, din cauza 

băuturii, a tot fost degradat. Acum e avocat. Unul foarte bun, dar are 

momente când nu ai ce vorbi cu el. Nu știu prea multe, am înțeles însă că 

alcoolicii au perioade când nu pun limba pe băutură și apoi perioade când îi 



 
94 

 

culegi de sub mese. Acum, no, nu știu ce să zic. Dar nu cred că iese fum fără 

foc, îi vorbi foarte părintește Lucreția. 

 - Ei, stai liniștită. Dacă mă va invita la o cafea, voi accepta din politețe și 
cam atât, deși în sinea ei își dorea să afle mai multe despre acest bărbat, care 

arăta demențial. Plus, știi ce puțin timp liber am. Nu-mi văd capul cu ale 

mele. Și mai e și relația mea… despre care, sinceră să fiu, nici eu nu știu ce a 

mai rămas din ea. 

 Seara fu plăcută, mai ales că privirile Irinei și ale lui Cristi se 

intersectară de câteva ori.  

 - Noi vom merge, domnule Semenescu, spuse Lucreția protector. E 

târziu și mâine Irina începe lucrul dimineața devreme. 

 - O, Lucreția, vino, te rog, am două vorbe cu tine, spuse o femeie de la o 

altă masă.  

 Era tot o poetă și dorea să-și fixeze o dată pentru lansarea volumului ei 

de poezii. Atunci, Cristi o apucă discret de mână. 

 - Iartă-mă, dar nu știu cum pot să dau de tine. Vreau să zic… nu am 

făcut schimb de numere de telefon. Nu te superi dacă ne tutuim, nu-i așa?, se 

asigură Cristi că nu începuse cu stângul. 

 - Nu, firește. E în regulă. Păi acesta este numărul meu și mă poți suna 

după ora 18, în timpul săptămânii. În weekend, de obicei, plec din Cluj, 

spuse Irina, asigurându-se că astfel îi va tăia elanul. 

  Mulțumesc. E foarte bine. Și timpul meu e destul de incert ‒ răspunse el 

politicos, dându-i o carte de vizită. Ești aici, dar nu și cu gândurile. Cred 

că..., dar nu mai putu continua, fiindcă Lucreția o strigase deja pe Irina a 

doua oară. Atunci, pe curând, apucă să mai zică Cristi. 

 O noapte lungă. Și încă una. Și încă una. Trecură 12 zile de la acel 

eveniment și Cristi nu dăduse niciun semn. Irina începuse să uite episodul 

din 9 decembrie, când... telefonul îi afișă numele lui. Devenise un obicei la 

ea să își treacă imediat datele de contact ale persoanei care-i înmâna o carte 

de vizită. Asta, pentru că evita să răspundă celor care nu figurau în agenda ei.  

 - Irina, Cristi Semenescu la telefon. E ora 18.15, miercuri, și mă întreb 

dacă accepți o invitație la cofetăria „Dana”, începu, foarte amabil, Cristi 

conversația.  

 În mintea Irinei, zeci de întrebări. Și nici un răspuns. Îi păru că acele 

precizări foarte exacte erau ironice. Dar... 

 - Mi-ar face plăcere. Voi fi acolo, poate puțin cu întârziere. De abia am 

ajuns acasă, reuși să îngaime repede un răspuns. Nu dorea să-i dea de înțeles 

că abia aștepta această întâlnire. Sau ce se vrea a fi?! Chiar, ce-o să vorbesc 

cu el? De ce accept această revedere?... 
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 Dar, deși își refuza vreun început amoros, ceva o intriga în momentul în 

care ajunsese în fața lui. 

 - O, ai venit, o salută cordial Cristi. Mă gândeam că te-ai răzgândit și nu 

înțelegeam de ce nu mă suni să-mi spui. 

 - Off, așa de mult am întâziat? De obicei, nu întârzii mai mult de 10-15 

minute, plecă ochii jenată de cele 45 de minute trecute de când vorbiseră la 

telefon. 

 ‒ Ți-am adus nu flori, ci două volume de poezii de-ale mele, dar pentru 

adulți, spuse zâmbind. Mi-am permis să-ți scriu ceva pe ele, dar te rog să 

citești dedicațiile când vei fi singură. Și, poate, atunci când le vei parcurge, 

dacă o vei face, să-mi spui dacă ți-au plăcut. Sau, nu. 

 Ea nu-i adusese nimic. Îi plăcu însă gestul lui. Ardea de curiozitate să 

afle ce i-a scris. Trecură două ore de când se revăzuseră. 

 - Nu vă supărați, dar noi am vrea să închidem, spuse cu sfială femeia 

care făcea curat și începuse să-și aducă ustensilele de lucru. 

 - O, ne scuzați, spuseră deodată amândoi, jenați de moment, vom pleca 

de îndată.  

 - Îmi permiți să te conduc? Sunt cu mașina și e destul de târziu ca să te 

las să umbli singură pe străzi, îi propuse Cristi. 

 - Cred că ai dreptate, aprobă Irina. Să mergem. 

 Ajunși în fața blocului în BMW-ul lui de culoarea nisipului, Cristi se 

dădu jos din mașină, îi deschise portiera și, cu o reținere plină de noblețe, îi 

luă mâna dreaptă, i-o sărută și-i spuse „Noapte bună!” 

 Irina, amețită de tot acest comportament, abia reuși să ajungă la ușa 

blocului. Era uluită. Ce putea să-i reproșeze? „Și, chiar dacă ar fi cum se 

spune, cu mine se poartă admirabil. Dar de ce nu mi-a spus dacă ne vom mai 

vedea? Sau, acum e rândul meu să-l sun? Doar mi-a dat cărțile să le citesc și 
să-i spun dacă mi-au plăcut.” Își aminti de dedicații. Pe prima scria simplu: 

Un dacă este în orișice… Cristi.  Iar pe a doua: Nu crede până nu cunoști. 
Cu o stranie curiozitate, Cristi. 

 Începu să citească poeziile acestui misterios bărbat, cu o poftă nebună de 

a-l descoperi. Uitase toate cele auzite de la prietena ei. Era altfel decât alte 

începuturi. Nu dorea să-l lase să-i scape din mâini. Volumele confirmau 

așteptările. Un vers concentrat, oniric, deosebit de grav. Un creator pe care-l 

va suna cu siguranță. Dar când?  

 În fiecare zi se întreba același lucru: „Oare nu-i prea repede?  Dacă-l sun 

în primele două-trei zile o să creadă că mi s-au aprins călcâiele după el. Dar, 

și dacă las prea multe zile, va crede că am pus cărțile pe noptieră fără să le 

dau atenție, sau poate că nu mi-au plăcut poeziile și nu vreau să-l mint. Dar, 
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de ce nu sună el? Să vadă dacă mă simt bine după prima întâlnire. Poate că 

am făcut o indigestie de la prăjitura mâncată. Sau poate de la înghețată.”  

 - Cristi, sunt eu, Irina. Îți promisesem că te voi suna imediat după ce voi 

termina de citit poeziile tale. Aseară le-am terminat, fiind weekend am avut 

vreme mai multă pentru lectură.  

 - Irina, ce plăcere. Și eu dorisem să te sun, dar nu am vrut să pară că te 

grăbesc cu cititul, spuse Cristi liniștit. Și? Ți-au plăcut?  

 - Mă gândeam că poate vorbim despre asta la o cafea.  

 Tocmai îi stabilea o întâlnire, Irina de data asta. 

 - Dacă începem de luni, va trebui să ne vedem în fiecare zi, toată 

săptămâna, se auzi un râs plăcut la celălalt capăt al firului. 

 - Păi nu putem să ne sustragem vorbei, nu?, intră și Irina în joc. Atunci, 

la ora 18, la „Rex”. E bine? Știi unde e? Pe strada Bólyai, cum vii de la 

supermarketul „Sora”, pe partea dreaptă. 

 De data aceasta Irina nu mai plecă fără să-și acorde mai multe minute 

sieși. Se fardă discret, își puse niște ginși strâmți, cu o flanelă turquoise, o 

culoare care o prindea foarte bine, cizme negre, lungi până în dreptul 

genunchiului, o geacă scurtă pe talie, părul coafat rebel. 

 Cristi era deja acolo. „Venise mai repede, cu siguranță”, își spuse Irina. 

Ea ajunsese exact la fix. De data aceasta, Cristi o pupă pe obraz. Ea nu se 

feri, părându-i-se normal. Era doar a doua lor întâlnire. 

 - Ai mâncat?, o întrebă el bine dispus. Eu, nu. Și dacă tot suntem la o 

pizzerie… E și foarte plăcut aici, continuă să vorbească, aruncând o privire 

în jurul lui. 

 - O, da, e locul meu preferat. Vin aici de mulți ani, de când am terminat 

prima mea serie de cursanți. Și vin chiar foarte des. Uneori, săptămânal. 

Totul e pe gustul meu, inclusiv pizza. Așa că vom și mânca. Eu vreau o pizza 

mică, Quatro Formaggi, și o Silva brună. 

 - Voi merge și eu pe mâna ta cu pizza. Plus, un fresh mixt, te rog, îi 

spuse ospătarului. 

 - Păi nu toastăm? Măcar puțin, dacă mănânci nu se va simți la fiolă. 

Acum, fie vorba între noi, pe tine nici nu te vor pune să sufli, nu? Și, dacă da, 

te scoți singur, începu să-l șicaneze Irina. 

 - Nu, rămân la fresh. Eu voi ciocni cu suc. Nu cred în superstiții. 
 „Hmm, să nu guste deloc?”, se întrebă Irina. Își alungă repede însă 

gândul cum că… Alcoolicii au perioade când nu pun limba pe băutură și 
apoi perioade când îi culegi de sub mese, cum îi spusese Lucreția. 

 - Și? Povestește-mi despre tine, o provocă Cristi. 

 - Mă gândeam că mă întrebi de poeziile tale, replică Irina zâmbind. 
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 - Ei, poezii scrise în diverse momente ale vieții mele. Știi, scriu, doar 

când ceva îmi provoacă o stare ciudată. 

 - Sau când eşti tu într-o stare ciudată, insistă Irina. „Oare ce e cu mine? 

De ce nu-mi dau pace vorbele Lucreției?”, continuă în sinea ei.  

 - Ți-am scris Nu crede până nu cunoști., îi spuse Cristi, înțelegând prea 

bine unde bate. 

 - Da, ai dreptate. Mie mi-a plăcut dramatismul din poezia ta, sinceră să 

fiu. O suferință care te intrigă, pe de-o parte, și care te invită la reflecție, pe 

de altă parte. Chiar dacă scrii cu rimă, mesajul tău este foarte modern, 

complex, concentrat, bine temperat, ancorat la frontierele secolului al 21-lea. 

 - Deci, un dacă este în orișice, poate și în întâlnirea noastră din acest 

sfârșit de an. O frontieră temporală. Poate un nou început… 

 Lăsă special neterminată propoziția, însă Irina se făcu că nu înțelege. De 

fapt, înțelegea foarte bine și, înciudată pe ea însăși, simțea la fel. Avea 

nevoie de un nou început, așa cum avea și el. 

 - Unde lucrezi, Irina? 

Modul cum îi rostise numele, o făcu să tresară. 

 - La Centrul Teritorial de Instruire Autorizat CPI software ITC. Predau 

cursuri de calculatoare. Tu ești avocat. Pe civil sau pe penal?  

 - Civil. Uneori este deprimant. Alteori, e comic să-i vezi pe soți cum trec 

emoțional de la o extremă la alta. Știi, eu cu calculatoarele nu sunt prea 

prieten, dar cred că o profesoară ca tine mi-ar schimba atitudinea.  

 - Dacă vrei, hai și te înscrie la cursuri la noi. În martie voi începe o serie 

nouă. Acum grupa e în formare. 

 - Ei, mă gândeam în privat, replică el, dar schimbă repede direcția 

vorbelor. Unde e sediul? 

 - În Piața Păcii nr. 4. E simplu. 

 - Păi eu stau pe strada Republicii. Practic, lucrezi la poalele străzii mele. 

Cu siguranță voi veni să-ți văd laboratorul, spuse el zâmbind, vădit mânat de 

dorința de a o vedea pe ea, profesoara.  

 - Oricând. Înscrierile se fac marțea, deci mâine, întări special acel mâine 

ca să-l vadă cum va reacționa, și joia. Vino când dorești. 
 Seara se scurse foarte repede. Subiectele au fost diverse. Poezie, 

profesie, relații de prietenie, călătorii... Două subiecte nu fuseseră atinse, dar 

care îi preocupau pe amândoi: alcoolul și iubirea. 

 S-au ridicat de la masă puțin înainte de ora 23. De data aceasta, Irina îl 

luă de braț, ca să nu alunece pe stradă. Mașina fusese parcată lângă Tribunal 

și aveau ceva de parcurs pe jos. Iar poleiul dădea de furcă atât trecătorilor, 

cât și șoferilor.  
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 Ca și în prima seară o conduse până în fața blocului, o pupă și-i spuse 

„Noapte bună!” fără să-i spună când se vor revedea. Din nou. Pe Irina acest 

comportament o rodea cumplit. Simțea că e pe punctul de a se îndrăgosti. 

Dar, în ruptul capului, nu va face pași neinspirați. Dacă așa joacă el, atunci 

va trebui să se dovedească un co-player la fel de abil. Sau, poate și mai și. 
 În următoarea zi, Irina tocmai își încheiase orele și se întreținea cu un 

domn care era pe punctul de plecare. Când, din partea scărilor, apăru Cristi. 

Jovial, de parcă venea acolo de când lumea, spuse: 

 - Bună seara, Irina. Am venit să-mi prezinți locul de „tortură”.  

 - Că bine ziceți. Dacă nu ar fi domnișoara, de mult mi-aș fi văzut de 

drum. Bine-ați nimerit, domnule, interveni bărbatul înscris la curs. 

 - Ei, domnilor, mă flatați. S-ar putea să-mi placă, zâmbi emoționată 

Irina, poftindu-l pe Cristi în laborator.  

 - Nu mi-ai spus că vii.  

 - Păi, mi-am zis să vin cât mai repede, ca să nu mi se spună că nu mai 

sunt locuri la cursul de calculatoare și că va mai trebui să aștept alte luni, 

zâmbi Cristi. 

