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                                                                           De un timp încoace pe Google sau Facebook apar tot 

felul de veşti care ne informează despre ,,marile‖ descoperir 

arheologice, ,,nemaiştiute‖, ,,nemaivăzute‖, ,,nemaicunoscute‖ şi câte şi mai 

câte artefacte arheologice scrise în alte limbi de cât cele cunoscute pe 

pământ!, probabil în limbile care se ,,vorbesc‖ şi în care  se ,,scrie‖ pe alte 

planete. 

 În urmă cu mai bine de jumătate de an, un bun prieten de al meu şi 

fost coleg la şcolile Blajului, Vasile Isăilă, devenit bucureştean, mi-a oferit o 

carte semnată de un presrtigios matematician şi criptolog. Cartea poartă tilul 

Plăcuţele de la Sinaia- Lectură intermediară. Autor: Eugen Nicolaescu. 

 Ce sunt Tăbliţele de la Sinaia? Un set de artefacte arherologice, cu 

multe necunoscute, cu litere din plumb şi texte scrise într-o limbă 

necunoscută sau inventată de cineva, în alfabetul grecesc, având litere 

adiţionale şi imagini în texte. Unii cercetători care s-au aplecat asupra lor, 

cred că este ocronică scrisă a dacilor în care întâlnim nume de regi daci, 

toponime dacice. Cei mai mulţi specialişti însă le consideră falsuri. 

 Originea acestor tăbliţe este extrem de controversată. Mulţi dintre 

cercetători, neavând la bază studii în domeniu, dar, crezând că au prins pe 

Dumnezeu de picior, au început meliţatul. Aceştia se împart în două categorii: 

primii susţin că sunt originalele realizate de daci, cea de a doua grupare 

formată (probabil?) din antiregalişti, susţin că sunt copii ale unor tăbliţe 

dacice originale de aur. Ele au fost decoperite (sau redescoperite) la Sinaia. 

Un scurt istoric al acestor tăbliţe merită să fie cunoscut de către cei mai puţin 

avizaţi în materie. 

 După cum este ştiut, în anul 1866, Pricipele Carol I afost ales domn 

al României şi vizitează pentru prima dată Podul Neagului, un mic sat aşezat 

într-o zonă montană fermecătoare care îl imprezionează. Era în luna august 
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1866. El hotărăşte, ca aici, în acest sătuc de munte, într-un loc retras şi 

pitoresc numit: Piatra Arsă să ridice un Castel. În anul 1872, vinde în 

Germania o avere de-a sa şi în 1873 cumpără 1000 de iugăre în acest sat 

unde, începând cu acelaşi an demarează construirea castelului după planul şi 

prin supravegherea arhitecţilor Johannes Suchltz, Carol Benesch şi Karel 

Liman. Peste 300 de muncitori au lucrat cu sârg la ridicarea impunătorului 

Castel care în anul 1883 este inaugurat ca sediu al regalităţii române. 

 Se crede că, în timpul săpării pentru fundaţia castelului ar fi fost 

găsite aceste plăcuţe din aur şi că regale Carol I şi-a însuşit acest aur 

dispunând ca scrisul de pe ele să fie turnat pe plăci de plumb pentru a nu se 

distruge textul. Iată ce se glăsuieşte în acest sens un text: 

 „ În anul 1875, cu ocazia construirii Castelului Peleş, [...] s-a 

descoperit un tezaur de aur, compus din mai multe tablete scrise în relief şi 

alte obiecte de aur. Din ignoranţă – tezaurul fiind privit doar ca valoare de 

aur-a fost cedat de către guvernul procarlist Lascăr 

Catargiu  domnitorului  Carol I de Hohenzollern. Operaţia a fost efectuată 

prin administraţia locală şi jandarmi, în cea mai mare taină şi, astfel, 

tezaurul cu piese de aur, care ar fi fost impresionante, a dispărut. 

Posterităţii i-au rămas doar copiile efectuate pe metal nepreţios de 

autorităţile locale, la atelierele metalice [...], care au constituit nucleul 

fabricii de cuie, înfiinţată apoi în Sinaia în anul 1892. Facsimilele au 

rămas în păstrare la Mânăstirea Sfântul Nicolae din Sinaia. Tradiţia a fost 

transmisă de foştii primari ai comunei Sinaia: Gh. Gătej, I. Suvrezeanu, I. 

Manoilescu, Ghiţă Ionescu, I. Stoicescu, Gh. Matheescu, inginerul silvic 

Vasile Al. Ionescu, [...] domiciliat în Sinaia încă din 1921, şi pe care o 

vizitase încă din 1912. De-a lungul vremii, a făcut numeroase investigaţii 

asupra dramei tezaurului şi, încercând să studieze şi să descifreze scrierile 

lor, a înmânat unele copii arheologului prof. Niculescu-Plopşor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Castelul Peleş 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Pele%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lasc%C4%83r_Catargiu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lasc%C4%83r_Catargiu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Carol_I
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sinaia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sinaia
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 ,,Redescoperite‖ şi readuse în discuţie. după anul 1989, de un 

jurnalist, pe nume Dumitru Manolache care strânge date de la diferite 

persoane, declaraţii de la persoane care au intrat în contact cu aceste tăbliţe, 

sau chiar  numai dacă au auzit de ele, despre locul unde au fost depozitate 

de-alungul mileniilor aceste tăbliţe, apelează după ce strângerea acestor date 

a fost terminată, la specialişti. Şi aceşti ,,specialişti‖ au intrat în controverse 

inexplicabile privind originea acestor tăbliţe, interpretările fiind care mai de 

care năstruşnice, aducând în cele din urmă grave acuzaţii marilor noştri 

istorici. 

 Dar să lăsăm ,,eroismul‖ descoperitor al acestor cercetători ocazionali 

şi să vedem dacă geto - dacii au avut sau nu o tradiţie scrisă? 

 În Felurite istorioare (VII, 6) Claudius Aelianus afirmă, citându-l pe 

grecul antic Androtin că: „[…] dintre vechii traci nimenea nu cunoştea 

scrierea. Ba încă toţi barbarii ce locuiau în Europa socoteau că ar fi ruşine să 

folosească scrisul.‖ Desigur, teoria lui Andronin a fost contrazisă chiar de 

către contemporanii săi. Cuceritorul celţilor Caius Iulis Caesar ne spune că 

aceştia cunoşteau scrisul şi că preoţii le interziceau folosirea lui pentru a nu 

fi trădată învăţătura lor. Descoperirile arheologice ulterioare ne-au adus 

convingerea că tracii cunoşteau scrierea, dar nu aveau un alfabet propriu, ci 

se foloseau de alfabetul grecesc. Acest lucru este dovedit de inscripţiile 

descoperite pe piatră, pe vase de metal sau lut, podoabe ori alte obiecte care 

datează din epoca de independenţă a tracilor, cea mai mare parte însă, au 

aparţinut tumulilor funerari caracteriastici pentru traci. Acestea pot fi citite 

fără prea mare dificultate, dar limba în care au fost scrise nu poate fi definită 

din cauza scrierii continue a textelor.
1
 

 Problema descifrării inscripţiilor trace s-a pus încă din al doilea 

deceniu al secolului al XX-lea, când în satul bulgăresc Ezerevo din Bulgaria 

de astăzi a fost descoperit inelul de aur care are un disc cu scriere continuă 

cu un total de 61 de semne, datând din secolul al V-lea înainte de Cristos şi 

care are un disc mobil acoperit cu inscripţie în alfabetul grecesc. 

 Strămoşii noştri geto - daci, aşa după cum se ştie, fac parte din marele 

neam al tracilor şi avem dovezi certe că scrisul nu le era străin. Acest lucru 

este dovedit de izvoarele literare şi de descoperirile arheologice. 

 Dovezile cele mai clare le avem de la Dio Casius care ne vorbeşte ( în 

Hist. Rom. LXVII, 7, 3 şi LXVIII,8) despre o srisoare a lui Decebal, trimisă 

împăratului Domiţian, după ce marcomanii l-au învins în lupte, prin care îl 

îndeamnă să facă pace. Domiţian a trimis scrisoarea de la Decebal Senatului 

roman şi duşmanii lui Domiţian au afirmat că scrisoarea e plăsmuită de el. În 

altă scrisoare se spune că Traian a fost îndemnat, înainte dea se apropia de 

Tapae să renunţe la atacarea Daciei. Îndemnul era scris pe o ciupercă mare, 

                                                
1
Vezi la Ion Horaţiu Crişan, Spiritualitatea geto-dacior, edit.Albatros, 1986n p. 294 şi urm. 
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cu litere latine ceea ce presupune că la curtea regelui get nu numai că existau 

cunoscători ai limbii latine dar se cunoştea şi scrisul. Alte şi alte izvoare 

confirmă că societatea geto-dacă cunoştea scrisul încă de pe vremea 

faimosului rege Burebista.
2
 Aşa stând lucrurile, nu-i de mirare că pământul 

românesc ne oferă mereu, noi şi noi dovezi despre viaţa şi activitatea 

strămoşilor noştri geto-daci, nu însă o cronică, fie ea şi apocrifă, despre 

aceştia. Acelaşi lucru îl menţionează în lucrarea sa şi Eugen Nicolaescu
3
 care 

spune: La întrebarea domnului Romalo
4
 răspund că plăcuţele nu sunt o 

cronică în înţelesul strict al termenului. Textele, aşa cum apar pe plăcuţe, nu 

au fost scrise în timp real. Ele pot fi însă o colecţie de preluări din înscrisuri 

veritabile, de elemente anecdotice înregistrate de creaţiile cu transmisie 

orală, sau, cel puţin pentru ultima perioadă istorică referită, chiar de 

pălăsmuiri. Dar şi Dan Romalo pune la îndoială acest lucru. 

 În continuare matematicianul şi criptologul ne povesteşte, după ce a 

decriptat plăcuţele, istoria consemnată pe acestea. Astfel aflăm ,,momentele 

şi personajele istorice despre care se face vorbire în plăcuţe‖ şi care ,,se 

suprapun în linii mari cu cele din istoriografia actuală‖, modul cum era 

organizat statul geto-dac, despre religia şi mitologia dacilor, despre zeul 

Zamolxis, despre Burebista şi alţi regi ai geto-dacilor până la înscăunarea lui 

Decebal, etc. 

 La finele cărţii autorul a aşezat un dicţionar selectiv care ,,nu 

curpinde numele proprii (circa 180 de entităţi) şi o seamă de cuvinte cu 

traduceri incerte‖(pag 164 şi urm.), numele proprii descifrate de pe plăcuţe 

sunt fixate la pagina 214 şi dicționarul cuprinde ,,principalele referiri la 

acestea‖. La finele cărţii întâlnim un ,,Ghid de acces direct la plăcuţe‖ care 

sunt în nr. de 134. 

 Meritul matematicianului şi criptologului Eugen Nicolaescu este 

incontestabil. El ne oferă argumente temeinice, cunoştinţe vaste în domeniul 

criptologiei – cifrări şi transmisiuni de cifre, dar ipoteza ineditului şi 

exactităţii mesajului istoric pot fi puse sub semnul întrebării. De ce? Fiindcă 

multe din traducerile plăcuţelor sunt imaginare, altele sunt cunoscute din 

lucrările unor reputaţi istorici şi în special din lucrarea lui Ion Horaţiu Crişan, 

menţionată de noi mai sus în care întâlnim mult mai multe şi mai amănunţite 

date despre scriierea strămoşilor noştri, medicina, zeii, regii, filosofia, etica, 

morala, botanica, fizica, gândireaşi creaţia tehnică, industria, credinţele şi 

ideile religioase, izvoarele literare de la Herodot până la Suidas, date despre 

                                                
2Ion Horaţiu Crişan- op cit. 
3
Eugen Nicolaescu, Vorbele din plumb-Lectură intermediară, pag.8 cap.II Despre textele de 

pe plăcuţe, pe scurt. 
4Dan Romalo este autorul cărţii Cronică apocrifă peplăci de plumb?, Inginer de profesie 

care între anii 1944-1948 a executat numeroaase fotografii de pe plăcuţe. 
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marele zeu şi marea zeiţă, călugări şi preoţi, alte divinităţi, atâtea şi atâtea 

dateinteresante despre geto-daci. 

 Am amimntit frugal despre cele consemnate în cartea lui Ion Horaţiu 

Crişan pentru a dovedi fără tăgadă că plăcuţele, misterioasele plăcuţe de la 

Sinaia nu constituie o cronică despre viaţa şi activitatea dacilor. Noi credem 

că aceste plăcuţe, au fost ,,fabricate‖ sau primite gata fabricate de călugării 

de la mănăstirea Sinaia, de la o altă mănăstire sau fabricate chiar de călugării 

de la mănăstirea de pe Muntele Athos, specialişti în falsuri. A incrimina 

numele unor valoroşi istorici români în ,,grefarea‖ acestor falsuri în istoria 

noastră precum Hasdeu sau Nicolae Densusianu este o blasfemie adusă 

istoriei poporului român. Oare aceşti cercetători de ocazie, nu ştiu că marele 

savant Bogdan Petriceicu Hasdeu s-a ocupat de studiul limbii române prin 

tradiţii, obiceiuri, datini, pentru a înlesni cunoaşterea limbii geto-dacilor? 

 Tăbliţele dela Sinaia, după anul 1989 au început să producă 

nenumărate controverse şi mai ales întrebări, care mai de care interesante, 

mulţi dintre cei înscrişi în dezbaterea acestui subiect, atacă fără rezerve  

marile personalităţi ale istoriei poporului român, vezi doamne că ar fi neglijat 

cercetarea acestor tăbliţe. 

 Alexandru Vulpe consideră că multe din cuvintele care apar pe tăbliţe 

nu sunt reale, astfel spune distinsul academician că Cumidava apare pe 

tăbliţe Comieodabo, ceea ce dovedeşte că falsificatorul nu a cunoscut numele 

real de Comidava (Κομίδαυα) devenit Cumidava prin latinizarea acestui 

toponim pe timpul lui Alexandru Sever (222 -235) existent mai de mult (vezi 

inscripţia de mai jos) de pe piatră. Dicţionarul lui Eugen Nicolaescu la 

pagina 218 îl explică: ,,Comieodavo – cetatea de scaun a generalului 

Guroeso membru în consiliul militar condus de Burebista, azi Râşnov. 

(Plăcuţa 120, pagina 100). 

 

 

 

 

,,Iuliae Mameae augustae matri 

Domini nostri sanctissimi 

Imperatoris Caesaris Severi 

Alexandi augusti et castrorum 

senatusque cohors Vindelicorum 

Piae fidelis Cumidavensis 

Alexandrianae ex quaestura sua 

dedicante la sdio Dominatio legato 

augusti III Daciarum.” 
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 Derscoperirile arheologice, nu au pus în evidenţă existenţa unui 

general cu sediul la Cumidava. E drept, cetatea datează înainte de cucerirea 

Daciei de către romani şi se crede că ea a avut sfârşitul după cucerire. 

 Readucerea acestor artefacte în discuţie, nasc o sumedenie de 

întrebări legitime, înbtrebări care au nevoie de explicaţie din partea celor 

care lezează marile personalităţi ale istoriei noastre, încearcă să arunce 

asupra lor un nor întunecos şi compromiţător. 

 Oare marii noştri istorici, Xenopol, Tocilescu, Pârvan, Onciu. C.C. 

Giurescu, Constantin Daicoviciu,Hadrian Daicoviciu, Ştefan Pascu, 

Alexandru şi Radu Vulpe etc, au putut fi chiar atât de indiferenţi de existenţa 

acestor tăbliţe, ei care se aplecau asupra fiecărui ciob descoperit cu multă 

răbdare şi compertenţă ?! Oare a putut fi savantul Vasile Pârvan nepăsător la 

observarea unor asemenea artefacte? El, care i-a învăţat şi pe italieni ce 

înseamnă cercetarea arheologică ştiinţifică? 

 Am reţinut, din prefaţa cărţii lui Eugen Nicolescu scrisă de un doctor 

în istorie, pe nume Ion Constantin, că tăbliţele ,,sunt de o importanţă 

covârşitoare pentru istoria şi cultura naţională, fiind prima oră când aflăm ce 

au spus dacii despre ei înşişi, despre confruntarea cu duşmanii lor, romanii.‖ 

Oare chiar aşa să fie domnule doctor în istorie? Nu cumva aţi uitat ce a scris 

Hadrian Daicoviciu despre daci? Oare, faimoasele lucrări ale lui Vasile 

Pârvan, ,,Dacia‖ şi ,,Getica‖ nu spun nimic despre daci? Noi credem că da, şi 

spun infinit mai mult, decât falsele tăbliţe de la Sinaia. Chiar reputatul istoric 

Virgil Cândea apreciază iniţiativa lui Dan Romalo dea scoate la lumină după 

atâţia ani, aceste tăbliţe fiindcă ,,Chiar falsurile se cuvin studiate…‖ 

 Amuzantă ni se pare şi aducerea în discuţie a plăcuţelor de la Sinaia 

la Congreul Internaţional de dacologie, de către istoricul Augustin Deac, fost 

profesor la Academia comunistă ,,Ştefan Ghiorghiu‖, acelaşi care a încercat 

să ,,îmbogăţească‘‘ istoria noastră cu Codexul Rohonczi, (o altă făcătură) 

decoperit tocmai în arhivele de la Budapesta şi apoi predat pe ,,şest‘‘ 

studenţilor dela faimoasa Academie comunistă. ( Un exemplar dactilografiat 

din acest Codex l-am primit şi noi de la un fost student al domnului Deac).  

Ba mai mult, din alte documente aflăm că ,,problema plăcuţelor‖ a ajuns 

până la nivelul PCR, personal la tovarăşul Ion Popescu – Puţuri, dar tot 

nimic s-a ales de ele. 

 A apărut, la noi, după anul 1989 o isterie în descoperirea nimicurilor. 

Mă gândesc numaidecât la faptul că mai nou, nu suntem un popor romanic, 

că limba noastră este cea mai ,,nelatină limbă dintre limbile latine‖ etc. 

 Toate aceste nevroze istorice de care suferă unii cercetători 

ocazionali nu sunt altceva decât tentative prin care se încearcă pur şi simplu 

ștergerea identităţii noastre naţionale, pusă la cale de forţe oculte interne, 

sprijinite în mod tacit de unele oficialităţi şi propagate în străinătate prin 
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diverse canale, inclusiv prin intermediul unor români naivi şi creduli din 

diaspora românească. 

 Toate acestea pentru a discredita poporul român şi istoria lui. Unul 

dintre aceşti promotori este Horia Roman Patapievici care scrie în lucrările 

lui că: ,,În toată istoria, peste noi a urinat cine a vrut‖. Deci suntem obligaţi, 

nu sfătuiţi, de acest eunuc intelectual H.R.P. să-i scoatem din conştiinţa 

noastră pe Decebal, Ştefan cel Mare, Mihai Viteazul,şi Alexandru Ioan Cuza. 

Cine îndrăzneşte să-i evoce, este un naţionalist ,,demn de dispreţul societăţii 

civile‖. Ca să nu mai vorbim de celălalt exponent al unor asemenea idei, care 

se dă mare filosof, Gabriel Liiceanu care afirmă că: ,,dacă vrem să intrăm în 

Europa, trebuie să ne lepădăm de EMINESCU ‗‘. Iată că în Europa am intrat 

şi Eminescu a rămas tot marele poet naţional şi internaţional. Dar despre 

cealaltă ,,podoabă‘‘ numită Lucian Boia şi părerile sale despre aparteneţa 

Transilvaniei la Ungaria, vom vorbi în numerele viitoare ale revistei noastre. 