 Scoase din palton un trandafir alb. Superb în imacularea lui. Simboliza 

acel început pe care și-l doreau amândoi. Maturitatea însă nu le permitea să 

ardă etape. La ce bun să sară unul în brațele celuilalt fără ai da o șansă 

partenerului să se facă înțeles. „Voi proceda altfel”, se gândea Cristi. „Am   

s-o curtez până va fi pregătită să mă iubească.” La rândul ei, Irina simțea că 

nu e pregătită, că nu e liberă, deși nu vorbiseră deloc despre cine se afla, dacă 

se afla, în viața celuilalt. 

 Brusc, Irinei îi reveni în memorie imaginea tatălui ei, un bărbat foarte 

frumos, brunet, cu ten alb și ochii albaștri-verzi. Aducea cu Alain Delon. La 

celebrarea a zece ani de la căsătoria părinților ei, tatăl îi oferise mamei 

unsprezece trandafiri albi. Se iubeau mult. Seara, însă, același tată o snopea 

în bătaie fiindcă îi ascunsese o sticlă de coniac. Un tablou pe care-l purtase 

cu ea mereu. Avea doar șase ani.  

 - Mulțumesc, Cristi. E o alegere inspirată. 

 - Mergem, spuse Cristi, prinzând-o ușor de talie.  

 - Unde?, întrebă Irina. 

       - Mă gândeam să ne plimbăm în parc sau, de ce nu, la Grădina Botanică. 

Mai este încă deschis. 

 - E foarte bună ideea. O plimbare în parc... Să lăsăm Grădina Botanică 

pe lumină. 

 De data aceasta, Cristi o luă de mână fără să-i ceară permisiunea. Dar o 

făcu atât de elegant, încât Irinei nu i se păru gestul deplasat. 

 La un moment dat, Cristi păli. „Poate nu mă vede Adrian.” 
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 -  Servus, bătrâne, spuse bărbatul care se apropie de ei. 

 - Adrian, ți-o prezint pe Irina. A fost la lansarea mea de carte din 

decembrie. 

       - Păi eu am văzut-o și atunci, dar cred că nu avea ochi decât pentru tine, 

Cris, făcu o glumă Adrian. 

 - Îmi pare bine de cunoștință. Dar, n-aveți dreptate deloc. Am ascultat 

foarte atent tot ce-ați spus despre autor și cartea lui, i-o tăie Irina. 

 - Te rog… Adrian. În condițiile date, prietena prietenului meu este și 
prietena mea, așa că nu văd de ce nu ne-am tutui, continuă pe același ton de 

bună dispoziție.  

 Era clar, Adrian se cinstise înainte de această revedere, iar Cristi părea 

stingherit de prezența lui. 

 - Hai, bătrâne, să intrăm să cinstim noua relație, nu? Doar nu crezi că 

scapi așa de ușor?, continuă Adrian. 

 - Nu în seara asta. Vorbim mai încolo. Te sun eu, i-o reteză Cristi. 

 În cele din urmă, văzând că nu e loc de tras la o masă într-un bar, Adrian 

salută și plecă nu prea mulțumit de situație. 

 - Nu-l băga în seamă. E un amic pe care-l mai ajut. E băiat bun, doar că 

are gura prea slobodă. De altfel, acesta este și motivul pentru care nu prea se 

țin joburile de el, încercă să încheie episodul Cristi. 

 - Era cam vesel! Știi, oarecum îl cunosc. A fost, sau poate mai este, un 

ziarist bun. A făcut o vreme reportaje pe care le semna în „Monitorul de 

Cluj”. Acum am înțeles că mai scrie la „Gazeta de Transilvania”, nu? Are 

copii?, vru să afle mai multe Irina despre Adrian. 

 - Doi. E recăsătorit. Da, e un gazetar bun, doar că…, și se opri. 

 - Bea, așa-i?, completă Irina propoziția.  

 Cristi nu răspunse. O vreme amândoi merseră tăcând, de parcă se 

cunoșteau de-o viață și nu mai era nevoie de prea multe vorbe ca să se simtă 

bine împreună. 

 - Știi, întâlnirea noastră nu a fost întâmplătoare. Îți voi povesti curând. 

Data viitoare, deveni grav Cristi. 

 Irina nu răspunse. Nu vedea rostul. Dacă va simți nevoia să-i spună ceva 

o va face de la sine. Amândoi veneau cu sufletele mult prea încărcate. Era 

nevoie de timp. De încredere.  

 S-au așezat pe o bancă, unul lângă celălalt, în așteptarea unui semn 

divin. Gura lui Cristi se strânsese într-o cută de tristețe. O privi pe Irina lung, 

minute în șir. Pentru o clipă se lumină. „Trebuie să fie ea”, își zise lui însuși. 
Apoi îi spuse că e vremea să o conducă acasă. 

 În următoarea zi, la ora cinci după-amiaza, Cristi ajunse la biroul Irinei. 

De data aceasta, senin.  
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 - Te superi dacă voi asista la orele tale?, o întrebă Cristi. 

       - Deloc. Te rog. Doar că nu vei înțelege prea multe. Seria aceasta este 

mult prea avansată. 

 - Doar vreau să te privesc. Nu voi scoate nici un sunet, spuse cald Cristi. 

 Timp de 40 de minute, Cristi tăcu. Irina își ținu cursul, încercând să nu 

țină cont de prezența lui. Cum putea? Avea emoții, de parcă ar fi dat un 

examen de ocupare de post. Când trecea de la un cursant la altul, se uita la el. 

Niciodată nu li se intersectară privirile. „Oare de ce a venit înainte de 

sfârșitul programului?” 

 Irina le dădu drumul cursanților. Apoi, se apropie de Cristi. Acesta o luă 

de talie și o sărută ușor. Nu insistă. 

 - Dacă nu mai ai treabă, te invit la un restaurant chinezesc aflat pe Calea 

Turzii. E un loc foarte discret. Îți place mâncarea chinezească? 

 - Foarte mult. În special ciorbele lor picante, zâmbi Irina.  

 Ajunși la restaurant găsiră o masă la etaj, în cel mai ascuns colț al sălii, 

cu foarte puțină lumină. Abia se auzea muzica. Muzica anilor ‘60. 

Comandară, Cristi refuzând și de data aceasta să consume alcool. Irina își 
scoase din minte vorbele Lucreției.  

 - Știi, Irina, înainte de a te cunoaște aveam o viață diferită. Aș vrea să ai 

încredere în mine. Am promis că mă voi schimba. De fapt e mai mult decât o 

promisiune. Am cunoscut un călugăr într-un moment de cumpănă pentru 

mine. M-a primit în chilia lui mai bine de trei luni. Cred că au fost cele mai 

răscolitoare zile din viața mea. Cu o blândețe autoritară mi-a vorbit adesea în 

pilde, venind cu sute de exemple despre cei rătăciți care s-au întors la cele 

plăcute lui Dumnezeu. Ferm mi-a zis atât: „ori, ori.” Am ales primul ori, 

fiindcă am obosit să fiu cel de ieri. Mi-e foarte greu să explic ce s-a produs 

atunci în mine.  

 În lumina aceea palidă de la felinar, Cristi părea mai bătrân decât credea 

Irina că este. Ridurile îi brăzdau ochii încercănați. „Ce vârstă putea să aibă? 

Șaizeci?” Privirea lui exprima acum un fel de teamă. Rămăsese prins în 

spusele monahale. „Reușise acel călugăr să-l lepede de pornirile rele?”, se 

întrebă Irina. 

 - Sper să te ajute bunul Dumnezeu să-ți ții promisiunea. Și, dacă vei 

considera că ai nevoie de o mână de ajutor, o vei avea, îi spuse Irina, 

mulțumită că a început Cristi să se confeseze. Problemele ei nu erau acum 

importante. Își spunea că într-o bună zi va trebui să vorbească și despre viața 

ei. Dar, nu acum. 

 În restaurant, lumea continua să circule. Cei mai mulți plecau. Irina și 
Cristi erau mult prea cufundați în conversație ca să remarce ce se petrece în 

jurul lor. Ea se aplecă peste umărul lui, fără să scoată o vorbă. Parcă ar fi 
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vrut să prindă mai repede spusele bărbatului, ceea ce ar fi putut-o face să 

înțeleagă de ce devenise așa. Îl cunoscuse, oare, în momentele de deșteptare? 

„Dar, dacă…” 

 - E târziu, Irina. Să mergem acasă, vreau să zic să te conduc acasă, se 

grăbi să spună Cristi, fără să lase vreo urmă de interpretare. 

 De data asta, Cristi opri mașina pe o străduță, din spatele blocului ei. Era 

mărginită de blocuri mai mici, cu numai patru nivele, și de garaje. Noaptea 

era senină. Stinsese farurile de la mașină și aștepta. De data aceasta nu se mai 

grăbi să-i deschidă portiera. Irina dădu să plece. 

 - Nu încă, Irina, aș vrea să mai rămâi. A fost o seară plăcută și nu aș vrea 

să se mai termine.  

 Îi zâmbi, cred, pentru prima oară. Apoi o luă în brațe minute în șir. Irina 

îi răspunse.  

 În serile următoare, merseră pe același drum de întoarcere. Cam la 

aceeași oră, undeva în jurul orei 22, cei doi stăteau minute în șir unul în 

brațele celuilalt. Săruturile erau de o pasiune tulburătoare. Nimic altceva. 

 - Știi, Irina, pe 19 februarie este Balul Operei. Ai vrea să mergem 

împreună? 

 - Cum să nu. Dar ne trebuie ținută de gală, zâmbi Irina. 

 - Găsim noi ceva. Cred, însă, că orice vei pune pe tine, vei fi minunată. 

Cea mai… 

 Era prima oară când îi făcea un compliment atât de evident. Fața ei se 

îmbujoră.  

 Zilele treceau, amintindu-le de un paradis regăsit. Irina era din ce în ce 

mai prinsă de această relație, când începu să sune telefonul. Erau din nou la 

restaurantul chinezesc. 

 - Irina, servus. Unde ești? De două luni de zile nu ai dat niciun semn. 

Am auzit că te vezi cu domnul Siminescu. E adevărat? Te rog, mâine avem o 

lansare de carte la ora 13. Dacă poți, aș vrea să vii. Apoi rămânem să 

povestim. Ajungi?  

 La celălalt capăt era Lucreția. Ce să-i răspundă? Dorea să o iscodească, 

iar Irina nu avea nici un chef să-i facă pe plac. 

 - Voi încerca, Lucreția. Nu promit, îi răspunse politicos. 

 -  Ce dorește?, o întrebă Cristi. 

 - Să mă vadă și să vorbim. Despre noi. Știi, ea nu prea este încântată de 

relația noastră. La „Diverta” vine multă lume care nu vorbește în cei mai 

buni termeni de tine. Va fi o discuție lungă, presimt. Aș fi preferat să nu ne fi 

cunoscut prin intermediul ei. Neplăcută situație. Ce să-i spun? Să recunosc 

că suntem împreună? 

 - Cum consideri. Suntem?, zâmbi Cristi. 
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 - Știi bine că orice aș auzi despre tine, nu voi lua în seamă. Doar că știu 

cum se bârfește la „Diverta”. Cred că nimeni nu scapă neperiat. Nici măcar 

eu, după ce plec de-acolo. Nu știu de ce mai țin aproape de acel loc. Am 

crezut că Lucreția e din alt material croită. Acolo am auzit însă cele mai 

inimaginabile povești, întâmplări. E un focar de infecție umană.  

 - Atunci, nu te du. 

 A doua zi, însă, Irina se duse la lansarea de carte de la ora 13. De data 

aceasta, privea detașată tot spectacolul. Se lansa un roman, scris de un român 

plecat în Germania. Citise câte ceva despre el în revista AGERO. Ca de 

fiecare dată, cumpără un volum pentru a primi un autograf. Autorul, un 

bărbat la vreo 40 și un pic de ani, șaten, cu ochii verzi, îmbrăcat modern, cu 

o vorbire cu influențe germanice. Era o apariție chiar plăcută. Nu era de 

mirare prezența feminină mare.  

 - Irina, ce bine că ai reușit să ajungi, o întrerupse Lucreția în timp ce 

schimba câteva impresii cu autorul. Îmi era dor de tine, copilă. 

 - Da, cred că și mie mi-au lipsit momentele noastre, răspunse Irina cu 

politețe. Am fost prinsă cu munca, cu scrisul.  

 Imediat după ce a plecat și ultimul invitat, cele două femei s-au retras la 

cofetăria „Dana”, unde fusese prima oară cu Cristi. Irina zâmbi, uimind-o pe 

Lucreția. 

 - Deci, e adevărat? Ești mult mai senină. Arăți a om îndrăgostit, o 

pistonă Lucreția. 

 - Am ieșit de câteva ori. Atât. E prematur să zic mai mult, evită să 

răspundă clar Irina. 

 - Hai, Irina, spune-mi tot, lumea vă vede zi de zi împreună. Te ascunzi 

de mine? 

 Ce-ar fi putut să-i răspundă?!  

 - Da, e un bărbat interesant și-mi face plăcere să ne vedem. Nu e deloc 

cum mi-am imaginat. Iar referitor la ce spune lumea, nu e așa. Ieșim de două 

luni, dar nu s-a atins niciodată de băutură. Și, dacă l-oi fi nimerit, cum ziceai, 

în perioada când nu bea alcool, ei bine, îmi asum ce va să fie. Acum mi-e 

bine.  

 Nu-și termină bine ideea că se apropie de ele un alt prieten comun, 

Lucian. 

 - O, omagiile mele, doamnelor. Ce mai e nou prin târg? Evident, dincolo 

de povestea de iubire despre care vorbește tot orașul. 

 - Ce spui acolo, Luciane? Nu mai poate omul să iasă la o cafea că orașul 

ține socoteala? Mă întreb, dacă ieșeam cu o altă persoană, străină complet de 

grupul nostru, la fel ai fi spus? 
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 - Draga mea, tu știi cât de mult te prețuiesc, poate că sunt și puțin gelos, 

dar înțelege, nu cred că e o alegere prea bună. Eu îl știu pe Cris de peste 25 

de ani. Știu cam tot ce a mișcat în acest timp. Plus, e mare diferența între voi. 

Cât să fie? 27 de ani, așa-i Lucreția? Tu abia ai împlinit 30. Plus, cred că 

știi… 

 - I-am spus, Luciane, dar știi cum e când omul e îndrăgostit?! Și nu mai 

vine pe la mine, ceea ce mă va face să iau legătura cu domnul Siminescu să-l 

cert că mi-a furat fata. 

 Discuția continuă la fel, Irina cufundându-se cu gândurile la convorbirile 

ei cu Cristi. Nu dorea să se lase influențată de ei. De nimeni. Îi acordase 

încredere și-și asumase noul rol pe care-l avea în viața lui. Se uită la ceas, ca 

și cum se grăbea, și spuse: 

 - Trebuie să plec. Mai vorbim, Lucreția. Servus, Lucian. Apreciez 

îngrijorările voastre. 

 Seara, Cristi o găsi în jurul unor foi, absentă.  

 - S-a întâmplat ceva, draga mea?  

- Nu te-am ascultat și m-am ales cu o cloacă împotriva-ți. Îmi vine să urlu 

că lumea nu-și vede de rostul ei. M-am dus…  

 Îi povesti toată pățania. El îi zâmbi.  

 - Nu te preocupa. Cel mai mult mă scoate din sărite Lucian. Ce-i pasă lui 

de noi? Când îl voi vedea, îi voi spune vreo două de nu le va putea duce. A 

uitat cine l-a omenit când nu avea de nici unele?! 

 - Nu, te rog, să lăsăm lucrurile așa cum sunt. Ne avem unul pe celălalt, 

de ce să ne lăsăm mâhniți de asemenea intervenții. Plus, le vom da apă la 

moară. 

 - Mâine e Balul. La cât să vin să te iau, Irina?, schimbă Cristi repede 

subiectul. 

 - La 21, ca să nu fim chiar primii, nu?, zâmbi ea ștrengar. 

 - În seara asta nu mai zăbovim la locul nostru. 

 Era straniu, Irina nu-l invitase niciodată la ea, iar Cristi nu încercase  

nicio clipă să creeze un moment intim. Iar mâine va fi noaptea Balului. 

Noapte?! Ce va fi să fie? 

 A doua zi, Cristi o sună că o va aștepta chiar în ușa blocului. Când Irina 

a apărut, pur și simplu a amuțit. Era absolut superbă. Cu o rochie lungă de 

voal, de culoare bleu, cu câteva steluțe gri lipite pe ea, cu o capă albă cât să-i 

acopere umerii dezgoliți, pantofi de culoare gri argintiu, la fel ca poșeta. 

Părul și-l prinsese într-un coc cu împletituri la baza capului, pe care trona o 

coroniță fină cu perluțe mici cât un bob de piper. Era total schimbată. O 

Cenușăreasă a mileniului al III-lea.  

 - Ești fermecătoare! 
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 -  Mulțumesc, Cristi. Nici tu nu ești un partener de ignorat, cochetă ea 

șugubăț. 
 La bal, toată lumea era cu ochii pe ei. De la presă, la invitați. Era 

imposibil să nu-i remarci. Noaptea a fost de poveste. Cristi a condus-o acasă 

în jurul orei 5 dimineața. Erau fericiți și mândri că fuseseră declarați 
Perechea Balului. A doua zi ziarele îi aveau pe prima pagină. 

 Săptămânile se scurgeau amețitor. Într-o vineri, era deja luna martie, 

Cristi îi spuse că vrea să o ducă în zilele de Paște, dacă va dori, la o cabană 

pe care o are la Tarnița. „Vom petrece două nopți împreună”, își spuse Irina, 

cuprinsă de un amestec de tentație și neliniște. 

 - La lac? Ai acolo o cabană? E un loc splendid.  

 Ajunși acolo, Irina realiză cât era Cristi de singur. Totul era în 

dezordine. Parcă fusese cu o zi înainte un chef de pomină. Și, cam în toate 

colțurile camerelor, în curte, pe porțiunea de mal care aparținea de cabană, 

zeci, poate sute de sticle de vin și coniac și pet-uri de bere goale. 

 - De când nu ai mai fost aici, Cristi? E ca după un bombardament. Aș 
spune că ne trebuie două săptămâni să facem ordine. 

 Puțin încurcat, Cristi încercă să îndruge ceva. 

 -  Știi, aici vin prietenii mei când vor. De multe ori, fără să mă anunțe. 

Plus, am un amic, judecător la Cluj, cu care am luat o hidrobicicletă pe din 

două. Și el vine când vrea. O să le spun să curețe. Acum vreau doar să ieșim 

pe lac, să ne plimbăm. Vrei? 

 Irina nu insistă. Ieșiră în larg și dintr-o parte a lacului îi salutară câțiva 

bărbați. Se auzeau și glume despre faptul că ea pedala. 

 -  Ți-ai găsit o sirenă, domnule avocat? 

 -  Nu-i băga în seamă, Irina. Știi, am vrut să-ți spun că săptămâna 

viitoare vine fii-mea mai mare din Australia, pe care vreau să o cunoști. De 

fapt, anul acesta le vei cunoaște pe toate trei, doar că pe rând. Vreau să nu ne 

despartă nimeni. Ești, cu adevărat, salvarea mea! Și, tăcu. 

 Își făcură curățenie într-o cameră în care se afla un șemineu și stătură 

îmbrățișați în fața focului până spre dimineață. Săruturile dansau pe ritmul 

lemnelor arzânde. Atât. Era nou. Și… atât de neobișnuit. 

 - Irina, mâine te vom aștepta, eu și fii-mea, Lavinia, la Barul Operei, pe 

la ora două. 

 Era 6 aprilie, a treia zi de Paște. Emoționată, Irina alese o ținută sport și 
un machiaj primăvăratec. Fata lui Cristi avea 27 de ani, exact diferența dintre 

ei doi. Îi pregăti un parfum, ca dar de Paște. În taxi, simula fel de fel de 

scenarii despre modul cum va decurge întâlnirea. Oricât încerca să-și 
imagineze momentul când o va cunoaște pe Lavinia, nimic nu se lega. Cu 

aparatul foto în mână, intră în bar. 
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 - Uite-o pe Irina, spuse Cristi, cu o sclipire ciudată în ochi. 

 - Irina, ea este fiica mea, Lavinia. 

 - Lavinia, ea este prietena mea, Irina, raza mea de soare. 

 - Irina, nu te supăra, dar azi, gura lui Cristi părea din ce în ce mai 

încleștată, mă cinstesc cu fata mea. 

 „Atunci eu ce mai caut aici?”, se întrebă Irina uluită de întreaga scenă. 

Era abia trecut de miezul zilei și Cristi era deja beat. În mintea Irinei bântuia 

furtuna. Abia se abținea să nu plângă. Cele aproape patru luni petrecute   

într-o curăție trupească aproape nefirească, în care-și pusese nădejde totală, 

se maculau cu clipele pe care le trăia acum. Tocmai în această zi, care ar fi 

trebuit să fie una specială, una în care Cristi urma să o primească din ce în ce 

mai mult în viața lui. Își luă inima în dinți, cu aparatul foto pregătit. 

 - Dacă știam că vreți să fiți numai voi doi, mai bine rămâneam acasă. 

Poate ar fi mai bine să plec. Dar nu înainte de a vă face o poză împreună.   

Ți-o voi trimite ție, Lavinia, pe email, ca să le-o poți arăta și surorilor tale. 

 - Atunci, pleacă. Nu te reține nimeni, îi spuse Cristi pe un ton tăios, pe 

care Irina nu-l mai auzise la el niciodată. 

 - Irina, nu pune la suflet ce spune tata. Așa e el. Abia aștept să-mi trimiți 
fotografiile. 

 „Așa e el…”, aceste vorbe o sfâșiară în atâtea bucăți că era inutil să 

încerce să le adune. Cum, doar atât însemnasem pentru el? 

  

       - Voi pleca, e mai bine pentru toți.  
 Irina își luă haina, o îmbrățișă pe Lavinia, aruncă o privire dezgustată 

către Cristi și ieși din bar. Când consideră că nu mai există posibilitatea ca el 

să o vadă prin fereastră, începu să fugă. Plângea și fugea. O durere cumplită 

îi fulgera capul. Nu înțelegea, sau nu dorea să înțeleagă. La un moment dat, 

Adrian o prinse de mână. 

 - Irina, ce e cu tine? 

 -  Nimic. Vreau să ajung mai repede acasă. Nu mă simt prea bine. 

 - Știu ce e și trebuie să-ți spun. Cris te iubește, dar nu se va lăsa de băut 

niciodată. Nu că nu ar vrea, dar nu poate. Am vrut să te caut mai demult să-ți 
spun, dar mi-am zis să nu mă bag. Nu ești prima fată care se îndrăgostește de 

el. Altele și-au pierdut ani buni lângă el, până au cedat în cele din urmă. 

 - Nu, nu e asta, și fugi în continuare.  

 Irina refuza să accepte realitatea pe care o auzise de la toți cei din jur. 

Era mult prea legată de el. Și prea târziu ca să poată ieși din viața lui. Atâtea 

seri de destăinuiri, atâtea seri de îmbrățișări, atâtea seri de speranțe. Irina își 
vedea viața alături de Cristi. Una de un romantism tomnatic. Îl așteptase 
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dintotdeauna. „Nu, nu voi renunța acum. Voi lupta cu acest demon. Cred că 

iubirea învinge orice obstacol, indiferent câte grade are”, își spuse hotărâtă. 

 Miezul nopții. Irina stătea culcată, cu ochi fixați în tavan. Nu mai avea 

lacrimi. Nu mai avea ranchiună. Vorbea cu Dumnezeu, prietenul care o 

salvase mereu din orice situație neplăcută. „Doamne, nu mi-l lua acum! 

Sfătuiește-mă cum să procedez. Trebuie să fie un leac pentru această boală. 

Nu știu mare lucru despre ea, dar cred în forța rugăciunii”, continuă să zică 

încrezătoare. La un moment dat, sună telefonul. Cine să fie la ora asta? Era 

un număr necunoscut. 

 - Irina, Lavinia sunt. Știi, tata… L-am adus la Spitalul de Urgență. Vino, 

te rog. Te cheamă. 

 Începuse să tremure pe loc. Două cuvinte îi vuiau în cap: tata, Urgență. 

Nu știa ce să facă mai întîi. Își aruncă o haină pe ea, uitând că este în pijama. 

În fața blocului găsi un taxi.  

 - La Urgență, vă rog. 

 - Nu vă simțiți bine?, întrebă șoferul văzând-o cum e îmbrăcată. 

 - Nu-l auzise. În fața spitalului îi lăsă 10 lei și o luă în fugă spre intrare. 

 - Domnul Siminescu, vă rog.  

 - Sunteți rudă? 

 - Da, sunt logodnica lui. 

 - Camera 7. 

 În fața ei, pe pat se afla un trup inert conectat la aparate. Nu înțelegea 

cine era. O tânără țipa „tata”. Îi amintea de cineva dintr-o viață uitată. Și 

doctorul, care le spunea asistentei și anestezistului că nu va rezista la 

operație. Ficatul și alte organe interne erau distruse din cauza alcoolului.  

 Un dacă este în orișice… 
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                                           Noapte de aprilie 

                                 Cercei de stele la urechea nopţii, 

                                 Aleargă visele prin necuprins, 

                                 Păienjenii au devorat o muscă, 

                                 Laboratorul fericirii e închis.  

                                 O pasăre tresare pe un ram, 

                                 Cresc frunze făr’ să deie socoteală, 

                                 Am adormi şi altă grijă n-am 

                                 Decât târziul să mi-l las afară… 

                                 Cerceii nopţii strălucesc stingher, 

                                 În mintea mea cu vise colorate 

                                 S-a-nfiripat dumnezeiescu cer 

                                 Şi primenind speranţa mi-o împarte. 

        

                                    S-a putrezit banca-n grădină  

                                   S-a putrezit banca-n grădină 

                                   Pe pietre muşchii verzi au casă, 

                                   Le-aude râul cum suspină, 

                                   E fără de pahare alba masă,  

 

 

                                 Pustietatea dă să pună 
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                                 Pe toate dura stăpânire, 

                                 Timpul a împletit cunună 

                                 Şi-aşteaptă o nouă revenire.  

                                 Dar cine pe poteci să treacă? 

                                 Să cânte nu mai are cine, 

                                 Să bea un şpriţ şi să petreacă 

                                 Nimeni de-o vreme nu mai vine. 

                                 Şi-a zis grădina să ne cheme 

                                 Cu al zambilelor parfum 

                                 Dar nimeni nu-şi mai face vreme 

                                 Şi nimeni nu-şi mai face drum! 

 

                                              Simţire  

 
                            Simt chibritele aprinse 

                                 Colo-n venele din mine, 

                                 Sfârâie durerea seacă, 

                                 Să le stingă n-are cine… 

                                 Simt cum din tării se-ntoarce 

                                 Focul vremii de – altădată,    

                                 Crud mă arde neputinţa  

                                 Strânsă-n veacuri laolaltă. 

                                 Nu mă am în întregime, 

                                 Aparţin unei lumi moarte 

                                 Şi deşi sunt pe aproape 

                                 Sunt de toate prea departe… 

                                 Simt chibride dureroase, 

                                 Foc în urmă cu păcate, 

                                 Taina vieţii mă frământă 

                                 Aruncându-mi anii-n spate. 

 

                                        Statornicie  

 
                            Eu în americi m-am născut puţin,  

                            Aici sunt dinainte de-a mă naşte,                  

                            Când plec, de oriunde-napoi vin, 

                            Acelaşi dor de veacuri mă tot paşte 
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                           N-am altă cale decât cea de car 

                           N-am altă vorbă decât românească, 

                           Ia cu florituri în mânecar 

                           Când o îmbrac ştie să strălucească. 

 

                          N-am cântec mai de preţ ca doina veche 

                          Oraşele şi satele-mi dau casă, 

                          Nu are-n lume ţara mea pereche 

                          Şi mi-am făcut din brad, să scriu, o masă. 

 

                          Eu nu sunt pribegită-n diasporă, 

                          Mă tot colindă vântul pe-nserat, 

                          Eu sunt acasă aici la orice oră, 

                          Mai am încă nepoţi de legănat.     
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GHEORGHE DĂNCILĂ 

 

 

 

 

 

       Demonul mâniei IV 

 

Demonul acesta îmi trăieşte-n sânge 

Şi uneori simt limbile-i de foc 

Ia-n stăpânire carnea-mi şi mă-nvinge 

Şi cu trufia-mi vin îl provoc 

Impetuos şi lacom şi vivace 

Şi agresiv cum e un mitocan 

Renunţă la decenţă şi la pace 

Îi simt prezenţa crudă an de an 

Intolerant precum e tirania 

Aprinde lumea toată pentr-un fleac 

Şi-şi numără greşelile cu mia 

Repudiat de furişează-n veac 

 Blândeţea poate fi exorcizare 

 Fiindcă mânia pusă-n el, e mare. 