 Deocamdată, ne oprim aici cu povestea tăbliţelor de la Sinaia, nu 

înainte de a face precizarea că suntem alături de cei care susţin falsitatea lor 

şi că, şi ele au fost scoase ,,la lumină‖, tocmai pentru a îmbârliga istoria reală 

a poporului român, demn urmaş al daco-romanilor, care iată, are o ţară ca 

o ,,Grădină a Maicii Domnului‖ cum atâta de frumos s-a experimat Papa 

Ioan Paul al II lea în anul 1999, despre  România, care după strămoşi, a fost 

este şiţara fostului Papă. 
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DANIELA GÂFU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OMAGIU VOCAŢIEI MEDICALE: 

MIRCEA CHIOREAN, MEDIC, BIOLOG, PROFESOR 

 

 

 

Pe Prof. Dr. Mircea Chiorean, l-am găsit la Centrul Medical 

Hipocrate 2000 din Târgu-Mureș, în plină activitate de consultații, deși are o 

vârstă înaintată. Peste 50 de ani de practică medicală. Zi de zi. O biografie 

bogată pe care doar o voi rezuma, urmare a rugăminții Domniei Sale, care a 

ales câteva date semnificative, fără a menționa toate titlurile, diplomele și 

medaliile.  
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Daniela Gîfu: Domnule Doctor, cunoscându-vă impresionanta 

activitate, pe care aș fi dorit s-o împărtășesc în detaliu cititorilor noștri, vă 

întreb, totuși, de ce preferați discreția? 

Mircea Chiorean: N-aș zice că e vorba de discreție, dovada fiind 

acest dialog pe care am acceptat să-l faceți public. (zâmbește). Mai mult, 

nici nu o să vă dau un răspuns original. Pentru că îmi aduc aminte mereu de 

spusele unui veteran de război, care s-a vrut anonim, căruia i s-au cerut date 

biografice. El a refuzat, spunând laconic “am fost acolo, unde și când a 

trebuit”. 

D.G.: Așa cum ne-ați obișnuit, ideile dumneavoastră prind viață, aș 

continua, și salvează viață. Ce proiect aveti în prezent în atenție? 

M.C.: Mă flatați. Da, de multă vreme mă preocupă un proiect pe 

care îl consider deosebit de important pentru România, acela al “medicinii 

preventive”. Cred că la el faceți trimitere, din scurtele noastre discuții de 

până acum. 

D.G.: Da, la acest proiect al medicinii preventive făceam aluzie. Care 

sunt tendințele pe plan mondial/european în ceea ce privește medicina, în 

particular medicina preventivă, stimate Domnule Doctor? 

M.C.: În ciuda progeselor extraordinare tehnico-profesionale ale 

medicinii curative, aceasta are limite, de altfel bine cunoscute, atât din punct 

de vedere profesional, cât, mai ales, din cel economic. Această situație face 

ca în întreaga lume să fie reluat pe un plan superior, conceptul hipocratic 

din Antichitate, care, în prezent, este denumit cuprinzător medicina celor 4P 

(Predictivă, Preventivă, Personalizată și Participativă).  

 

Medicina viitorului este definită, de altfel, foarte bine de cele 

patru noțiuni: Predictivă, Preventivă, Personalizată și Participativă... 

D.G.: V-aș ruga să detaliați înțelesul celor patru noțiuni, prin prisma 

studiilor și a cercetărilor dumnevoastră. 

M.C.: În ultimii doi ani, noi înșine am prezentat în două lucrări 

conceptele de medicină preventivă și personalizată (Chiorean M., Oprean P., 

Chiorean B.A.: Preventive Medicine. In Acta Medica și Chiorean M.A.: 

Genetics of Pain. In Acta Medica Marisiensis, vol. 59, nr. 4. 2013). Aș reține 

atenția cititorilor noștri asupra următoarelor aspecte: (1) E. Wydner, 

promotorul medicinii preventive în S.U.A., care la sfârșitul secolului trecut 

spunea să practicăm medicina preventivă așa cum practicăm medicina 

curativă, afirmație din care se deduce caracterul clinic al medicinii 

preventive; (2) medicina preventivă este specialitatea practicii medicale, 

destinată promovării sănătății și well-being-ului (n.n. a stării de bine), 
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respectiv prevenirii bolilor, a morbidităților și a morții premature; (3) în 

Antichitate, chinezii, plăteau medicii doar dacă aplicau eficient metodele de 

prevenire a bolilor; (4) medicii sunt obligați prin jurământul lui Hipocrate să 

se adreseze în practică atât zeiței Hygeea, cât și zeiței Panacea. Medicii 

preferă, însă,medicina curativă, fiind susținută de autoritățile sanitare, 

companiile de asigurări, cele de medicamente și de aparatură. 

 

Medicina preventivă este chemată să amelioreze eșecurile 

medicinii curative. 

D.G.: Ce nivele de sănătate/boală acoperă medicina preventivă? 

M.C.: Vorbim, de fapt, de trei nivele de prevenție: primară, 

secundară și terțiară. În câteva vorbe, prevenția primară (profilaxia) este în 

responsabilitatea autorităților de sănătate publică şi  medicilor de familie 

(ex: vaccinările, controlul factorilor de mediu etc.). Să amintim, spre 

exemplu, prevenirea bolii coronariene la o persoană sănătoasă. Prevenirea 

secundară, controlată de medicii de familie și de medicii specialiști de 

laborator. Rămânem tot la bolile de inimă și mă gândesc la prevenirea 

atacurilor de cord la persoanele cu o afecțiune cardiacă. În ce privește, 

prevenția terțiară, aceasta aparține tuturor medicilor în vederea regenerării 

leziunilor și restabilirea funcției organelor în vederea evitării complicației și, 

implicit, a morții. Să ne gândim la prevenirea morbidității și morții după 

atacul de cord, din ce în ce mai frecvent la noi și nu numai. 

D.G.: Rămânem la medicina celor 4P. Ce doriți să spuneți cu 

medicina personalizată? 

M.C.: Aș răspunde cu aspecte din specialitatea mea – Anestezie-

Terapie Intensivă (A.T.I.) – prin prisma studiului consacrat geneticii durerii. 

Trebuie subliniat faptul că durerea are o percepție individuală ca și 

răspunsul terapeutic la medicamente sau reacțiile adverse la droguri. Aceste 

fenomene sunt în funcție de capitalul genetic al enzimelor care 

metabolizează drogurile. Pacienții pot apărea cu metabolizare slabă, 

intermediară, rapidă sau ultrarapidă. Aceste aspecte de farmacogenetică 

sunt în prezent în atenția marilor companii de medicamente. 

Durerea are o percepție individuală ca și răspunsul terapeutic la 

medicamente sau reacțiile adverse la droguri. 

D.G.: Ce ne puteți spune despre semnificațiile caracterelor predictiv 

și participativ ale medicinii preventive? 

M.C.: Caracterul predicitiv (anticipativ) ține atât de pacient, cât și 

de managementul statal sau sanitar. În noua carte, pe care am numit-o 

sugestiv Iluzia Nemuririi, am subliniat caracterul genetic al accidentelor de 
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orice fel prin disfuncția mecanismelor cibernetice de control anticipativ 

(feed-forward). Aceste mecanisme prezic efectele perturbărilor, având loc și 

o acțiune de corectare pentru a obține rezultatul dorit. În ce privește 

caracterul participativ al medicinii preventive, aceasta rămâne în special în 

sarcina educației (școli, mass-media, biserica etc.). 

D.G.: Ce întreprindeți dumneavoastră pentru introducerea în practică 

a medicinii preventive și cum vedeți implementarea ei în România? 

M.C.: Până în prezent, în baza unor realizări modeste încă în faza 

incipientă (publicații în reviste, articole în presa locală și centrală, 

informarea organelor locale, administrative și sanitare, iar, recent, chiar a 

președenției. În acest context, am întocmit un proiect pentru implementarea 

medicinii preventive în România cu înființarea Centrului Pilot Târgu-Mureș 

prin Fundația LiveMed. Proiectul urmează să fie aprobat de organele 

sanitare locale și popularizat. Cu sprjinul celor care cred în potențialitatea 

acestui proiect. Aș reține câteva aspecte pe care le consider foarte 

importante: (1) medicina preventivă trebuie să fie nominalizată ca 

specialitate aparte în Nomenclatorul Specialităților Medicale din România”; 

(2) medicii și asistenții medicali, care urmează să practice medicina 

preventivă, trebuie să aibă o pregătire specială; (3) medicina preventivă ar 

trebui predată în facultățile de medicină; (4) documentația trebuie să fie 

specifică (foi de observație de medicină preventivă, separate pentru bărbați, 
femei și copii etc.). 

D.G.: Cunoscut fiind faptul că factorul decizional nu acționează în 

lipsa măcar a câtorva date concrete, vă întreb dacă ați efectuat până în 

prezent, la nivelul Fundației LiveMed, consultații de medicină preventivă? 

M.C.: Da, am efectuat puține consultații pentru că încă nu avem 

cadrul organizatoric necesar. Acest tip de consultații necesită: (1) un 

consult inițial al pacientului, cu înscrierea datelor în foaia de observație de 

medicină preventivă, cu controale periodice de două ori pe an; (2) o 

evaluare a stării funcțiilor vitale (respirația, circulația, nutriția, stresul, 

imunitatea, spirtualitatea și predispoziția genetică); (3) teste de screening 

care se efectuează sistematic; (4) explorările paraclinice care trebuie 

efectuate după caz la pacienții predispuși, cu boli incipiente sau declarate; 

(5) epicriza care cuprinde stadiile sănătății/bolii, nivelele de prevenție, 

factorii de risc, sfaturile, tratamentele preventive și de regenerare împreună 

cu măsurile integrate alopate și complementare. 