                            3 decembrie 2014 

 

           Exorcizare III 

 

Ce diavol e în foamea cărnii mele 

Şi-arată chipul tânăr şi frumos 

Nu a venit cu aripi lungi din stele 

Din flăcările iadului fu scos 

Să fie ispitirea mea cea mare 

Să fie lumea cu al ei păcat 

Doar ritualul de exorcizare 

Va scoate duhul ce m-a populat 

Se-aude slujba rugilor din mine 

Văd candela din lacrimă clipind 
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Aşa ca o lumină lină vine 

Să fie mântuire pentru gând 

 Şi implorările din rugăciuni 

 Încearcă să mă mute în minuni. 

                          2 decembrie 2014 

 

Exocizare II 

 

Demonul îndoielii cel viclean 

Aprinde schitul ridicat în mine 

Meşterii tainei sfinte l-au cioplit 

Ca să îl am aici cât voi rămâne 

Tu, Doamne, dă-mi putere să rezist 

La ispitirile ce-mi ies în cale 

Fă-mi din nădăjduire un toiag 

S-ajung în faţa îndurării Tale 

Purifică-mi şi lacrima ce-o am 

Şi înlăuntrul meu aşază pace 

Şi dă-mi răbdarea pietrei pusă-n drum 

Când toţi o calcă ea de-a pururi tace 

 Prin ritualul de exorcizare 

 S-ajungă sufletul curat şi tare. 

                         2 decembrie 2014 

 

Exorcizare I 

Demonul fricii, Doamne, cum să-l scot 

Că-n cele dinăuntru se ascunde 

Puhoiul beznei intră peste tot 

Şi nevoinţe-au prins să mă inunde 

O lume moare înecată-n risc 

Cele frumoase îmi pieriră toate 

Cerca-voi ruga în cuvânt s-o isc 

Şi caut pacea în singurătate 

Unde-i lumina-n suflet picurând 

Ca fericire-atotvindecătoare 

Vreau îndoiala veche să mi-o vând 

Că-n jur se plânge şi în jur se moare 

 Mai dă-mi putere încă să te strig 

 Că-n trup e întuneric şi e frig. 

                            2 decembrie 2014 
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 Theodor Damian 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Lumina unirii şi a prieteniei la Alba Iulia 

 
Alba Iulia, fericitul oraş plasat în centrul României la nivel geografic dar 

și de inimă, a devenit anul acesta locul unde s-a produs o altă unire, „în cuget 

și-n simțiri”, între lumea literară din orașul transilvan și cea din diaspora 

culturală a românilor americani din New York. 

Prin grija şi generozitatea scriitorului Virgil Șerbu Cisteianu, caravana 

„Lumină lină” s-a oprit anul acesta pentru evenimentul „Zilele Lumina lină” 

la Alba Iulia (după ce în anii precedenți s-a oprit la Bistrița, Reșița, Sibiu, 

Rm. Vâlcea, Bucureşti, Cluj, Chişinău, Galaţi, Braşov, Iaşi, Botoşani, Piatra 

Neamţ şi în alte oraşe). Aici a avut loc lansarea revistei române din New 

York, în cadrul unui amplu simpozion ce a întrunit scriitori şi editori de 

reviste literare din oraş („Gând românesc”, editat de gazda evenimentului) 

dar şi din alte localităţi din ţară (Bucureşti, Bistriţa, Sibiu, Rm. Vâlcea, 

Lugoj, Cluj, Deva, Dej). 

Sesiunea maraton (aproape şase ore de comunicări şi prezentări) ce s-a 

ţinut într-una din sălile deconferinţe ale hotelului „Cetate”, a fost moderată 

impecabil de Virgil Şerbu Cisteianu care a reuşit să creeze o atmosferă de 

prietenie, căldură, deschidere sufletească şi frumuseţe în audienţa celor peste 

40 de scriitori şi editori, din care aproximativ 25 au luat cuvântul. 

Theodor Damian,directorul revistei Lumină Lină a adus salutul colegilor 

săi M. N. Rusu (redactor-şef SUA) şi Mihaela Albu (redactor-şef România), 

al celorlalţi membri ai colectivului redacţional, dar şi ai Cenaclului literar 
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„M. Eminescu” din New York, a povestit despre activitatea acestuia de la 

înfiinţarea din 1993 şi până în prezent, despre Institutul Român de Teologie 

şi Spiritualitate Ortodoxă, şi Biserica Ortodoxă Română „Sf. Ap. Petru şi 

Pavel”, toate înfiinţate de el în 1993. Despre revista „Lumină lină”, dar şi 

despre „Destine literare” (din Montreal) a vorbit pe larg traducătoarea 

Muguraş Maria Petrescu, membră în colegiul redacţional al ambelor 

publicaţii. 

Maratonul literar, căci se poate numai şi astfel, a fost ca un fel de horă a 

unirii în oraşul unirii într-un timp când, în pofida atitudinilor dezbinatorii, 

prezente în viaţa politică şi culturală  a ţării, unirea reprezintă o imperativă 

necesitate, iar în cazul întâlnirii noastre o fericită realitate. 

Sesiunea s-a încheiat cu o recepţie (bine venită) şi cu o masă la fel de 

binevenită în restaurantul hotelului. S-au schimbat cărţi şi reviste, s-au 

deschis oportunităţi de colaborare literară pe multiple planuri, fiecare dintre 

cei prezenţi fiind fericit să afle atâtea uşi deschise pentru publicări viitoare. 

Intensitatea, unicitatea şi frumuseţea acestui tip de eveniment sunt 

vizibile atât în faptul că prieteni ai revistei „Lumină lină” se regăsesc an de 

an, constant, deşi caravana se opreşte mereu înalt oraş, precum şi în dorinţa 

exprimată de noi, participanţii, de a fi prezenţi în anii ce vin în acelaşi 

context. 

Un filosof a strigat odată la un simpozion în Grecia antică: „Prieteni, nu 

există prieteni!” De la simpozionul „Lumină lină” de la Alba Iulia va 

reverbera.  

 

 

Ca-n anamneză 
 

Câteodată 

aşa vine peste tine 

paradisul şi paradoxul, 

fascinaţia 

primeşti în poştă 

O sută de ani de singurătate 

în franceză 

Gabriel Garcia Marquez 

te ajută să intri 

în transă 

ca-n anamneză 

dar nu mai eşti în Sibiu 

eşti în Porto 

când eşti singur te afli 

în acelaşi pustiu 
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Porto e plin 

nu de portocale 

ci de ceramică albastră 

ca toată Portugalia 

de altfel 

aşa cum toată istoria 

e plină 

de Cain şi Abel 

Există albastru de Portugalia 

cum există albastru 

de Voroneţ 

scump ca mirul 

din vasul de alabastru al femeii 

care după spălarea  

picioarelor Domnului 

a câştigat şi mai mult preţ 

Te duci să te odihneşti 

într-un restaurant de cartier 

şi acolo Portugalia te coboară 

ca exerciţiu de mântuire 

în adânc de mister 

Ai auzit de Crocque Monsieur 

dar nu ca aici 

acum mănânci nu cu frica  

celui plecat 

ci cu bucuria celui ajuns 

la liman 

ştii că eşti mereu 

în marşul spre tine 

şi îţi măsori kilometrajul 

an de an 

mănânci pe pământ străin 

şi dorit 

te scufunzi în tine însuţi 

ca să te înstrăinezi de cine eşti 

şi să intri-n cel care 

vrei să devii 

ca-ntr-un botez târziu 

care face să freamăte 

apele şi munţii 

din trecutele tale pustii 
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        Singura scăpare-i poezia 
 

Când mi-au spus să nu mă joc cu focul 

nu mi-au explicat ce-nseamnă să te frigi la tălpi 

mai bine-mi spuneau să nu mă joc cu pustia 

că de acolo vin demonii 

şi tot acolo trebuie să-i învingi 

pustia te frige la inimă 

şi-ţi răscoleşte rărunchii 

şi-ţi risipeşte tăria 

din pustie iese cu adevărat poezia 

ca să scrii trebuie să te frigi 

ca atunci când nu te aude nimeni 

dar tot strigi 

Când pusta de-afară se mută-năuntru 

eşti rug aprins 

nu te mai frige căci mergi deasupra 

ca Maria Egipeanca 

şi trăieşti cum trăieşte necuprinsul în cuprins 

când strigi în inima ta ca-ntr-un templu 

de se surpă pereţii ca zidurile Ierihonului 

şi când te invadează doru-n pustiu 

şi încă strigi 

singurul mod în care exişti 

cum spunea Cristina Şoptelea 

şi ecoul încă vine la tine 

deşi cu mult mai târziu 

când a fi e singurul mod în care strigi 

atuncea nu te mai frigi 

atunci eşti aripă învolburând 

pustia şi universul 

aşa cum zideşte din temelii lumea poetul 

când şi-a înpustiit versul 

Când devii aripă ca Egipteanca 

atunci pentru tine se creează lumea din nou 

atunci eşti înlăuntrul şi în afara marelui ou 

vorba lui Crama 

prin tine istoria îşi crucifică drama 

totul se schimbă 

numai tu rămâi neatins  

aşa cum fulgerul 
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nu fulgeră în necuprins 

Când mi-au spus să nu mă joc cu focul 

nu mi-au explicat că din toate jocurile vieţii 

acesta e Jocul 

Totul e să treci proba de foc 

când pustia te cucereşte 

şi moartea e-un joc 

dar nu-l pierzi 

căci pustia-i mai tare ca moartea 

aşa cum e dragostea 

când nimeni nu e cu tine 

şi nu-ţi ţine partea 

Poezia pustiei 

e ca flacăra ce se pune 

în sufletul poeziei 

arde ceea ce trebuie să ardă 

şi nu-l frige pe cel ce nu mai poate 

să piardă. 

Când te cuprinde pustia  

te cuprinde deodată 

nu-ţi dă timp să te gândeşti sau 

să te retragi 

cauţi un loc unde să te bagi 

nu-l găseşti 

Singura scăpare-i poezia 

doar acolo locuieşte cu adevărat 

pustia sau aripa 

dar aripa nu-i un loc 

ci o stare 

ca atunci când tot ce poate muri 

nu mai moare 

aşa şi poezia 

când moartea şi-a pierdut boldul 

de când a năpădit-o pustia 

şi când pustia şi-a alungat demonii 

de când a pătruns-o Maria Egipteanca 

Maria 
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Fiecare stea îşi găseşte moartea 

 

Dorul se trage spre Absolut 

 nu lucrează cu jumătăţi de măsură 

aut Caesar aut nihil 

când stelele stau să vină 

nici înger nici demon 

nu le mai mişcă 

din albia lor de lumină 

apoi cad toate deodată 

încrâncenând universul 

ca înainte de facerea lumii 

ca rărunchii femeii ce naşte 

ca rima ce-şi caută versul 

Când se declaşează explozia 

nu mai doare pe nimeni nimic 

fiecare stea îşi găseşte moartea 

în ce a iubit 

şi-şi lasă chipul luminii  

ascuns 

şi în pulbere răsucit 
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Elena Costache 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

             pe arătură 
 

pierdusem drumul. mă depărtam tot mai mult. 

zadarnic căutam luna. parcă intrase-n pământ. 

debusolată de vremea neagră în care intrasem 

încetinisem pasul. galopasem atât în neştire. 

în zare doar neguri. palpitau cu putere. 

nimic în mişcare. doar viaţa mea intrinsecă. 

nu ştiam de când pornisem în noaptea neclară 

în care doar pulsul mi se zbătea anevoie. 

cum stam la-ndoială privind în neştire 

spre lumea străină, uitată acasă, 

în vremea târzie simţeam lipsa vieţii din mine. 

căutam prin firave şi-ntoarse aduceri-aminte fugare 

un nou început, vreun debut necrezut. 

am văzut dintr-o dată în capăt lumină  

şi-am simţit un impuls nebunesc 

s-o sting. pornisem pe brânci 

prin haosul tot mai compact 

spre dincolo. acolo unde creşteau împliniri. 
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dar drumul se-ntortochea, se-ngusta 

şi-mi prelungea delirul şi mă-nciuda 

inconştient misterul fetei morgana. 

dar altul mai iute sorbise lumina 

şi-ntunecată-mi rămăsese făptura 

necunoscută. 

 

                la graniţă 
 

am grăbit pasul vremii cât toţi la un loc. 

 

nehotărâtă cum numai marea 

 îşi dizolvă încet câte un val. 

 

la amiază speranţele 

 claustrale şi microscopice 

 îşi tăceau incertitudinile. 

 

umblasem acut. intuiam finalul  

 pariului pe care-l făcusem 

 cu viaţa. un simulacru 

 intangibil. un adaos. 

 

mă resemnam la marginea lumii. 

 acolo mă aruncase graba cu care 

 urcasem panta abruptă 

 pe care-o simţeam 

 hărăzită mie. 

 

vinovată de graba-mi, cu care 

 prea iute înaintasem, 

 în toamna târzie 

 mi-am scotocit închipuirea. 

 

la răscruce de vremi şi de timpuri 

 am îngenuncheat timid 
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 lângă catafalcul trecutului. 

 

cădeau picuri grele de ploi infernale 

 pe tâmplele zorite ale vieţii. 

 

inocentă aşteptam aşteptarea. 

 

              identitate 
 

gândurile îmi zdrenţuiseră fiinţa 

năucă, neştiutoare, ilogică. 

pornisem în ceaţă ca un rival anorectic, 

zgâlţâit de incertitudini, 

pe un fundal uzual de cădere în ideal. 

nu bănuiam la capăt adversitate, 

insucces sau un adio sălbatic. 

 

mi-am scuturat capul pleşuv de visuri,  

cutremurat ca o vietate ucisă 

pentru o clipă 

în adăpostul ei prăfuit. 

 

am deschis iar ochii spre mine 

–  acolo se-ntindea orizontul 

cu o încăpăţânare bolnăvicioasă –   

şi noul din mine mi-a surâs strategic 

de bun venit. 

 

căutasem alături o umbră de viaţă. 
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               părere  
 

ne aliniasem. formal, ce-i drept. 

timid la-nceput, cu râvnă apoi. 

mâna-i cădea amicală, imaginar, pe umărul meu copilăresc. 

–  elanul nu-i depăşea, de altfel, fiinţa. –   

credeam în pulsul ce-l anima 

în trepte, sporadic. era un fel de suspans. 

mă proteja poate de vitregii 

sau devenise doar un imbold. 

 

când cuvinte ca intrus/ interes s-au ivit între noi, 

am încetinit pasul. se plecase umărul 

iar mâna din gând dispăruse. 

ochii-mi pândeau fiece cută 

sau reproş. sufletul se strâmba la viaţă. 

 

acum suntem două lumi diferite, 

puse alături ironic, din simplu joc. 

căutăm alte priviri, alte-mpliniri  

atinse în noi.     

 

Era pentru mult timp strigarea; 

 „Prieteni! Mai există prieteni!”
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 MARIANA PÂNDARU BÂRGĂU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UMBRA BUNICULUI MEU 

 

Voios era bunicul meu 

când urca dealul spre via lui  

cea frumoasă 

De-acolo de sus, 

privea satul ca un împărat 

puternic şi mulţumit 

de viaţa lui pământeană. 

 

Îl urmam pas cu pas 

ca un purtător de cuvânt 

învăţând tainele 

din miezul ţărânii 

Învăţăturile lui erau pentru mine 

legi şi porunci fără moarte 

Apoi îmi cânta 

rotindu-mă-n soare: 

„Tu eşti pasărea mea aurie 

Tu eşti pasărea mea aurie!“ 

lăcrimând de prea multă lumină… 

 

De-atunci 

în fiecare bob de strugure copt 

văd chipul lui 
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răsărind ca dintr-o veche icoană 

 

De-abia clipeşte 

din ochii lui obosiţi 

semn că avea încă 

atâtea să-mi spună. 

  

IUBITORI DE FRUCTE EXOTICE 

 

Bunica vindea scoruşe 

în piaţa oraşului nostru 

Grămezi de scoruşe 

pe care ea cu greu 

le mai aduna din pomii 

atârnaţi pe dealul livezii 

 

În fiecare dimineaţă 

venea cu roua pe tălpi 

îşi aşeza în tăcere marfa 

apoi aştepta să vină cumpărătorii – 

iubitori de fructe exotice 

 

Şi ei, de cele mai multe ori 

treceau 

obişnuiţi fiind cu aceste 

grămezi de scoruşe 

care creşteau şi creşteau 

parcă invadaseră lumea  

 

Numai bunica mea  

răbdătoare din fire 

îi aştepta pe cei cu gusturi alese 

să râvnească 

şi la grămezile ei de fructe ciudate 

parcă venite odată cu ea 

dintr-un timp al tinereţii amare. 
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LUMEA ÎNTINSĂ PE STICLĂ 

 

Îmi doream în copilărie 

un glob pământesc 

un glob electric 

la care, printr-o uşoară aprindere 

să vezi de departe 

toate continentele şi  

toate oceanele lumii,  

iluminate, vii. 

 

Şi-n cele din urmă 

într-o seară senină de Crăciun 

prin nămeţi argintii 

a venit tata cu el în braţe 

spunându-mi:  

–Ia-ţi globul ăsta o dată 

şi du-te cu el 

să nu te mai văd lipită 

de vitrina cu globuri… 

 

Asta, în timp ce eu  

plângeam amarnic 

de bucuria neaşteptată 

căzută parcă din cer 

în fapt de zi sfântă 

 

De atunci 

zilnic privesc lumea întinsă pe sticlă 

şi trăiesc ba într-o parte 

ba în alta 

după bunul meu plac. 

 

De atunci, cu adevărat 

sunt liberă să visez 

şi ca o pasăre 

să colind pe acest glob pământesc 

aprins fără moarte 

în mintea şi sufletul meu. 
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SEMNE ÎN CRUCEA NOPŢII 

 

Doamne, 

cel mai adesea  

mă folosesc de slăbănoage cuvinte 

să te întâmpin 

în pragul casei mele de lut 

 

Dar Tu, blând şi îngăduitor 

cu neştiutorii 

aştepţi răbdător 

apoi intri şi luminezi întunericul 

cu dragostea Ta 

cea fără de margini 

 

             *** 

 

Dumnezeul meu 

de sâmbur amar 

În lumina de ziuă 

trec tot mai aproape de mine 

umbrele lumii de var 

 

Şi lumea aceasta  

pare să fie de jucărie 

Cuvântul aruncat 

precum zarul 

închide – deschide bazarul. 

 

LA LUMINA SCORUŞULUI 

 

Îmi veneau atâtea idei despre lume 

când stăteam la lumina scoruşului 

din livada mea de pe munte 

Îmi veneau atâtea idei 

încât mă simţeam o pasăre 

cu gâtul aprins de cuvinte… 

 

Şi toate luau forma 

unor peşti zburători 

plimbaţi prin imaginare acvarii 

Iarba devenea o apă verde-verde 
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şi neliniştită 

Scoruşul – ah! – scoruşul 

o flacără vie şi miraculoasă era! 

 

Nu mă mai putea nimeni întoarce 

din această visare de albă duminică 

viaţa era undeva, ca o felie de pepene 

din care lacom muşca 

ba unul, ba altul! 

 

FULGERE PE MARE 

 

Era atât de adâncă noaptea 

şi eu mă plimbam desculţă 

pe nisipul încă fierbinte 

Gândurile mele, odată cu vântul 

lunecau toate în urmă… 

 

Ţipăt de pasăre, 

ţipăt de pasăre îmi era inima 

deşi mergeam liniştită 

pe lângă marea 

ce nu se lăsa în niciun fel  

îmblânzită 

Doar din când în când 

limbile ei îmi ştergeau urmele 

sau, repezite,  

alergau să-mi atingă călcâiul 

jucându-se parcă – într-un târziu – 

cu umbra ce devenisem 

 

Când iată, noaptea sfâşiată de fulger 

prevesteşte apropierea furtunii… 

nu mă puteam încă desprinde de ţărm 

de volbura apei 

de acest rămuriş din bice de foc 

pe care nu l-am mai văzut 

niciodată atât de aproape 

atât de real… 

 

Şi deodată păşesc peste ape  

ca peste oglinda vie 
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şi nemuritoare… 

 

Dansul meu, fără spaimele formei 

se întinde cât orizontul 

într-o cadenţă ameţitoare 

Bice de foc 

îmi sfâşie carnea 

odată cu întunericul 

iar tălpilor mele 

le e dat să păşească   

– umede oase – 

pe fierberea mării 

 

Nu mai aud nimic dinspre ţărm 

Nu mai văd umbrele fosforescente 

ştiu doar atât: 

Eu mă înalţ 

în vreme ce văzduhul se umple 

de zgomote. 
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ADRIANA WEIMER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dacă plec... 

 

Nu voi lua nimic  

dacă plec, 

poate numai plecarea...  
 

Voi veni uneori în gând, 

în suflet, 

în fapte deja făcute; 

 

voi veni în Cuvânt, 

alteori în cuvinte... 

 

Nu voi lua nimic  

dacă plec,  

poate numai uitarea... 

 

La infinit 

 

Împărţită în patru, 

inima stelei 

– şi a mea – 

se divide la infinit lumină. 
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Echinox 

 

În echilibru cu Universul 

sufletul meu intră în echinox 

ca-ntr-o mănăstire 

– cu smerenie –. 

 

E vremea 

 

E vremea  

salcâmilor  

şi a trandafirilor urcători  

– miresme-splendori; 

 

e vremea  

regăsirii 

şi-a amintirilor, 

e vremea  

întâlnirilor de suflet 

şi înaltă poezie  

– cuvânt-bucurie; 

 

e vremea lui mai, 

e vremea luminii. 

 

Mereu înspre voi 

 

Port povara stelei în noapte: 

şi-n întuneric, 

lumina-mi 

se revarsă-n priviri 

mereu înspre voi. 

 

Steaua Polară 

 

Eşti Steaua mea Polară, 

ţi-am spus într-un vis; 

după tine îmi rotesc 

şi viaţa, 

şi iubirea, 

şi norocul. 

În lumină 
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Am ales cu sufletul 

o stea care-mi seamănă; 

 

pe drum de stele 

paşii au redevenit zbor; 

 

am ales cu inima 

cerul la care să urc în lumină. 

 

Drum 

 

De câte drumuri are nevoie un drum 

spre a-şi găsi sensul? 

 

Drum la drumul mare mă simt... 

Sensul e unic, e singur?... 

 

Timp al clipei 

 

Vine un timp al clipei din urmă 

când ochii nu vor mai vedea 

şi buzele nu vor mai spune 

– clipa-tăcere –. 

 

Semn de viaţă şi iubire 

e lacrima ce-acum curge, 

cuvintele ce-acum se rostesc, 

seninul privirii mele spre voi; 

 

primiţi-le, 

ca şi cum ar fi 

revărsarea clipei mele finale 

spre-apoi. 
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O vreme 

 

A fost o vreme 

când ţi-ai deschis timpul înspre mine 

şi i-ai dat vieţii 

ce era al vieţii. 

 

A venit o vreme 

când ai deschis spre mine cerul dragostei 

şi i-ai dat iubirii 

ce era al iubirii. 

 

Va veni o vreme 

când vei deschide cerul spre mine 

şi voi da pământului 

ce e al pământului 

şi sufletul meu ţie, Doamne. 

 

Dăruim 

 

Rând pe rând, 

fiecare pas făcut împreună 

e drumul nostru; 

 

rând pe rând, 

fiecare clipă petrecută împreună 

sunt amintirile noastre; 

 

rând pe rând, 

fiecare drum 

şi amintire împreună 

e viaţa noastră; 

 

rând pe rând, 

vieţile noastre împreună 

ni le dăruim unul altuia, 

pas cu pas, 

amintire cu amintire 
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O scurtă lecție de viață 

(după un caz real) 
 

    DORIN OAIDĂ 
 

 În acel an începutul lui martie a fost 

deosebit de capricios. Zilele babelor nu-și 
dezmințeau renumele. În câte o zi se amestecau 

și ploaia și lapovița și ninsoarea; toate pe rând 

sau împreună. 

 În schimb, eu nu prea aveam timp să 

remarc vremea de afară. Eram foarte ocupat: 

la redacția ziarului și a revistei la care 

colaboram, la Școala română de afaceri unde 

predam la niște cursuri de formare 

profesională adulți și la asociația non-profit la 

care încercam să fac și eu ceva util. Cu greu îmi 

drămuiam orele de muncă, până seara târziu. 

 Acasă eram mai mult musafir. Soția se 

obișnuise și se resemnase cu căsnicia noastră de zeci de ani care era mai mult 

la „fără frecvență”. 

 Când a venit ziua de 8 martie, am zis: gata ! Cel puțin astăzi să fiu și 
eu un soț cât de cât atent cu cea cu care împărțisem și binele și răul de atâta 

amar de ani. 

 Astfel că la orele amiezii am intrat într-o florărie din zona centrală a 

orașului. Era un gest pe care-l făceam doar din ani în paști, cum se spune în 

popor. 

 Cu multă atenție am ales și am comandat un buchet mare de 

trandafiri roșii. Dacă o fac rar, cel puțin să o fac „consistent”, am gândit și 
am hotărât eu atunci. 

 A durat cam mult până am părăsit florăria. La ieșire am văzut, așezată 

pe scări, o fetiță care plângea. Plângea fără zgomot, fără voce, doar pieptul îi 

tresălta continuu de la suspinele profunde, dureroase, iar din ochi i se 

prelingeau pe obraji pâraie de lacrimi asemeni unor stropi de rouă, pe care le 
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lăsa să se scurgă în voie, fără să le șteargă. Era absentă la tot ce se petrecea 

în jur. 

 N-am putut trece nepăsător, așa că: 

 ‒ De ce plângi, fetițo? 

 ‒ Aș vrea să-i duc  și eu lu’ mami o floare, dar n-am bani să-i 

cumpăr. 

 O emoție puternică m-a străpuns până-n baierele inimii. Din buchetul 

mare de trandafiri pe care-l aveam în brațe am scos și i-am oferit un fir, care 

mi s-a părut mie a fi cel mai frumos. 

 S-a bucurat într-un fel și mi-a mulțumit cu gingășie. Lacrimile au 

încetat să-i mai curgă, dar în mod ciudat fața i-a rămas tristă. Ochii, ochii 

aceia mari, frumoși, albaștri precum seninul cerului nu exprimau deloc 

veselie, ci ascundeau aceeași tristețe adâncă, dureroasă, nefirească pentru 

vârsta ei.  

 Am privit-o mai atent. Părea a avea 8-9 anișori, era curățică, dar 

sărăcăcios îmbrăcată. Chiar prea sărăcăcios. Înota în niște haine care în mod 

sigur aparținuseră cuiva, bărbat sau femeie, tânăr sau mai puțin tânăr, cu 

mult mai în vârstă decât ea și de dimensiuni deasemeni superioare. Era 

încălțată cu un fel de șoșoni, mari pentru ea și uzi leoarcă de la zloata de 

afară. Intuiam că în acele botine piciorușele îi erau umede și reci ca gheața. 

 Ceva inexplicabil nu mă lăsa să o părăsesc pe această ființă micuță și 
neajutorată. Am continuat: 

  ‒ Eu sunt cu mașina. Vino să te duc și pe tine să ajungi mai repede la 

mama ta. Numai să-mi spui adresa. 

 S-a bucurat mai tare și a acceptat imediat. Dar, din nou era doar o 

bucurie de suprafață. Cine știe câte lipsuri și traume loviseră trupșorul și 
sufletul plăpând care număra câteva liniuțe pe răbojul anilor. 

 Am pornit împreună, alături, spre parcarea unde-mi lăsasem mașina. 

Lângă mine, înalt și robust încă la vârsta mea (să-mi fie scuzată lipsa de 

modestie), ea, fetița, părea și mai mică și mai plăpândă. 

 Întâmplător am trecut pe lângă o tonetă mobilă care oferea produse 

de panificație. Mirosul îmbietor al plăcintelor și prăjiturilor de toate soiurile 

umplea aerul din jur și se simțea de la distanță. 

 Fetița de lângă mine (la care, între timp, îi aflasem numele) nu s-a 

putut abține să nu privească pofticios bunătățile aliniate în fața ochilor ei. 

Înghițea tot mereu în sec. 

 Mi-am data imediat seama de realitatea crudă, și am reluat inițiativa 

dialogului: 

 ‒ Tu ai mâncat ceva astăzi? De când n-ai mai mâncat? 
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 ‒ Nu, n-am mai mâncat de ieri, adică de alaltăieri. Așa se spune la 

ziua dinainte de ieri? 