D.G.: Din ceea ce ne spuneți, pentru practica de rutină a 

consultațiilor la nivelul Fundației LiveMed, aveți nevoie de mult sprijin, atât 

financiar, cât și logistic. 
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M.C.: Pentru buna funcționare a Centrului Pilot Târgu-Mureș de 

Implementare a Medicinii Preventive am solicitat ajutor național, local și, 

de curând, internațional, inclusiv am făcut apel către românii din străinătate. 

Este și motivul pentru care am decis să promovez acest proiect prin 

intermediul presei scrise. În acest moment, cred că adresele noastre de email 

ar putea încuraja potențialul donator să intre în dialog cu noi 

(live_med@yahoo.com sau hipocrate2000@yahoo.com). 

D.G.: O ultimă întrebare Domnule Profesor. De curând ați lansat 

cartea Iluzia Nemurii la University Press, Târgu-Mureș, pe care deja ați 

menționat-o în contextul dialogului nostru. Ne puteți spune în câteva vorbe 

dacă este o preîntâmpinare a proiectului de medicină preventivă? 

M.C.: Aș zice că da, deoarece finalul cărții se adresează disfuncței 

spirituale a omului, cu remediul tratării acesteia prin rugăciune, care în 

concepția autorului reprezintă proteza spiritului. Această idee este în acord 

cu definiția sănătății dată de OMS în 1948, îmbunătățită ulterior, care 

afirmă că “sănătatea este reprezentată de acea bună stare fizică, mintală şi 

socială”. Cartea la care ne referim este destinată în final regenerării 

spirituale a omului.  

Notă: Domnul Prof. Dr. Mircea Chiorean (n. 6 mai 1933, Ceanul Mic, 

jud. Cluj) a absolvit Facultatea de Biologie a Universităţii „Babeș-Bolyai‖ 

Cluj în 1957 și Facultatea de Medicină a Universităţii „Iuliu Hațeganu‖ Cluj 

în 1964. După rezidențiat, primește în 1973 o bursă OMS în transplantare la 

Bruxelles. Din 1982 este doctor în Științe medicale la Universitatea de 

Medicină și Farmacie „Carol Davila‖ din București. Începând cu anul 1990 

este medic primar A.T.I. la Spitalul Clinic Judeţean Mureș ,fiind medic șef în 

perioada 1978-2003.Între anii 1992-2003 împărtășește din experiența 

acumulată în spital și studenților Universității de Medicină și Farmacie din 

Târgu-Mureş. Este (co)autor a 3 monografii de specialitate şi numeroase 

articole științifice de anestezie, terapie intensivă și imunologie. De asemenea, 

a coordonat multe teze de doctorat în medicină. A fost implicat în mai multe 

forme instituționale și organizații non-guvernamentale (Societatea 

Europeană de Anestezie, Societatea Română de Anestezie, International 

Scientist of the Year, International Biographical Centre Cambridge England, 

Fundația ―Octavian Fodor‖, Cluj-Napoca, Fundația LiveMed din Târgu-

Mureș, Consiliul de Administrație al Policlinicii Hipocrate 2000, Târgu-

Mureș etc.).  

O confirmare a forței invitatului nostru de a nu renunța atunci când 

crede în valoarea unui proiect este implicarea sa la înființarea Serviciului 

Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare (SMURD), mândrie a 

mailto:live_med@yahoo.com
mailto:hipocrate2000@yahoo.com
Spitalul%20Clinic%20Jude?ean%20Mure?%20HYPERLINK%20%22https:/www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQFjAAahUKEwiM16e8mbPHAhWH0xQKHTvKBFA&url=http%3A%2F%2Fwww.spitaljudeteanmures.ro%2Flistamedicilor.html&ei=CXHTVcyuCYenU7uUk4AF&usg=AFQjCNGdsvSlYmQCEV6hPzFEgrJvQYx6TQ&sig2=eUjHD3z1WffHQXvpc8dHlQ%22


17 

 

sectorului sanitar românesc. Pentru toate cele consemnate primește în 2005, 

dincolo de miile de mulțumiri ale celor care au beneficiat de dăruirea, 

implicarea, competența și meritele deosebite în dezvoltarea specialității de 

A.T.I. și a medicinii de urgență, diploma Ministerului Administrației Publice 

și Internelor, a Direcției Sanitare Mureș și a SMURD Târgu-Mureș. Ulterior, 

în 2009, primește diploma Societății Române de Anestezie-Terapie Intensivă 

(SRATI), iar în 2010 Meritul Sanitar „în grad de Cavaler‖ cu însemne pentru 

civili din partea președintelui României. 

 

                                                       17 august 2015, Târgu-Mureș 
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ELENA COSTACHE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,,CREEZ PENTRU OAMENI, NU PENTRU MINE,  

CREEZ DIN IUBIRE ȘI DIN LIBERTATEA CE MI-A FOST 

OFERITĂ PENTRU A CREA ȘI A ÎMPĂRTĂȘI ACEASTĂ IUBIRE ȘI 

BUCURIE” 

 

Elena Costache: Pentru început te las pe tine să te prezinţi, 

realizându-ţi o succintă autobiografie. 

Mihai Ardeleanu: Niciodată nu mi-a plăcut să vorbesc despre mine. 

Întotdeauna am preferat să-i las pe cei care mă cunosc să facă asta. Dacă ar fi 

să mă prezint, atunci aş prefera să o fac prin lucrările și scrierile mele. 

E. C.: Cine este Mihai Ardeleanu şi cine este Leon Adama? Ce 

relaţie există între cele două fiinţe pe care le reprezinţi? Sau acestea sunt 

de fapt un tot, fără să existe vreo discrepanţă între ele? Şi cum ţi-ai ales 

acest alter ego, acest nume de artă care să te reprezinte? 

M. A.: Uneori mi-am pus și eu întrebarea asta, în special după ce mi-

am ―făurit‖ acest pseudonim. Totul a plecat de la o idee simplă, separarea 

omului de artist. Dar acest lucru nu se poate realiza întru totul, deoarece 

inevitabil se întrepătrund.  

Ca să fiu mai exact, în urmă cu 4 ani, dacă îmi amintesc bine, 

reciteam viața marelui arhitect Le Corbusier, doar că de această dată mi-a 

atras atenția un detaliu pe care altădată nu-l observasem: faptul că acest mare 

și cunoscut arhitect, care a influențat decisiv arhitectura modernă, nu se 

numește așa. Curiozitatea m-a împins și spre alte nume marcante care au 

rămas în istoria arhitecturii, a muzicii și artelor. Atunci am descoperit faptul 

că foarte multe nume  erau de fapt pseudonime. Astfel a înflorit în mintea 

mea ideea acestui pseudonim a cărui „făurire‖ a durat câteva săptămâni.  
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Apariția în spațiul public prin televiziune, interviuri, proiecte și 

recunoașterea numelui meu m-au determinat cumva să încerc o oarecare 

separare între persoana intimă Mihai Ardeleanu – cunoscută de familie și 

prieteni – și Leon Adama, persoana cunoscută majorității. 

E. C.: Când ai început să ai tangenţe cu pictura? Care este primul 

tablou din copilărie şi care este prima imagine pe care ai zugrăvit-o, care 

ţi-a plăcut şi care te-a făcut să te simţi artist şi să-ţi percepi vocaţia? 

M. A.: Încă de la o vârstă fragedă am început să pictez și să desenez. 

Prima mea linie a fost trasată în anul 1992 pe tencuiala pereților din casă. 

Încă de pe la vârsta de 5 ani mâzgăleam toți pereții casei mele din strada 

Mironiuc cu personaje, orașe, autostrăzi și fel de fel de grozăvii specifice 

vârstei cred. Niciodată nu mi-a fost clar drumul artelor vizuale, întotdeauna a 

fost ceva normal, nativ, ceva ce nu băgam în seamă și doar părea că face 

parte din firescul vieții mele. 

Primele imagini pe care le-am conceput atunci știu că se refereau la 

orașe, construcții și oameni. E puțin amuzant acum când mă gândesc că de 

mic copil, fără să știu, mă îndreptam spre o carieră în domeniul arhitecturii. 

E. C.: Ai putea să realizezi un istoric al tablourilor tale? 

M. A.: Momentan nu. Când va veni momentul voi realiza un istoric 

în adevăratul sens și voi scoate la iveală lucrări foarte vechi alături de 

ultimele apariții. Am o oarecare asemănare cu marele Leonardo da Vinci în 

acest sens și anume că noi nu ne terminăm aproape niciodată lucrările. Am 

foarte multe lucrări și proiecte începute dar încă neterminate.  

E. C.: Ce este pentru tine arta în general şi în mod restrâns, prin 

referire la ceea ce realizezi? Cum consideri că trebuie să fie un artist şi 

care este de fapt rolul lui astăzi? Cum este, de fapt, un suflet de artist? 

M. A.: Artistul există deoarece lumea nu este perfectă. Arta ar fi 

inutilă dacă lumea ar fi perfectă prin simplul fapt că omul nu ar mai căuta 

armonia, deoarece ar trăi în ea, spunea cineva. 

O întrebare foarte grea din punctul meu de vedere. Se poate scrie 

foarte mult pe acest subiect, dar sunt convins că alte personalități au răspuns 

mult mai bine ca mine la acest subiect. 

Arta pentru mine este creație, transformând artistul în creator. Acest 

―proces‖ este un dar divin, apropiind omul de natura sa dumnezeiască, 

devenind și noi oamenii „dumnezei‖. A nu se înțelege astfel că ne preamărim 

și ne mândrim, ci cu smerenie, dragoste și bucurie ne întrebuințăm acest dar 

cu cea mai mare responsabilitate. 

Arta o definesc prin libertate, dar și prin responsabilitate, prin 

dragoste și jertfă, prin agonie și extaz. Ca artist, arta o trăiești în întregul său 
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proces creativ și jertfelnic, de vorbit, nu o vorbești, doar închizi ochii, simți, 
trăiești, creezi și îți pleci umil fruntea contemplând. 

Evadezi când creezi și îți expui crezul tău și nădejdea ta. Eu în 

general am căutat frumosul în artă, povestea, sensibilitatea și iubirea, dar mai 

ales adevărul. Tocmai din acest motiv sunt foarte bucuros de faptul că 

lucrările mele au atins întotdeauna oamenii, deși unele nu au fost foarte 

iscusite din punct de vedere tehnic. Am încercat astfel să mă pun pe mine, 

fiecare emoție, trăire, simțire, în fiecare tușă și linie pe care am așternut-o pe 

vreo suprafață. 

Sufletul unui artist, ca să-l parafrazez pe Tarkovsky, este rugăciune. 

Artistul care nu are o bază spirituală nu este artist. 

E. C.: Care crezi că este raportul artă/ creator? Creaţia îl poate 

influenţa pe artist? 

M. A.: Da și nu. Raportul dintre creator și arta sa trece de-a lungul 

timpului prin multe etape, influențându-se reciproc, uneori confundându-se. 

Creația este însăși oglinda creatorului, reflexia sa, astfel creatorul trebuie să-

și iubească creația reflectând în ea tot ce are mai frumos și mai bun. 

După părerea mea, artistul ar trebui să fie într-o oarecare măsură 

independent de creația sa, nelăsându-se influențat de aceasta. 

E. C.: Crezi că poate fi suficient pentru un pictor să fie doar un 

autodidact? Şi crezi că este  necesar să deţină nu doar informaţiile 

academice, ci să aibă şi îndrumarea unui mentor? 

M. A.: Experiența m-a învățat că se poate ca artist să reușești și 

singur, dar cu o condiție: perseverența. Aș mai putea adăuga și talentul, dar 

în esență ai nevoie doar de un suflet cu adevărat sensibil, de trăiri deosebite 

și de dorința acerbă de a exprima niște lucruri, de a avea ceva de spus. 

Vincent van Gogh mi se pare un astfel de exemplu, el neavând un talent 

pentru artă, dar datorită perseverenței sale acesta a reușit să-și lase urma în 

istorie. 

Totuși, pentru a excela la cel mai înalt nivel, un artist trebuie să aibă 

acces la studii academice de profil și mai ales să primească îndrumarea unui 

maestru. 
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E. C.: De ce prima linie (Everything begins with the first line.) şi nu 

alt punct de referinţă pentru a surprinde începutul? Şi te referi prin 

această the first line la un început primordial sau la un început continuu? 

Cum este, de fapt, începutul continuu în care trăieşti? Arghezi spunea, de 

pildă, că se simţea un veşnic ucenic al condeiului, etern debutant şi 

permanent preocupat de propria-i perfecţionare, trecând mereu prin 

aceeaşi suferinţă a începutului. Acelaşi lucru îl simţi şi tu? Tânărul pictor 

din povestea ta trăia acest fapt: ,,Pentru el fiecare zi era însorită, fiecare zi 

reprezenta o pânză albă sau un colţ de hârtie ce urmau a fi acoperite de 

formă şi culoare, de jertfă şi sudoare… de trăire şi dăruire”.  

M. A.: Motto-ul meu se referă la ceea ce caut eu în artă, esența, iar 

esența lucrurilor este originea lor. Precum spunea Arghezi, de care mă simt 

foarte apropiat, la fel pot spune și eu, asemenea marelui Michelangelo 

Buonarroti, încă sunt la început și încă mai am foarte multe de învățat. 

Dar e ceva interesant legat de acest început. La început a fost 

Cuvântul. Începuturile, deși sunt cele mai grele, sunt totuși cele mai 

fascinante, cele mai intense, pline de necunoscut și mister. De multe ori la 

începutul unei lucrări dai tot ce ai mai bun, mai puternic din tine, ca spre 

finalul acesteia să fii secătuit de ea, cum spunea Michelangelo. 

Prin acest început  urmăresc acel  început primordial, începutul a 

toate câte sunt și vor mai fi, acea relație de perfecțiune și puritate care s-a 

pierdut în trecerea timpului, dar va fi restabilită odată cu încetarea acestuia, 

totul reîntorcându-se la origini. 

E. C.: Ce poţi spune despre progresul pe care cu siguranţă îl simţi 

permanent în modul tău de lucru, aşa cum spui la un moment dat: ,,Îmi 

iese albul alb, nu se mai închide atât şi mi-am dat seama cu ce pensulă ies 

detaliile acelea subţiri”. Văd o permanentă preocuparare pentru o culoare 

cât mai pură, mai autentică, mai albă. Cum ar trebui, de fapt, să fie albul? 

M. A.: Rareori stau să-mi analizez progresul. Urmăresc realizarea 

acestuia pe două căi și anume: tehnic, dar mai ales spiritual. Un artist care se 

lipsește de trăirile sau mai ales de condițiile care îi facilitează trăirile este un 

om mort. 

Albul cel mai alb se găsește jos, în adâncul inimii, dar numai după ce 

s-a înroșit de jertfă, după ce a trecut prin flăcările care ard, purifică și scot la 

iveală adevărata natură a lucrurilor pe care le ard. 

Nicolae Grigorescu spunea că sentimentul colorează și nu pensula: 

„Poți colora c-o bucățică de cărbune și toate tuburile din lume nu-ți dau 

albastrul unei flori de inișor dacă nu-l ai în suflet.‖ 
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Deci, albul trebuie să-l simți mai întâi, să-l respiri, să-l guști, să-l 

miroși, dar mai ales să-l trăiești, ca mai apoi să-l arăți și celorlalți exact așa 

cum simți tu. 

E. C.: Crezi că ai  putea susţine într-o zi că poţi atinge perfecţiunea 

în pictură, de pildă, sau crezi că suntem tributari, ca oameni, 

autoperfecţionării continue în orice domeniu? 

M. A.: Nu, nu voi putea atinge niciodată acea perfecțiune, dar asta nu 

înseamnă că nu pot încerca să ating acest imposibil. Limitele, în adevăratul 

lor sens, sunt doar cele impuse de noi, de lăuntrul nostru. Perfecțiunea este 

acea încercare plăpândă a omului de a atinge desăvârșirea. 

E. C.: Ce ne poţi spune despre modul în care pictezi? Ca outsider, 

te-aş ruga să vorbeşti puţin despre culori, tehnici de lucru şi viziune. 

M. A.: Niciodată nu mi-a plăcut să vorbesc despre tehnica mea sau 

despre lucrările mele. Viziunea, în schimb, îmi place să o împărtășesc, dar 

prefer ca uneori în locul cuvintelor să folosesc imaginea. 

Pe scurt, viziunea mea urmărește esența lucrurilor, perfecțiunea, 

originea lucrurilor, creația și Creatorul. Încerc să stabilesc o relație filosofică 

în toate lucrările mele, edificându-le. 

E. C.: Ţi s-a întâmplat vreodată să vrei să pictezi ceva şi să te 

trezeşti pictând altceva? Îţi urmăreşti riguros planul de la care pleci? Cum 

îţi alegi temele?  

M. A.: Da, am pățit asta chiar de multe ori. În procesul  creativ, devii 

o flacără ce arde, arde, consumă și se consumă, jertfindu-se pe altarul 

creației. Încerc uneori să urmăresc un plan bine stabilit, dar rezultatul deseori 

nu mă mulțumește, arătându-mi asemănarea cu o mașinărie uneori, mai 

degrabă decât cu un suflet. 

Foarte mult mă inspiră ideea Genezei, a începutului primordial. 

Aceasta ar fi principala mea temă. În rest, urmăresc să acopăr aproape toate 

temele posibile. Nu mă dau la o parte, ci încerc să ilustrez tot ceea ce poate fi 

ilustrat și pot trăi. 

E. C.: Cred că un pictor/ sculptor trebuie să petreacă mult din 

timpul său în faţa pânzei  şi a materialului pe care îl are de modelat. 

Asociez imaginea unui artist vizual cu o imagine statică. Nu există 

momente în care ai vrea să fii liber să te mişti? Cât timp poţi lucra 

neîntrerupt? 

M. A.: Brâncuși stătea adeseori foarte mult de vorbă cu pietrele sale. 

Consider că este necesar ca artistul să creeze un dialog cu materia pe care o 

va folosi spre ilustrarea ideii sale. Astfel, creatorul modelează în mintea sa și 
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în puterea ființei sale ideea, dându-i naștere mai apoi cu ajutorul uneltelor cu 

care a stabilit deja o relație. 

În funcție de lucrare și de complexitatea ei, pot lucra mai mult sau 

mai puțin neîntrerupt, dar în general nu pot lucra foarte mult timp în 

continuu, deoarece mă istovește foarte mult acest proces, după cum însuși 

Michelangelo spunea: ,,Arta pentru mine e un chin, o agonie când merge rău, 

un extaz când merge bine; dar întotdeauna mă subjugă. Când termin o zi de 

lucru sunt ca o păstaie seacă. Tot ce-a fost în mine se află acum în marmură 

sau frescă. Iată de ce n-am nimic de dat în altă parte‖. 

E. C.: Îmi place în mod deosebit tabloul Pustiul singurătăţii mele, 

despre care tu spui că este al doilea tablou al tău. Şi menţionezi faptul că, 

te citez, ,,în imagine nu este un peisaj, ci o stare”. Nu am găsit povestea pe 

care promiteai că o vei spune. O poţi relata? 

M. A.: Imaginea dezolantă și pustie a copacilor ilustrați în acea 

pictură este de fapt oglinda lăuntrului meu, o imagine pustie, disperată în 

acel moment al vieții mele. Golul și pustiul sufletului din acel moment a 

„explodat‖  în acea pictură și în nenumărate scrieri. Nu doresc să intru în 

detalii, deoarece pustiul inimii este înțeles cu adevărat doar de Cel ce a 

zămislit-o. 