 I-am confirmat doar dând din cap. Rămăsesem fără grai. De data 

aceasta eu eram acela care simțea un nod în gât.  

 Devenită volubilă, fetița a adăugat: 

 ‒ Alaltăieri a adus tati ceva de mâncare. Când găsește de lucru pe 

undeva și primește bani. Atunci am mâncat pe săturate, că el se mulțumește 

cu puțin, privindu-mă mai mult pe mine. 

 I-am oferit posibilitatea să aleagă ce dorește ea din tonetă. Modestă, 

s-a limitat numai la două gogoși, despre care am aflat atunci că se numesc 

langoși. Le-a mâncat repede, mai bine zis le-a înghițit aproape nemestecate, 

hulpav, ca un lup îndelung înfometat. 

 Înainte de a pleca, i-am completat „proviziile” cu încă două asemenea 

gogoși. Nu, nu le-a mai mâncat. Așa împachetate cum le-a primit, le-a 

introdus în buzunarul parcă fără fund al hainei care pentru ea avea mărimea 

unui palton.  

 Ne-am continuat mersul, însă de acum se simțea că era proaspăt 

hrănită. Deși înfofolită în zdrențe, vârsta o făcea să țopăie zglobie, plină de 

energie, dar și nerăbdătoare. 

 Am ajuns la mașină. S-a urcat în față, lângă mine, cu gesturi firești de 

parcă ar fi călătorit cu mașini de când lumea. S-a ghemuit apoi în scaun ca o 

pisicuță udă care dă de un strop de căldură.  

 Abia după ce am pornit cu mașina la drum, mi-a spus unde să o duc. 

 Cu strângere de inimă, copleșit de compasiune, am dus-o acolo unde 

era mama ei. La marginea orașului, la... cimitir. 

 Am însoțit-o pe Ioana până la capătul cel mai îndepărtat al acestui 

locaș de veci. Un mormânt modest, pierdut printre cripte și cavouri care de 

care mai somptuoase, era locul de odihnă al celei care fusese mama 

ghemotocului de om de lângă mine. O cruce subțire din lemn, cu textul 

aproape șters, atesta identitatea celei care fusese și acum nu mai era. 

 În naivitatea ei de copil, inimoasa făptură a împlântat firul de 

trandafir în pământul reavăn de la intemperiile care nu se mai opreau, 

sperând astfel că-i va prelungi existența. 

 Din nou s-a desprins de realitatea din jur. N-a mai plâns, dar cu 

mânuța-i mică și subțire a mângâiat minute în șir pământul care acum era o 

masă de noroi. Nu-i păsa că se murdărește, iar eu n-am întrerupt-o de la 

gândurile și sentimentele ei. O simțeam și o vedeam mai matură decât vârsta.  

 N-am stat prea mult acolo și tot împreună am ajuns la blocurile de 

locuințe din cartierul cu un nume, mai bine zis cu o poreclă foarte pitorească. 
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 Cred că era cel mai dărăpănat bloc din împrejurimi, acolo unde am 

oprit. 

 L-am cunoscut și pe tatăl Ioanei, un bărbat îmbătrânit înainte de 

vreme de la vicisitudinile vieții cu care s-a luptat. 

 M-a surprins atât modul în care arăta cât și ce am aflat de la el. Mă 

așteptasem să găsesc un târâie-brâu, leneș sau hoț, neinteresat de propria 

familie. 

 N-a fost așa. Rămăsese pe drumuri de la fostul său loc de muncă – 

Combinatul de prelucrare a lemnului din Sebeș. Fusese fasonator, muncitor 

de înaltă calificare, care confecționase ani de-a rândul mobilă de calitate 

superioară, apreciată și căutată la export. 

 Mobila românească a avut soarta atâtor alte produse competitive pe 

plan extern, care au dispărut odată cu unitățile producătoare și cu creatorii 

lor, ajunși cerșetori. Fuseseră vremuri de glorie industrială care nu se mai 

întorc. 

 Acum clădirea C.P.L.-ului este doar o dărâmătură din care rânjesc 

sinistru locașurile oarbe în care fuseseră altădată ferestre luminoase. 

 Alături s-a ridicat un gigant construit de niște investitori străini care 

„bărbieresc” fără niciun discernământ pădurile din Munții Apuseni, iar pe 

coșuri aruncă vapori de aldehidă formică ce ne otrăvește vegetația și tot ce e 

viu pe zeci sau poate sute de km2 în jur. 

  Dintre lucrurile pe care mi le-a povestit nea Ilie, cel mai dureros mi 

s-a părut a fi acela că nu-și poate da copila la școală. N-are cu ce o îmbrăca 

cât de cât corespunzător și cei de vârsta ei ar râde de ea. 

 Oare câte familii din țara noastră, în zilele noastre, sunt în situații 
identice sau asemănătoare? – Întrebare retorică și de final.      
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Ion Andreiţă 

                  Memoria „inocenţilor” 

 Dan Gîju, colonel cu deprinderi de cercetaş socio-

literar, semnează o carte – Revoluţia inocenţilor, Editura 

Favorit, Bucureşti, 2014 – subintitulată Interviuri 

despre evenimentele din decembrie 1989 – care aduce 

(din nou!?) în planul atenţiei fapte şi întâmplări prin 

care au trecut ţara şi oamenii ei acum 25 de ani, în 

opintirea de dărâmare a „zidului Berlinului” 

românesc. S-au mai scris cărţi pe această temă – şi  nu 

puţine – s-au spus multe adevăruri, s-au spus şi multe 

minciuni. Cartea lui Dan Gîju, însă, a privit mai mult, 

mai atent, mai stăruitor în cealaltă parte a „zidului” – întuneric, 

penumbră, gri, stafii – de unde a scos la iveală, pe lângă sterilul catalizator, aurul 

unor adevăruri tulburătoare, fie şi prin adaosul de noutăţi – mărunte, poate, dar 

semnificative – tratate până aci cu nepăsare ori ţinute anume sub obroc. De la 

proscrişii nu-prea-luaţi-în-seamă (cazul generalului Ion Coman, fost secretar al CC 

al PCR) până la anonimul judeţean (târgovişteanul Gabriel-Virgil Păun) adevărurile 

sar sub ochii cititorului ca seminţele dintr-o rodie coaptă. Numai că oficialilor noştri 

nu prea le plăcea/ place gustul de rodie. De la colonelul Ionel Boeru (comandantul 

plutonului care i-a executat pe cei doi Ceauşeşti) până la scriitorul Pavel Coruţ (fost 

şef al Biroului Contrainformaţii din DIA) – alţi sâmburi de adevăr dintr-un fruct 

amar pentru emanaţii Revoluţiei. De la generalul Andrei Kemeneci (comandantul 

unităţii militare din Târgovişte, în care au fost reţinuţi, judecaţi şi executaţi soţii 

Ceauşescu) până la generalul Petre Geantă (şeful Statului Major al 

Comandamentului Trupelor de Grăniceri) şi până la generalul Constantin Olteanu 

(secretar al CC al PCR). Adevăruri ignorate, tergiversate, controversate, escamotate, 

amânate – în sfârşit, abandonate, nefiind pe placul emanaţilor ajunşi în fruntea 

bucatelor. 

 Voi aminti, pe scurt, câte ceva din spusele grănicerului Petre Geantă. El este 

cel care confirmă prezenţa trupelor sovietice la graniţa de pe Prut, care cereau  

presant grănicerilor români punct de trecere în România pentru intervenţie în 

„liniştirea” situaţiei, susţinând că au avizul autorităţilor centrale române. Tancuri, 

paraşutişti, infanterie motorizată. Coloane. Regimente. S-au purtat discuţii, 



 
137 

 

parlamentări. Dar s-au izbit de dârzenia lui Petre Geantă care, în pofida faptului că 

toţi cei mari se eschivaseră să-i dea un răspuns, fie şi la telefon, şi-a asumat singur 

răspunderea – ceea ce nu i-a fost prea bine mai târziu. El avea experienţa unor astfel 

de „întâlniri prieteneşti”. În anul 1956, primind sarcina să însoţească, până la 

punctul de graniţă Salonta, trei vagoane de făină şi unul de sare, ajutor frăţesc 

pentru necăjita populaţie maghiară, colegii unguri i-au primit cu gloanţe (după ce 

înşfăcaseră darul). Tot el demonstrează, astăzi, că marea noastră gimnastă Nadia 

Comăneci n-a trecut fraudulos frontiera (tot spre Ungaria; aşa cum se băteau turcii 

la gura Europei Libere să nu convingă) ci ajutată de Securitate. Grănicerii o 

prindeau pe fâşie, o înapoiau, predând-o Securităţii spre a-i dresa proces penal (aşa 

cum scria la lege) iar Securitatea o planta peste noapte, înapoi, pe graniţă. Un joc 

macabru, repetat de două-trei ori, până a reuşit, iar marea sportivă a ajuns, cu o lună 

mai devreme decât noi, în lumea liberă.  

 Scriitorul Dan Gîju este nu numai o conştiinţă civică, dar şi un talent artistic 

de necontestat.  
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  IULIU PÂRVU 

 

             POMPEI  MISIVANI – SOLILOCVII 

 

Cu pseudonimul Pompei Misivani 

semnează un cunoscut cadru didactic al 

Universității Tehnice clujene, Profesor 

Doctor Inginer Nicolae Pompei Patachi. 

Sperăm să nu se supere pe noi că divulgăm 

acest secret. Dintr-o nevinovată cochetărie 

intelectuală, unii autori apelează la un 

asemenea subterfugiu. Așa și Dumnealui. 

Vrea să-l știe lumea prin meritele personale, 

nu prin prestigiul ascendenților săi. Pentru 

că provine dintr-o familie transilvăneană cu 

vechi tradiții cărturărești, în care și ardoarea 

luptei pentru drepturi naționale, și uniația au 

avut rolul lor bine determinat. 

În Cuvântul de deschidere al volumului, autorul mai că își declină 

condiția de poet. Este perfect conștient că poezia cu majusculă umblă pe la 

case mai mari. El se vrea numai ce este și cât este, un intelectual de rasă, cu o 

firească deschidere spre lume, căreia încearcă să-i pătrundă toate resorturile. 

Decât între poeți, pare să sugereze, i-ar sta mai bine printre cugetători. Alege 

forma poetică de exprimare numai pentru că aceasta are o mai puternică forță 

de penetrare spre publicul larg, cum singur recunoaște. Nu-și ascunde 

intenția didactică de care este animat în demersul său poetic, pentru că acesta 

a fost întotdeauna rostul cugetătorilor, să educe, să răspândească învățătura. 

De aceea, titlul ales nu acoperă decât în parte cuprinsul cărții. Nu de 

solilocvii este în primul rând vorba, deci de monologuri poetice intime, ci de 

mesaje către oamenii vremii sale, întru menținerea trează a conștiinței lor.  

Volumul este structurat în nouă capitole și cuprinde texte elaborate de-a 

lungul câtorva zeci de ani. Se poate vorbi, deci, de un volum antologic. De 

reținut sunt, în special, meditațiile și satirele. Orice intelectual cu vocație se 

naște dintr-un bărbat cu vocație, căruia nu numai reflecția, ci și umorul îi 

sunt structurale. Temele reflecției: când grave, transpuse într-o tonalitate 

adecvată, când în relație cu observații de viață curente. Mai ales ultimele îi 

incită autorului spiritul ironic. Iată, bunăoară, ce leac social găsește pentru 

cei care ne strică limba: „Unde ești tu, Eminescu, as al vorbei și-al gândirii,/ 
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Să dai ajutor naturii la corecția vorbirii; / Să îi strângi pe toți aceia ce 

stâlcesc al nostru grai,/ Să-i închizi în... bibliotecă, să citească să le dai...” 

(Despre vorbire și evoluția ei). Ori lungul poem Satira pilei, în care, în 

premieră națională, nostim dar aplicat, realizează o complexă clasificare a 

ceea ce a însemnat și mai înseamnă pila în societatea românească.  Nu sunt 

de neglijat nici poeziile ocazionale. Se pare că mai cu seamă acestea i-au dus 

faima de poet printre colegi și cunoscuți. Ele sunt cuprinse în ultimul capitol, 

Idei fugare. Texte umoristice, inclusiv epigrame, menite a stârni voia bună 

printre convivi. Puțină lume știe astăzi cine a fost maestrul emerit al 

sportului Ion Moina, amic al autorului. Iată epigrama pe care i-a adresat-o la 

o aniversare a celebrului său record : „Ce mai fuge- acum moceanu! Scara 

spre record o suie./ Noi strigăm, cu Topârceanu:/ Uite-l! Nu e! Uite-l! Nu e!” 

Sau această Hidraulică șugubeață, la o petrecere cu prietenii: „Iar galbena 

licoare,/ Ce picură din sticlă/ Ajunge nu-n picioare,/ Ci-n cap, că se ridică !/ 

Precum bine se știe,/ Principiul „Pascalin”/ Se-aplică nu la apă,/ Ci-n primul 

rând la vin!/ Căci  orice presiune / În vin are efect,/ Deci vinul, cum s-ar 

spune, /E  lichidul perfect.”  

Nu trebuie căutate în textele lui Pompei Misivani subtilități stilistice, 

pentru că nu de dragul lor și-a potrivit gândurile în versuri. În schimb, stau la 

îndemâna cititorilor săi, presărate peste tot, mulțime de subtilități aforistice, 

atât de caracteristice unui intelectual cu vocația cugetării. Ele l-au consacrat 

printre cunoscuți și așteaptă să fie receptate într-un public mai larg. 
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MUGURAŞ  MARIA PETRESCU 

                 Marginalii la Semnul Isar  -  Semn şi semnificaţie sau despre 

                                  ingratul statut de ,,caiafă” al traducătorului 

 

         Cei care printre noi sunt şi traducători, ştiu foarte bine 

cât de greu este uneori să traduci un text. La o primă vedere îl 

citeşti, îl înţelegi, constaţi că are un limbaj accesibil şi-ţi 

spui în sinea ta ,,e OK, îl pot traduce’’. Surpriza apare când 

treci efectiv la treabă şi vezi că expresii simple pe care le 

înţelegi bine, îţi ridică bariere lingvistice, sau când vezi că 

textul poate avea mai multe interpretări. Abia atunci este 

foarte greu să decizi. Toate sunt corecte, toate ţi-ar plăcea. 