E. C.: Prin Sunday sky se simte destul de bine contrastul, ca să 

folosesc un termen prin care te autodefineşti, dintre nuanţe, dintre light şi 

dark în sens cromatic. Cât de important consideri că este acest contrast în 

artele vizuale? 

M. A.: Sincer să fiu, nu știu, dar pentru mine este foarte important, 

deoarece mă definește. Primul meu interviu a fost intitulat chiar așa 

„Contraste‖, deoarece persoana care mi-a luat interviul a sesizat foarte bine 

caracteristica mea pregnantă: contrastul. Această trăsătură este definitorie 

pentru mine ca persoană, răsfrângându-se inevitabil și asupra operei mele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunday sky 
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E. C.: Ce poţi spune despre iconografie? Observ tablouri religioase, 

imagini de sfinţi români şi sfinţi universali. Care sunt criteriile tale de 

selecţie? Spui undeva că simţi cu adevărat că iconografia este puntea spre 

palparea absolutului, că transcende arta. Prin ce se deosebeşte pictorul de 

icoane de cel de tablouri sau cum te autodefineşti în cele două contexte 

aparent diferite, deoarece totul are o legătură pe care poate ochiul 

needucat artistic nu o poate remarca? 

M. A.: E drept că tematica religioasă nu prea se mai întâlnește în 

artele vizuale, iconografia rămânând astfel ultimul bastion ca formă de 

reprezentare. În occident, cu precădere, știu sigur că nu mai există, fapt 

confirmat și de un bun prieten din Marea  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Sf.Proroc Ilie                                           Sf. Nectarie 

 

Britanie, artist vizual la rândul său, care a rămas foarte plăcut 

surprins când i-am arătat  câteva icoane, el nemaivăzând așa ceva până 

atunci, deși este mai în vârstă ca mine.                                 

E. C.: De ce ai ales stilul bizantin? Ce-ţi inspiră ţie o icoană 

bizantină? Care este icoana pictată care-ţi place cel mai mult? 

M. A.: Spunea cineva că apogeul artei răsăritene îl constituie icoana 

rusească, deci icoana bizantină. Mi-au trebuit mulți ani până să înțeleg acest 

lucru simplu. Discuția este destul de amplă, dar, pe scurt, icoana bizantină, 

spre deosebire de cea catolică să spunem, nu caută să ilustreze frumusețea 

pământească, ci pe aceea ce transcende dincolo de lumea noastră.  

Icoana Maicii Domnului pictată în anul 2012 este una din cele mai 

reușite icoane. Când dragostea, pasiunea și dedicarea se întâlnesc cu știința, 

tehnica și îndelunga răbdare, cam ăsta este rezultatul final. Nu pot să vă spun 

câte luni am stat să pictez această icoană, sau ce tehnici și experimente am 

făcut pe fondul foiței de aur. Pot doar atât să vă spun: sunt și eu mulţumit 
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pentru prima dată. Dar este nevoie de mult timp ca să îți iasă ceva foarte bine; 

e nevoie de multă răbdare, sudoare și de multe lacrimi și greșeli. Totuși, spre 

final, înainte să-i dau vernișul final tot nu eram întru totul mulțumit: Se poate 

si mai bine, mi-am spus. 

E. C.: Vei continua cu iconografia?  

M. A.: Cu siguranță, da! 

E. C.: Crezi că există vreo legătură între pasiunea ta pentru 

iconografie şi ce spuneai într-un interviu despre o întoarcere a artei 

asupra valorilor noastre româneşti? Cred că mai rar întâlnim tineri care să 

aibă adâncită noţiunea de românesc. Ce alte valori mai promovezi, în 

afară de românism şi autenticitate? 

 
Biroul de lucru pentru iconografie 

M. A.: Cu siguranță, există o legătură între credință și patriotism. 

Credința este principala valoare pe care încerc să o promovez, dar nu singura. 

Încerc să promovez autenticitatea, adevărul și valoarea culturii, educației și 

artei. 

E. C.: Există o asociere între cel care pictează şi tabloul pe care 

vrea să îl zugrăvească? Îi trebuie o anumită stare sufletească unui 

iconograf mai mult decât unui pictor obişnuit? 

M. A.: Da. Tocmai din acest motiv sunt mulți pictori care nu pictează 

icoane. Îți trebuie o stare de liniște și pace, de pocăință și un dialog continuu 

atât cu Dumnezeu, cât și cu Sfântul/Sfânta care urmează a fi pictați. 

E. C.: Care sunt sentimentele pe care le încerci în timpul realizării 

unui tablou? Este emoţia vie o coordonată necesară artistului?  

M. A.: Fără emoție nu poți picta. Ești ca un vas gol, fără apă, iar fără 

apă pensula rămâne uscată, fără niciun rezultat. Cum spuneam anterior, 

sentimentul creează!  
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E. C.: Observ importanţa pe care o au oamenii în viaţa ta ca şi 

creator în ceea ce priveşte receptarea artei. Cât lucrezi pentru tine şi cât 

pentru ceilalţi? Cum vezi acest raport artă/efect-rezultat? Pentru că observ 

că legi succesul de efectul pe care mesajul tău artistic îl are asupra lor. Ca 

în Povestea tânărului pictor: ,,Acest tânăr pictor avea o uriaşă pasiune 

pentru ceva anume, nu culoarea, nu actul creaţiei propriu-zise, ci oamenii 

pe care îi atingea prin lucrările sale; stabilirea acestui raport al dialogului 

între oameni şi creaţie”. De fapt, ce este în concepţia ta succesul? De ce ai 

nevoie ca oamenii să fie/ devină fericiţi? Care este impulsul tău interior? 

M. A.: Toți suntem în fiecare și fiecare suntem în celălalt. Sunt 

pasionat de actul creației în sine dar el prin el însuși nu are nicio valoare. 

Doar ecoul acestuia printre oameni este adevăratul rezultat al efortului unui 

artist. Creez pentru oameni, nu pentru mine, creez din iubire și din libertatea 

ce mi-a fost oferită pentru a crea și a împărtăși această iubire și bucurie. 

Sunt cu adevărat împlinit când oamenii sunt impresionați de lucrările 

mele, când aceștia sunt atinși într-un fel sau altul de ceea ce fac, dar mai ales 

când îi văd curioși să descopere înțelesul lucrărilor mele și mai ales când 

sunt ei bucuroși. Bucuria de a dărui este infinit mai mare decât acea de a 

primi, cel puțin așa este pentru mine, căci chiar actul creației prin sine însuşi 

este dragoste pură. 

E. C.: Crezi că ai fi putut cu firea ta, cu caracterul tău, cu 

aspiraţiile tale să te îndrepţi spre un alt domeniu? Ai putea să mai faci 

acum altceva dacă, de pildă, ai avea nevoie de o reorientare profesională?  

M. A.: Nu, acesta a fost, este și va fi singurul meu drum, singura mea 

urmă pe care o voi lăsa în această lume. 

E. C.: De ce calităţi crezi că are nevoie un pictor? 

M.A.: Iubirea este principala calitate. În rest multă perseverență. 

E. C.: Ce ne poţi spune despre sculptură?  

M. A.: Simt o stare de liniște absolută atunci când sculptez. O pace 

de nedescris îmi  învăluie ființa, iar toate grijile și gândurile dispar la 

fiecare lovitură a dălții. Piatra, ciocanul și dalta. Eu nu mai exist. Sunt 

mistuit în acest act creator, în acest echilibru al cunoașterii și înțelegerii în 

dialogul cu piatra. Da, pietrele vorbesc, dar trebuie să taci și să asculți. Piatra 

aceasta are mai mulți ani pe acest pământ decât mine, cunoaște mai multe, 

știe răbdarea și a fost martora multor evenimente. Cu fiecare fragment 

îndepărtat înțeleg taine de nedescris. Prin fiecare lovitură a dălții simt că mă 

apropii de originea lucrurilor. 

E. C.: Dar despre design-ul grafic care te pasionează şi cu care te 

ocupi? 
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M. A.: Designul grafic este un domeniu relativ nou în domeniul 

artelor, ca să spun așa. Mă pasionează capacitatea și modul în care pot folosi 

noile medii și tehnologii în reprezentarea grafică. 

E. C.: Când ai timp să realizezi această gamă atât de variată de 

direcţii artistice? Poţi lucra concomitent la lucrări care ţin de mai multe 

arii de concretizarea a artei? 

M. A.: Timpul este suficient oricui îl folosește, spunea Leonardo da 

Vinci. E drept că nu prea am timp să realizez tot ce îmi doresc. Uneori, 

datorită acestei presiuni, lucrez concomitent la lucrări din arii diferite, dar nu 

întotdeauna. 

E. C.: Ai schimba ceva la tine? 

M. A.: Foarte multe și totuși, dacă aș schimba atât de multe, aș înceta 

să mai fiu cine sunt. Jumătatea mea iubită îmi spunea adeseori să nu mă 

schimb niciodată, să rămân mereu același. Totuși, un artist trebuie să se 

schimbe. Trebuie să poată lăsa mereu tot ce a învățat în urmă și să o ia de la 

început, să se reconstruiască permanent. 

E. C.: Crezi că într-o zi te vei axa şi pe acest compartiment al artei, 

care este literatura? Îmi spuneai că scrii ocazional versuri şi ai în plan, 

într-un viitor nu ştii cât de apropiat, un jurnal al fiului, ca răspuns la 

scriitura mamei. 

M. A.: Da. Cum spuneam, spațiul imagistic nu îmi mai ajunge, nu 

îmi satură nevoia de exprimare. Scriu tot mai mult, de la zi la zi. Consider 

acest lucru necesar oricărui om. Scriindu-ne gândurile, purtăm un dialog cu 

noi înșine și începem a ne cunoaște, „Nosce te ipsum‖ – Cunoaște-te pe tine 

însuți – fiind una din cele mai mari înțelepciuni ale acestei vieți. 

E. C.: În poezia Impact în regăsire observ reminiscenţe ale pasiunii 

tale pentru pictură: ,,Sticlă, metal, lumini, schije, fragmente năucitoare./ 

Totul se petrece într-o viteză uluitoare./ Întuneric, praf, lumină, zgomot iar 

acum tăcere.” Ce ne poţi spune despre poezia ta? Ai publicat ceva până 

acum? 

M. A.: Nu am publicat nimic momentan dar sunt planuri pentru viitor. 

Cât despre acea poezie, nu am căutat nicio referire la artele vizuale în 

expunerea ei, aceasta fiind doar o stare de moment, o trăire în care sesizez 

fragmente ale vocației mele artistice. 

E. C.: Ce poţi spune despre volumul de versuri al mamei tale, al 

cărui prim cititor probabil că ai fost şi căruia i-ai realizat şi grafica de pe 

copertă? 
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M. A.: Este o mare bucurie a mamei. Nu mai publicase de mulți ani, 

iar în ultimul an al vieții a reușit să publice acest volum deosebit de sensibil. 

Prea multe nu sunt de spus, ci de citit. 

E. C.: Ce-ţi propui pentru viitor? 

M. A.: Să lucrez. Prefer să desenez în loc să vorbesc. A desena este 

mai rapid şi lasă mai puţin loc pentru minciuni, spunea Le Corbusier. Aștept, 

de asemenea, ca odată cu trecerea timpului, să leg laolaltă măcar o parte din 

scrierile mele. 

E. C.: Ce ne poţi spune despre o viitoare expoziţie a ta, despre care 

scriai undeva că  o pregăteşti pentru cândva? 

M. A.: Această primă expoziție va fi una cu un impact destul de mare, 

cel puțin în planurile mele. Nu vreau să fie ceva obișnuit. Vreau să creez o 

întreagă scenografie în cadrul expoziției, o piesă de teatru dacă putem spune, 

sau un spectacol, Expoziția însăși fiind o lucrare în sine de neuitat pentru cei 

care vor participa. 

E. C.: Cum crezi că trebuie crescute şi educate noile generaţii în 

raportarea la artă? 

M. A.: În primul rând trebuie temeinic educate. Și, când mă refer la 

educație, mă refer la cea de bază, elementară. Nu poți educa un om pornind 

de sus, de la anumite niveluri sau metode, ci începând de la cele mai simple 

lucruri. 

Consider că ar trebui mai multă implicare din partea artiștilor și a 

organizațiilor de profil, dar cu o înțelegere adevărată a contextului în care ne 

găsim.  

E. C.: Eşti o persoană care şi-a descoperit vocaţia. Ce poţi 

recomanda tinerilor care încă nu s-au descoperit pe sine şi, implicit, nu şi-

au descoperit nici vocaţia?  

M. A.: Am învățat că mai am atât de multe lucruri de învățat. Tot 

timpul învățăm, până murim. Trebuie să-ți asculți inima. Ea, oarecum, știe 

deja cine ești și ce vrei să faci, dar de teamă ne cenzurăm simțirile și nu 

avem curajul să riscăm. 

Am riscat în multe privințe. Am greșit în multe altele, dar nu regret. 

Ascultați-vă inimile, nu părerile celorlalți. Dacă aveți un vis, urmați-l, oricât 

de nebunesc ar fi. Căci doar cei care sunt suficient de nebuni încât să creadă 

în visurile lor  sunt cei care și le împlinesc. 

Și am spus visuri și nu vise, căci visurile cuprind toate aspirațiile unui 

om, pe când visele adeseori sunt doar năluci lipsite de orice rațiune. 
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IRONIM MUNTEAN 
 

                                                 EROS ŞI TOPOS 

 

 Alternând în ritm alert proza scurtă (Constelaţia 

bacantelor, 2013) cu romanul (Muntele dragostei, 2013; 

La apus de soare, 2014), Gheorghe Jurcă rămâne 

ancorat în tema predilectă a scrisului său: dragostea, ca 

dimensiune esenţială a umanului, în jurul ei compunând 

un amplu ciclu epic, un original eroticon, căruia i se 

alărută şi cel mai recent volum: Dealul cu mesteceni 

(nuvele), Colecţia OPERA OMNIA, proză scurtă 

contemporană, Tipo Moldova, 2015. Scriitor complet, 

topeşte în formula sa artistică confesiunea sinceră şi descrierea minuţioasă a 

mişcărilor sinelului în raport cu lumea, specifice liricii, restituie dialogului 

funcţia primitivă prin care gradează o acţiune şi individualizează un caracter, 

ca-n teatru, preocupat de plăcerea de „a regiza orice şi de abia aşteptam să 

mai joc un rol‖, chiar dacă, adesea, „nici în realitate, nici în cărţi...  nu se 

vedea implicat, nu numai că nu aveam de jucat niciun rol, dar nici măcar nu 

mă interesa acest spectacol jalnic (cu toate că eu aş fi vrut); eram mai puţin 

decât un figurant, mai puţin şi decât un spectator...‖ (p. 203). 

 În această lume ca teatru, Gheorghe Jurcă povesteşte cu convingerea 

că viaţa este „o lungă şi fascinantă poveste. S-ar putea ca şi noi doi să nu fim 

decât umbre de pe peretele acestei grote pe care le-a descris Platon‖ (p. 193), 

aparţinând categoriei de scriitori ce-şi teoretizează actul creator, nu numai 

avertizând în debutul volumului: „Personajele şi întâmplările din această 

carte sunt rodul imaginaţiei autorului. Reală este numai geografia fizică, 

socială şi umană a locurilor în care se desfăşoară acţiunea‖ (Autorul, p. 4)., ci 

făcând adesea consideraţii asupra raportului dintre literatură şi viaţă: 

„...personajele pot fi luate din viaţă sau forjate de imaginaţia bogată a 

scriitorului. Bunăoară, cartea pe care v-am oferit-o e 90 la sută ficţiune, 

invenţie, dar măsura talentului, harului scriitorului de a face credibil tot ce 

se întâmplă în carte şi uneori întâmplările, poveştile, descriu relaţiile în care 

intră personajele unele cu altele, mai ales cele de iubire sunt cele mai 

credibile decât ceea ce observă omul în viaţa cotidiană” (p. 153). Scriitorul 

porneşte de la realitate, dar „cine vrea să trăiască însoţit de iubire are nevoie 

de ficţiune, de vis” (p. 83), de imaginaţie, de fantezie, individualizându-se: 

„eu însumi sunt fantezie... un scriitor nici nu e atât de inventiv precum pare... 

Toate persoanele din romane – şi cunoaşterea acestui fapt ne poate consola 

într-o oarecare măsură – au trăit-o ori mai trăiesc încă şi în afara cărţii” (p. 
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140). Literatura, povestea eternizează prin transfigurare, prin imaginar, realul, 

umanul: „...totul nu e decât o metaforă, o imaginaţie a oamenilor necesitatea 

de a ficţiona. Fără basme şi fără legende omenirea ar fi încetat de mult să mai 

existe, iar odată înfipte în mintea şi memoria oamenilor ele vor exista cât va 

dăinui Terra‖ (s.n. p. 212). Arta are funcţie catharctică, purificatoare. 

 Tema centrală: fericirea prin iubire este etern umană şi generalizată 

prin asocierea cu natura, surprinsă în ipostaze simbolice: pământ, apă, cer, 

soare, lună, stele şi particularizate prin încadrarea lor într-o geografie fizică 

românească, autohtonă: muntele magic, dealul, valea, pârâul, lacul, pădurea 

localizate toponimic: Crucea Iancului, Fagii cei mari, Malul cu flori, 

Muntele Găina, Roşioara, Brădişorul, Praid, Palada, Dealul cu mesteceni, 

Poiana Mărului, Valea fără apă, Sovata, Bucureşti, Buşteni etc. Călătoriile 

protagoniştilor pentru aflarea fericirii, iubirii nu se limitează la străbaterea 

geografiei româneşti, ci ajung şi în Marea Baltică (Ciprian Cerbu o întâlneşte 

pe Beata Radek la Gdansk), ori în mitologica Eladă (acelaşi avocat 

protagonist străbate Creta, Rodosul pe urmele fantasmei sale erotice Euforia 

– Epifania), ori în ţinuturi exotice (Ursula Vandici are sindromul călătoriei, 

al hoinărelii şi ia drumul Africii dintr-o „pasiune nebună pentru călătorii, un 

nesaţ pentru a cunoaşte ţări şi rase deosebite de ale noastre‖ – p. 300). 

Umărindu-şi himerele, vedeniile, fantasmele, nălucirile eroii lui Gheorghe 

Jurcă se înscriu în rândul rătăcitorilor universali de felul celebrilor Ulise ori 

Don Quijote, fiind proiectaţi în mit, legendă, îngroşând tipologia visătorilor, 

a firilor romantice, colindând lumea pe urmele unor năluci, ale unor himere, 

expresii ale eternului feminin de care sunt fascinaţi şi pentru definirea căruia 

prozatorul recurge frecvent la elementul livresc (mai ales în marii scriitori 

ruşi: Tolstoi, Dostoievski găsind pictorii sufletului feminin slav: Nataşa 

Rostova, Anna Karenina, dar şi mulţi alţii: Turgheniev, Gogol, Nekrasov, dar 

şi din alte mari literaturi de care este pasionat: franceză, italiană, latino-

americană, engleză, spaniolă etc.) prin care-şi proiectează în universal eroii. 