Dar într-o traducere nu le poţi reda pe toate pentru că doar  

una trebuie să fie ,,aleasa’’. Este foarte greu să decizi, 

pentru că în acelaşi timp eşti şi cititor, dar şi pentru că 

trebuie să fii fidel faţă de textul original. Variante diverse nu 

fac decât să îngreuneze situaţia, accentuând acel embarras du 

choix. Dilema este greu de rezolvat, cu atât mai mult cu cât 

traducătorul este singur în faţa textului, numai cu traducerea sa. Emoţia începe din 

momentul în care, cartea este tipărită şi distribuită. Ochi, minţi, energii, spirite mai 

mult sau mai puţin luminate, mai mult sau mai puţin binevoitoare, mai mult sau mai 

puţin exigente, analizează şi interpretează fiecare cuvânt tradus. De ce aşa şi nu aşa? 

Frământarea aceasta continuă aparţine, în egală măsură, autorului, dar şi 

traducătorului din momentul în care primeşte cartea şi o preia. De fapt, preia soarta 

ei. După un timp, când textul s-a depus şi s-a aşezat în minte, dar mai ales în suflet, 

ceea ce ai tradus cândva, poate să-ţi placă sau poate să nu-ţi mai placă. Cartea 

aceea, traducerea ta, rămâne prietenul tău într-o permanentă schimbare, 

transformare. Plurivalenţa unei expresii din textul original poate deveni apăsătoare, 

obsesivă, dilematică. Plurisemantismul, cu nenumăratele lui trimiteri, în progresie 

geometrică uneori, joacă renghiuri. Eugen Evu spunea: ,,rezultă deci, că trepidaţia 

cvasi-empatică a traducătorului între cuvântul poetului (de) tradus (de echivalat 

transfigurativ-semantic, vezi procedeul Sorkin),  în triunghiul Bermuda al 

conjucturii, al travaliului, uneori acribic, între sensurile textului originar ce se vor 

transferate cât mai fidel ca esenţe, euristic şi eufonic, ci nu ornamentic, ca patos 

poietic, ci nu corupţie în prozaic, aşa cum constatăm uneori). Un prieten poet îmi 

atrăgea atenţia asupra unui hiatus între traducătorul-om şi traducătorul-computer: 

,,traducerea computerului, programat dar fără simţire proprie..., spunea el, este act 

al absurdului semiotic..., arta  poetică nu mai trece de la suflet la suflet, ci de la 
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suflet (creatorul tradus), la ilizibil’’... La urma urmei dilema rămâne acel «hiatus» 

stihial dintre traduttore şi traditore, dintre literal şi literar. Cel ce traduce – transferă 

semantic, preia şi decantează chinul creatorului, îl comunică relevant, ca un purtător 

de cuvânt al cuvântului. Riscul nostru, de vorbitori-scriitori ai unei limbi neo-latine 

(româna) – este unul special atunci când  vom trans-spune poezia în engleză, este 

dilema a ceea ce Umberto Eco numea «limitele interpretării». Adică, pejorativ 

zicând, vom  fi între autor şi cititorul englez, mesagerul (epuizabil…) -  «de la Anna 

la Caiafa».’’ 

         În seriozitatea situaţiei date, fiecare interpretează acelaşi text în funcţie de 

pregătirea, caracterul, apropierea faţă de acesta sau de curentul literar căruia îi 

apartine, sau în funcţie de interesul pe care textul îl stârneşte, sau de cine ştie ce alte 

criterii, uneori nebănuite. În prefaţa la ,,Rugăciuni în infern’’ de Theodor Damian 

(Editura AXA – 2000,  103 p.), Nicolae Manolescu se opreşte asupra poeziei Cel 

puţin o caiafă, ,,o frumoasă poezie, care justifică titlul întregului volum. Da, 

rugăciunile sunt în infern pentru că acela care se roagă nu trăieşte în castitatea 

celestă, ci în promiscuitatea celestă, pentru că e supus tentaţiilor, pentru că sfinţenia 

reprezintă, în cazul lui, un deziderat, nu o împlinire. Sfinţii nu scriu poezii. Numai 

păcătoşii au acest viciu nepedepsit, ca şi acela al lecturii”: ,,Când pui urechea peste 

lucruri/ auzi înlăuntrul lor o cadenţă/ ce bate ca genunchii/ noului botezat/ în apa 

sfinţită din cristelniţă.// În fiecare lucru/ se află cel puţin un ascet/ mărturisind pe 

Logosul divin/ şi cel puţin o caiafă/ ce va veghea/ ca el să fie răstignit pe deplin.’’ 

Este un mod de înţelegere, interpretare şi abordare. 

         Dintr-un alt punct de vedere poetul sau omul, traducătorul şi, în final, cititorul, 

încearcă să observe lucruri, sau să le audă vocea interioară, tânjind după înţelegerea 

lor în profunzime, dorindu-şi pătrunderea în esenţa lor, în puritatea profund 

luminoasă şi de origine divină a vieţii: ,,zbaterea ca genunchii/ noului botezat/ în 

apa sfinţită din cristelniţă’’ este, de fapt, neputinţa disperată din spirit, din suflet, de 

a ajunge la esenţa pură, la lucrul primordial şi divin, ce rezistă şi apare ciclic, într-o 

cadenţă perfectă, generatoare de noi energii. Ascultaţi sufletul lucrurilor, lipiţi-vă 

urechea de ele, încercaţi să păstraţi aceeaşi cadenţă care a fost (con)-sfinţită de ,,apa 

sfinţită din cristelniţă”, apa primordială, topindu-vă în ea, refăcând cu fiecare botez 

legătura cu momentul de început al lumii, întorcându-vă la acea vreme iniţială, când 

,,Duhul lui Dumnezeu Se purta pe deasupra apelor” (Biblia, Ed. Institutului Biblic şi 

de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române Bucureşti, 1988, Facerea, Cap. 1:2, p. 

11),  purificându-vă! Logosul divin, care a fost dintru începuturi, venind şi fiind de 

la Dumnezeu, adică de la EL, a toate Făcătorul şi Dumnezeu fiind însuşi Logosul 

divin, vor avea să re-vadă ciclic în vegherea lor, trădarea Caiafei şi asumarea tuturor 

păcatelor prin răstignire. Nu există lucru, care să nu ne amintească şi să nu 

mărturisească Logosul divin,  nu există lucru în care să nu se afle dihotomia Logos 

divin / Caiafă. Ba mai mult decât atât, în poezia (30) (Semnul Isar, Editura Călăuza 

v.b., 2011, 240 pp.), Theodor Damian insistă şi ne confirmă că pentru a înţelege 

Universul, lumea, rostul nostru aici, precum şi de ce avem o cruce, ce ne-a fost dată 

spre a o purta şi care nu este mai grea decât ceea ce putem noi duce, avem 

incredibil, până la sfârşit, nevoie de o Caiafă: ,,noi n-am putea-o duce/ dar ca să-

nţelegi lucrul acesta/ îţi trebuie o caiafă şi-o cruce’’ (ceea ce în traducere ar suna 
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aşa: ‘’we could not carry it along and across/ because for you to understand this 

thing/ you would need a Caiaphas and a cross’’). 

         Poet, traducător, adică traduttore sau traditore, sau cititor, vor fi întotdeauna 

,,răstigniţi pe deplin”, împărţiţi între Logosul divin, Cuvântul, EL Creator şi Caiafa 

trădător, în singurul lucru care ne-a mai rămas: ,,îţi trebuie să stai în pustiul de 

seară/până la capăt/ iară şi iară” (30) sau “you would need to stay in the evening 

emptiness/till the end/ and endless” (30). După un timp reiei cartea tradusă, o citeşti. 

Bucuria este complexă. Pe de o parte, te bucuri că ai înţeles bine ideea şi sufletul 

autorului, pe de altă parte, te bucuri de reuşita ta interpretativă, transpusă lingvistic 

în mod inspirat şi fericit, sau mai schimbi câte ceva pe ici pe colo, banale cuvinte de 

legătură ce uneori îngreunează ritmul textului, poate o mică expresie pe care după o 

vreme de detaşare faţă de textul tradus, o găseşti mai adecvată. Rezultă de aici că 

traducere nu este doar un simplu substantiv comun, ci un organism viu, un prieten. 

Doar traducătorul este cel care împrumută puţin din ,,trădare”, rezervându-şi, pe de 

o parte, ,,dreptul” de a alerga de la Anna la Caiafa ca să poată înţelege cât mai bine 

şi să se perfecţioneze în traducerea puţin ,,trădătoare’’ a textului. Interpretul unui 

astfel de text este câte puţin din toate: este traduttore, este puţin traditore faţă de 

autor şi faţă de textul original şi, în final, aleargă cu speranţă de la Anna la Caiafa, 

sau îi poate face chiar el, atât pe autor cât şi pe cititor să fie în această poziţie de 

alergător, prin noua interpretare şi valoare literară pe care le dă textului creat.  
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   ANCA SÂRGHIE 

DEBUTUL UNUI PERIPLU CULTURAL AMERICAN. 

FLORI ALE SPIRITULUI ROMÂNESC LA CENACLUL 

„Mircea Eliade” DIN DENVER 

 
 Un mare câștig al anotimpului postdecembrist este 

dialogul fortificant al diasporei române de pe diferitele 

meridiane ale lumii cu țara. Abandonarea mentalității 
conform căreia ceea ce rodește spiritual dincolo de 

frontierele României nu poate fi integrat în patrimoniul 

național este un semn de binevenită normalitate. Nu 

din ce direcție vine inițiativa comunicării 

transfrontaliere depinde reușita, ci de modul cum se 

răspunde la apelul lansat. Emblematică poate fi 

considerată prezența, într-un același mănunchi, în 

revistele culturale actuale a semnatarilor de pe cele mai 

diferite meridiane ale românismului. Energizantă  în 

speță a devenit lansarea cărților sosite din diaspora  în 

marile centre culturale din țară, unde ele nu lipsesc nici de la 

târgurile  tradiționale, dovedind că ideile și valorile spirituale primesc un gir nou, 

dacă circulă neînfrânat în întreaga lume. Din experiența mea directă, cel mai 

concret  model ni-l dă revista „Lumină lină” de la New York, care colindă annual 

țara, poposind mereu într-o altă zonă cultural reprezentativă, aducând într-un același 
cadru pe scriitorii locali și pe musafirii de peste Ocean,  dornici să le prezinte 

conținutul revistei,  manifestarea aceasta îndemnând la conlucrare spiritual 

eficientă. În acest context, considerăm important ca fiecărui cărturar roman sosit din 

țară în Lumea Nouă să  i se facă ascultat cuvântul, prin care el comunică noutăți din 

viața culturală a României. Totdeauna, de când răspund în ultimii 15 ani la 

invitațiilor făcute în diaspora americană să prezint teme                    literare în 

diferite comunități ale românilor din S.U.A și Canada, am rămas cu impresia că 

dialogul nostru ne îmbogățește pe fiecare dintre noi cu aspect noi ale  ferventei 

manifestări cultural actuale de pe ambele maluri ale Atlanticului. 

În însorita zi a Duminecii Floriilor, Cenaclul Românesc de la Denver, 

Colorado, proaspăt intitulat „Mircea Eliade”, în amintirea vizitelor pe care  

scriitorul-savant român le-a făcut la Universitatea Colorado de la Boulder, din 

vecinătate,  a organizat o interesantă reuniune culturală, propunându-și evocarea a 

două personalități de anvergură națională, pe profesorul de estetică Liviu Rusu și pe 

scriitorul –filozof Lucian Blaga. În deschiderea reuniunii, găzduită  în Sala socială a 

Bisericii Sf. Dimitrie cel Nou,  prof. Sebastian Doreanu, ca inițiator  și conducător 
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al cenaclului,  a anunțat cărțile trimise din țară de scriitoarea Ana Hâncu, placheta 

de versuri Oglinda sinelui și volumul de proză scurtă Amfora cu vise, ca apoi să 

facă lansarea absolută a cărții Lucian Blaga și ultima lui muză. Dialog în trepte, 

(Editura Techno Media Sibiu, 2015), semnată Anca Sîrghie, eu fiind tocmai sosită 

din țară și prezentă, în calitate ca autor al unei cărți  noi și al unui film documentar, 

la acest nou eveniment al cenaclului, pe care onorific l-am ctitorit în anul 2010. În 

expunerea sa privind conținutul cărții bazate pe un „dialog în trepte”, Sebastian 

Doreanu a subliniat frumusețea și rodnicia prieteniei spirituale pe care Lucian Blaga 

a avut-o pentru Elena Daniello, ultima sa muză inspiratoare, care a păstrat cu 

strășnicie un adevărat tezaur de manuscrise și lucrări dactilografiate, multe dintre 

ele purtând dedicațiile autorului „pentru Elen”; în vremurile tulburi ale obsedantului 

deceniu al VI-lea din secolul XX, ele fuseseră încredințate de poet familiei de 

prieteni Leon și Elena Daniello. Din dialogurile  prietenești susținute de mine cu 

Elena Daniello se desprind aspecte  inedite ale dramatismului situației în care se 

afla Lucian Blaga ca scriitor interzis. Prezentatorul consideră că este o carte- 

document, în care apar personalități interesante, intelectuali români în perioada cea 

mai acerbă a comunismului. Dar acesta este numai fundalul politic pe care se 

proiectează o incredibilă poveste de iubire, ultima dintre cele care au nutrit cu 

prisosință poezia blagiană.  

Moderatoarea reuniunii, profesoara Simona Sîrghie, a menționat punctele 

următoare din program. „Un program valoros prin musafirii săi de vază, un program 

bogat, cu momente interactive, susținute de membrii cenaclului. Un program de zile 

mari!” 

   Anunțat în  izbutitul afiș al manifestării, momentul evocării personalității 
lui Liviu Rusu a beneficiat de prezența emoționantă a fiicei profesorului clujean, 

doamna Cristina Popescu, împreună cu fiii dânsei, Radu și Ioana, fiecare dintre ei 

prezentând personalitatea profesorului din unghiul aparte al propriilor amintiri de 

familie. Cristina a retrăit vremea copilăriei sale, atât de plină de privațiuni și 
umilințe. La ele era supus în primul rând prestigiosul profesor, care luase 

Doctoratul la Universitatea Sorbona din Paris, dar avea să fie prigonit de la Catedra 

de Estetică, întocmai lui Lucian Blaga de la cea de Filozofia culturii, obligați după 

1948 să activeze ca bibliotecari. Abia după 12 ani, Liviu Rusu va fi reprimit la 

catedră, dar lipsurile materiale aveau să stăruie în viața familiei sale.  Latura 

profesională a activității esteticianului clujean a fost pusă în evidență de fostele 

studente Elena Vasiliu din anii 1945-1946 și eu, Anca Sîrghie, din perioada mai 

însorită 1965-1967. Rememorările noastre au creat un nou moment emoționant al 

reuniunii.  

 În partea a doua a programului, am prezentat rezultatele unei cercetări  

îndelungate privind biografia lui Lucian Blaga,  fiind expuse câteva aspecte inedite 

pe baza dialogului meu din perioada 1996-2010, cu prietena mea Elena Daniello, 

ultima muză inspiratoare a poetului. Vizionarea peliculei realizate cu ajutorul tehnic 

al lui Radu Ilea de la TV Cluj  în 7 iulie 1998, intitulată „Elena Daniello sau 

amintirile unei muze despre Lucian Blaga”,  a impresionat participanții prin ineditul 

mărturisirilor făcute de cea căreia genialul creator îi împărtășea în ultima decadă a 
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activității și vieții sale grijile și neliniștile cauzate de un regim politic opresiv.  Deși 
se spune că în perioada interdicției din 1948 până în 1961 Lucian Blaga a scris cu 

mare hărnicie  tot atât de mult cât însuma creația  sa publicată anterior, nimic nu a 

mai putut vedea lumina tiparului. De aici, importanța păstrării cu strășnicie a tot ce 

completa creația blagiană, preocupare în care Elena Daniello a jucat un rol cardinal.  

Momentul cel mai așteptat de membrii cenaclului a fost recitalul lor, cu o 

selecție a poeziilor din ciclul Vară de noiembrie pe care Lucian Blaga le-a scris, 

inspirat de ultima sa muză, (anume Risipei se dedă florarul, Anotimpuri, Descântec, 

Caut nume, Frumusețe, Solstițiul grădinilor, Andante, Poveste, Primăvara, Sonata 

lunii, Bocca del Rio,  Pădureanca, Aripi de argint etc.), precum și de Rodica, fiica 

acesteia, căreia poetul i-a dedicat  Catrenele fetei frumoase. 

 Sunt sincer convinsă că participanții la acest regal de poezie blagiană, care 

și-au îmbogățit cunoștințele despre viața unor personalități importante ale culturii 

române, vor reveni cu același entuziasm la reuniunile viitoare ale Cenaclului 

Românesc „Mircea Eliade” din Denver, ce reușește să traseze punți trainice între 

fenomenul literar din țară și setea de cunoaștere a conaționalilor din diaspora 

americană. 

 Periplul cultural pe care sunt invitată să-l fac va cuprinde în următoarele trei 

luni popasuri în comunitățile românilor din California, Michigan, Ohio în U.S.A.  și 
Windsor și Hamilton în Canada, iar ideea-fanion va fi aceea a promovării valorilor 

literaturii române în lume.  
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GHEORGHE PĂUN 
                                                           

            România Mare Culturală 

În zilele de 23, 24 şi 25 aprilie, s-a desfăşurat „ediţia de 

primăvară” (de obicei, în fiecare toamnă, o întâlnire 

similară are loc la Chişinău) a Podului de Reviste. 

Este vorba despre o iniţiativă apărută în octombrie 

2011, prin „înfrăţirea” revistelor „Curtea de la 

Argeş” şi „Literatura şi Arta”, din Chişinău, un fel 

de replică şi ecou în timp a istoricelor Poduri de 

Flori de la începutul anilor 1990. De atunci, mai 

multe întâlniri au avut loc, la Curtea de Argeş şi 

Chişinău şi, cu fiecare ediţie, alte reviste s-au 

alăturat acestei acţiuni. Primele au fost „Bucureştiul 

literar şi artistic”, condusă de scriitorul Florentin 

Popescu, şi „Gând românesc”, de la Alba Iulia,  

director general Virgil Şerbu-Cisteianu, precum şi 

revista „Lumina”, din Panceva, Serbia (în luna mai 2014 au 

fost prezenţi la Curtea de Argeş scriitorii Nicu Ciobanu, director al Casei de Presă şi 

Editură „Libertatea”, şi Ioan Baba, redactor-şef al revistei „Lumina”). 

Anul acesta, acţiunea a căpătat o amploare semnificativă. Pe de o parte, ea a 

durat trei zile, cu fiecare zi desfăşurată în altă localitate. Este vorba despre cele trei 

„oraşe voievodale” vecine, Curtea de Argeş, Râmnicu Vâlcea şi Câmpulung, 

tradiţionale partenere culturale. Pe de altă parte, revistei „Curtea de la Argeş” 

(Asociaţiei Culturale Curtea de Argeş, ACCA) i s-au alăturat în organizare 

Arhiepiscopia Argeşului şi Muscelului, Compania Artelor Poligrafice şi Editoriale 

ROTAREXIM din Râmnicu Vâlcea şi Primăria Câmpulung. Le-au fost partenere 

(de pildă, prin înmânarea unor diplome şi distincţii) mai multe asociaţii, precum 

Liga Culturală pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni – Filiala Argeş, Asociaţia 

de Vexilologie „Tricolorul” etc. 

În al treilea rând, şi cel mai important, numărul revistelor participante a crescut 

foarte mult. Pe lângă revistele iniţiatoare, au fost prezente revista „Bucureştiul 

literar şi artistic” şi „Detectiv cultural” de la Bucureşti (s-a alăturat „din mers” şi 

revista „Formula AS”), „Litere” de la Târgovişte şi „Noul Literator” de la Craiova. 

Prietenii din Serbia nu au putut veni, dar revista „Lumina” (însoţită de săptămânalul 

„Libertatea”) a fost reprezentată de scriitorul Florian Copcea, din Drobeta Turnu 

Severin. Pentru prima dată, a fost însă prezentă revista „Glasul Bucovinei”, din 

Cernăuţi, la întâlnire participând redactorul-şef, Alexandrina Cernov (membru de 

onoare al Academiei Române). Peste douăzeci de publicaţii de pe „axa” Râmnicu 

Vâlcea – Curtea de Argeş – Câmpulung au fost prezente (şi adunate de dl George 

Rotaru într-un Coş de Reviste oferit invitaţilor): „Argesis”, „Forum vâlcean”, 

„Cultul eroilor”, revista româno-japoneză „Soarele, Omul şi Timpul”, „Buridava”, 

„Pietrele Doamnei”, „Carte de la Curtea Veche”, „Acidava” şi încă multe altele. 
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Din delegaţia de la Chişinău, condusă de acad. Nicolae Dabija, redactorul-şef al 

revistei „Literatura şi Arta”, au făcut parte actorii Ninela Caranfil şi Nicolae 

Jelescu, cantautorul Vali Boghean şi Mihai Zaharescu, de la Bucureşti au fost de 

faţă Florentin Popescu, Marian Nencescu (redactor-şef la „Detectiv cultural”), Firiţă 

Carp (Editura Detectiv), şi Ion Longin Popescu („Formula AS”), de la Târgovişte au 

venit Mihai Stan (redactor-şef la „Litere”) şi Ion Mărculescu, de la Craiova 

Constantin Pădureanu şi Dumitru Duţă (redactori-şef adjuncţi la „Noul Literator”). 

Au mai participat la întâlnirile din cele trei oraşe mulţi oameni de cultură, scriitori, 

editori, artişti plastici, prieteni ai revistelor menţionate, oficialităţi culturale sau 

administrative. Doar câteva nume: Ana Burghele (Germania) Maria Mona 

Vâlceanu, Lucian Costache (Piteşti), Ion C. Ştefan, Tudor Meiloiu, Viorel Onica 

(Bucureşti), Dumitru Marin (Craiova), Mihai Sporiş, Ion Măldărescu (Rm. Vâlcea), 

Constantin Agricola Miu, Liviu Cioacă, Ioan Crăciun, Sorin Durdun, Maria 

Chirtoacă, Cornelia Vasiloiu (Câmpulung) – iertare celor nenumiţi.  

Sloganul sub care s-a desfăşurat această ediţie a Podului de Reviste a fost 

ROMANIA MARE CULTURALĂ, scopul fiind de a face cât mai vizibilă realitatea 

acestui fapt, evident pentru oamenii de cultură (dar nu totdeauna şi pentru 

politicieni), de a sublinia rolul culturii în conturarea-definirea-întărirea 

românismului, a sentimentului de unitate – reamintindu-ne că în istoria noastră 

unirea politico-administrativă a fost totdeauna precedată de şi bazată pe 

unirea/unitatea culturală, de limbă, credinţă, datini. 

În prima zi, activitatea s-a desfăşurat la Râmnicu Vâlcea, la ROTAREXIM (în 

prezenţa prefectului judeţului şi a altor oficiali – cinste pentru participare) şi 

Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanu”. S-au prezentat istoria şi rosturile Podului de 

Reviste, s-au prezentat reviste, actorii chişinăuani au înfrăţit audienţa în dor de Ţară 

şi dor de Basarabia recitând poeme de Nicolae Dabija, Vali Boghean şi rapsodul 

popular, mare prieten al Argeşului, Ion Creţeanu din Craiova au făcut să vibreze 

aerul şi sufletele cu cântecele lor – Ion Creţeanu aducându-ne din nou emoţionanta  

Baladă a Brîncoveanului. 

În mare măsură, scenariul s-a repetat în zilele următoare – vineri, în paraclisul 

Centrului Eparhial din Curtea de Argeş şi în sala mare a Primăriei din Câmpulung 

sâmbătă, unde „cortinele muzicale” au fost îmbogăţite de corul Seminarului 

Teologic Curtea de Argeş, condus de diaconul Codruţ Scurtu, respectiv de elevi 

pianişti din Câmpulung. 

Vineri după-amiază s-a făcut şi un drum la Piteşti, pentru a vizita expoziţia de la 

Casa Cărţii prilejuită de Festivalul Lalelelor, iar sâmbătă, în drumul de la Curtea de 

Argeş spre Câmpulung, s-a făcut o oprire la Biblioteca „Luca Paul” din Domneşti, 

pentru o „sesiune domnişană” (muzeu, bibliotecă, revista „Pietrele Doamnei” – 

redactor-şef George Baciu), în prezenţa primarului comunei, Nicolae Smădu. 

O seară cu totul specială a fost cea de vineri, când participanţii la întâlnire au 

fost primiţi, la Mănăstirea Văleni, de ÎPS Calinic, Arhiepiscop al Argeşului şi 

Muscelului. Binecuvântarea pe care Podul de Reviste a primit-o în acest fel dă 

greutate întregii acţiuni – la fel cum o face speranţa-pronosticul că, în 2018, 

Centenarul Marii Uniri se va serba într-o Românie care va avea Basarabia alături, 

speranţă-pronostic rostit de mai mulţi participanţi (îl amintesc doar, pentru că este 
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istoric, iar cuvântul său stă în bună balanţă cu binecuvântarea ÎPS Calinic, pe 

directorul Muzeului Judeţean Argeş, Cornel Popescu). 

 S-au mai vizitat şi alte aşezăminte de mare valoare cultural-istorică ale zonei: 

Mănăstirile Cozia, Nămăieşti şi Aninoasa, Mănăstirea Argeşului şi Sala „Manole” a 

Palatului Regal/Episcopal, Casa Memorială „George Topîrceanu” de la Nămăieşti. 

S-au făcut, desigur, planuri de viitor, nu numai de continuare a acestui gen de 

întâlniri, cu posibila „prelungire” a podului spre Târgovişte, spre Craiova, poate cu 

organizarea unei întâlniri, la Bucureşti, de anvergură naţională, dar – merită 

menţionată separat ideea – şi de a ridica, la Mănăstirea Suruceni din Basarabia, 

unde s-a născut şi unde odihneşte întru cele veşnice, un bust al episcopului Dionisie 

Erhan, pentru un an (1940-1941) vlădică la Curtea de Argeş. 

O acţiune care, sperăm, va avea ecou, parte a unui proces istoric care să o facă 

să-şi piardă însuşi obiectivul cu care a plecat la drum, dar care să rămână o 

manifestare culturală periodică, aducând alături oameni de cultură din toate vetrele 

locuite de români.  
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                            ÎN ATENŢIA COLABORATORILOR! 

 

  Toate materialele trimise spre publicare vor fi tehnoredactate şi 

corectate de către dvs. respectând următoarele: 

1.  format  JIS B5 

2. redactare cu diacritice româneşti (ă î ş ţ â) 

3. font titlu: Times New Roman, caractere de 16 Bold (Aldin) 

4. font ,,nume autor”: Times New Roman, caractere de 14 Bold (Aldin) 

5. font text conţinut: Times New Roman, caractere de 12 (Aldin) 

6. margini: stânga: Sus: 3 cm, Jos: 3 cm  Stânga: 4 cm, Dreapta: 3cm,  

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

 Toţi colaboratorii noştri sunt rugaţi să trimită CV-urile şi o 

fotografie. 

 Lucrările care conţin fotografii, fie le puteţi insera dvs. în text, fie le 

trimiteţi separat. De preferat fotografiile să aibă o rezoluţie cât mai clară.  

 Redacţia nu are corectori. Atenţie mare la corectură. Vă rugăm să 

respectaţi indicaţiile de redactare precizate. Manuscrisele în caractere pe 

care nu le recunoaşte programul Word nu vor fi publicate. Manuscrisele 

nepublicate nu se restituie. Revista nu îşi asumă responsabilitatea pentru 

conţinutul materialelor. Această responsabilitate, revine autorilor.  

        Revista se poate procura de la redacţie contra cost: 15 RON  prin 

rezervare anticipată. 

        Revista apare lunar la data de 30 a fiecărei luni. URMĂTORUL 

NUMĂR AL REVISTEI, APARE ÎN DATA DE 30 mai 2015 

MATERIALELE VOR FI EXPEDIATE PÂNĂ LA DATA DE 15 mai 

2015 INCLUSIV. 

       Abonamentele se pot face direct la redacţie, costul unui abonament 

anual fiind de 150 lei, plus 50 lei taxele poştale. Nu se fac decât 

abonamente anuale.                             

         ADRESA REDACŢIEI: Alba Iulia, str. Arnsberg nr.3 Bloc B1, 

ap.30, judeţul Alba.Telefoane: 0734/198447 sau 0741/721601 Adresa 

Internet;  virgil_serbu_cisteianu@yahoo.com 
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