 Marea dilemă a eroilor lui Gheorghe Jurcă este condensată într-o 

dublă reflecţie, identică în esenţă atât pentru Alex Brad (din nuvela: Viaţa ca 

o paranteză) cât şi pentru Ursula Vandici (din nuvela: Valea fără apă) – 

„Am fugit de viaţă dezamăgind un om. Şi acum fug de vis după ce sunt pe 

cale să dezamăgesc în acelaşi mod o altă fiinţă. Mă simt aşa de vinovată, dar 

crede-mă, n-am vrut-o... Ah fericirea... Unde poţi afla fericirea. În vis, în 

imaginaţie. Dar când visul s-a transformat în realitate am înţeles cât de 

searbădă era şi atunci am jinduit după aventură; acum se năruie jalnic şi 

aventura. Nimic nu e pe măsura noastră‖ (s.n. p. 263; textul este identic şi la 

pagina 109 când este rostit de Alex Brad). 

 Cele trei nuvele: Viaţa ca o paranteză, Dealul cu mesteceni şi Valea 

fără apă, care alcătuiesc volumul (a doua nuvelă dă şi titlul volumului) sunt 

construite simetric: din 5 capitole fiecare (unele capitole cu secvenţe epice) 
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şi au întinderea unui micro roman (peste 100 de pagini fiecare nuvelă) 

alternând naraţiunea la persoana I a protagonistului cu dialogul, ori 

descrierea minuţioasă, epicul rememorării tensionate cu liricul nostalgic, ori 

acut senzual şi cu dramatismul iscat constant de ruptura dintre real şi 

fantastic, dintre viaţă şi vis, dintre contingent şi transcendent. 

 Viaţa ca vis de fericire prin iubire, visul ca viaţă trecută în topos 

montan, silvestru magic, autohton, ori în deal, şes, vale ale georgrafiei 

româneşti, dar şi în cel marin nordic şi mediteranean intens erotizate, 

erotomorfizate chiar, definesc cuplurile de tineri îndrăgostiţi din cele trei 

nivele structurate simetric, dar în forme literare diverse. 

 În Viaţa ca o paranteză epicul este predominant epistolar. Iubirea se 

înfiripă în toposul păduratic, de legendă, al Apusenilor, într-un iulie fierbinte 

în care jurnalistul Alex Brad, localnic, venit ca reporter la Târgul de fete de 

pe Muntele Găina, o întâlneşte pe tânăra Ada Ilie, originară din Malu cu flori, 

dar studentă la literele bucureştene. Fotografia lăsată de Ada, schimbul de 

vederi, dar mai ales scrisoarea-parabolă despre visul închipuit de Alex ca un 

joc de-a fericirea de „o clipă pentru o viaţă întreagă” (p. 47) aruncă relaţia 

în incertitudine, făcându-l pe Alex să se gândească că „scrisoarea mea o 

decepţionase, ea crezând că semnificaţia visului era respingerea mea de a 

deveni prieteni, de a continua frumoasa poveste de dragoste care începea a se 

derula acolo sus pe munte‖ (p. 57). Cele două călătorii ale lui Alex la 

Bucureşti eşuează în tentativa întâlnirii Adei, socotind: „Mă pusese ceasul 

cel rău să folosesc parabola cu visul şi ea a pus semnul egalităţii între vis şi 

ceea ce simţeam eu că trebuie să se întâmple între vis şi realitate‖ (p. 65). Se 

va retrage după fiecare drum la Bucureşti, în zona montană a Roşioarei 

natale, unde în compania Brânduşei, cunoscută din copilărie, acum 

învăţătoare în satul Pleşiţa, cunoaşte alinare sufletească surprins: „Cât de 

mult ţipa sufletul, trupul ei după iubire‖ (p. 71). Şi a doua lor întâlnire, după 

ce aflase din scrisoarea Raisei, mama Adei, de tragicul ei accident (coma de 

aproape o jumătate de an în care zăcuse) se consumă în scene de o 

senzualitate nestăpânită, risipită într-un decor rustic, arhaic, intens 

erotomorfizat. Vizita la Malu cu flori, la Ada, însănătoşită, ca printr-un 

miracol, nu va face să renască vechea dragoste, ea căsătorindu-se cu 

salvatorul său, care o scăpase de banda de hoţi care o atacase la întoarcerea 

din Milano, Alex reflectând asupra fericirii, a suferinţei: „Afară începuse să 

plouă şi să sufle vântul. Ferestrele cântau şi copacii cântau un cântec şi-n 

sufletul meu toamna pătrunsese din nou ca o flacără sacră‖ (p. 110). Peste 

Dealul cu mesteceni pluteşte fantasma eternului feminin de care Ciprian 

Cerbu, avocatul din Ardeal şi protagonistul narator  este obsedat: Euforia 

(expresie a stării de fericire, de beatitudine) care-l strigă, îi face semn în 

peisajul mineralizat salin de la Praid unde se trata, apărându-i „cu chip de 

femeie tânără, uluitor de tânără şi totodată de frumoasă, de o delicateţe 
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îngerească... ce se zbătea ca o pasăre ce zbura peste creasta unor stânci şi 

risca să-şi lovească aripile de tăişul ascuţit... Nu putea fi decât o nălucă, o 

himeră, vreo zână a fostei băi de sare, care s-o fi trezit acum după sute de ani 

şi era fericită că grota, că lumea nu pierise‖ (p. 146). 

 Euforia este coborâtă din pădurea de mesteceni, aflată în apropierea 

satului Palada, unde copilul de odinioară rătăcea adesea având „credinţa pe 

care doar copiii o au, aceea de a crede în basme,  mă vedeam personajul unui 

basm cu zâne, cu cele ale pădurii „în pădurea cea albă nu-s copaci, ci un cârd 

de fete tinere îmbrăcate în rochii albe de mireasă şi care se legănau uşor sub 

o blândă adiere de vânt‖. Peisajul se umanizează, se erotizează: „mi-am lipit 

obrajii de scoarţa lui atât de aromată, de catifelată, apoi, un instinct primar 

m-a îndemnat să-i sărut pielea lui atât de albă şi am văzut cum din rădăcinile 

lui subpământene se înalţă un fior, un suspin de plăcere, aşa cum se întâmplă 

cu oamenii ajunşi la anii când i-atinge dragostea‖. Natura se erotomorfizează: 

„Fetele, frumoasele codane cu chip de copaci, ciripeau, poate chiar şi 

vorbeau între ele, dar eu fireşte nu le înţelegeam. Apropiat de un copac l-am 

cuprins în braţe, iar degetele mele, de fapt palmele mele mi s-au lipit de 

obrajii uneia dintre cele şase sau şapte fete, cu părul galben ca luna şi plouat 

pe umeri. I-am simţit răsuflarea caldă în palme‖. Năluca din pădure „avea o 

viaţă în ea, o viaţă din care am luat şi eu aşa cum a luat şi ea dintr-a mea‖. 

Într-un caiet dictando, când nu se puteau întâlni, îşi notau impresiile (Euforia 

şi Ciprian) intens lirice, chiar în versuri ce tălmăcesc fascinaţia erotică în 

sufletul tânăr. Îl urmăreşte mereu şi îi regăseşte chipul eteric şi în Creta 

Eladei unde dă „peste himera Euforiei‖. 

 Ipostază a misterului feminin este şi Beata Radek (nume iarăşi 

semnificativ în latină beata = fericită sau aducătoare de beatitudine, iar radek 

provine de la radosti = bucurie) din Glansk pe care Ciprian o cunoaşte prin 

corespondenţa pe net pe cale virtuală şi apoi concret prin călătorie în Polonia 

şi după ce în fotografie „m-a cucerit prin limpezimea şi strălucirea adâncă, 

mistică a ochilor săi albaştri şi de privirea blajină, aproape angelică, de 

întreaga expresivitate a chipului său arămiu încadrat de o bogăţie de păr 

auriu‖ (p. 179) pe viu are: „ochii albaştri luminaţi de o flacără minusculă de 

dorinţă şi curiozitate. Era lesne să văd cât era de chipeşă. Beata era 

atrăgătoare, magnetică, electrizantă, iar sângele părea să-i curgă prin vene, ca 

o Niagară. Ochii îi sclipeau puternic, totuşi, cumva reţinut, iar corpul său 

avea o frumuseţe serafică, era de o ofensivă frumoasă ca şi alura lui‖ (p. 187). 

Dialogul lor îi proiectează în universal, asemuindu-se eroilor lui Homer: el, 

Ulise, ea, Nausica, dar cu suflet slav, dăruindu-i-se pătimaş, după ce trupul 

lui erotomorfizase peisajul baltic de la care împrumuta flux vital. 

 Faţă de primele două nuvele în care literatura subiectivă este folosită 

recurgând la genul epistolar şi memorial de călătorie, în Valea fără apă 

introduce jurnalul intim, prin care multiplică unghiurile narative, iar 
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biografia spectaculoasă a Ursulei Vandici se conturează nu numai din 

perspectiva protagonistului narator – Lucu – student la arhitectură, care 

evocă şi rememorează, analizează evenimentele, comportamentul  şi stările 

sufleteşti, ori dialoghează frecvent, ci şi al referenţilor (Georgia – sora 

Ursulei, Penelopa – mama ei, Bogdan – tatăl). 

 Şi a treia nuvelă a volumului stă sub pecetea predispoziţiei romantice 

a prozatorului de a filtra peisajul prin pânza visului dându-i irizări de basm şi 

substanţă erotomorfă, încât lacul Herăstrău, pe apele căruia vâsleşte într-o zi 

de mai să-i pară un tărâm de basm: „peisajul era ca de basm şi romantic şi 

visător, cum mă ştiam mi-am imaginat că văd furişându-se printre siluetele 

sălciilor naiade şi rusalce goale, învelite doar în părul lor bogat, sclipitor ca 

jadul. Oprindu-mă o clipă, focalizându-mi privirile într-un luminiş, am avut 

impresia, nu era decât o proiecţie a visului şi imaginaţiei mele bogate că-mi 

trimit bezele şi nerezistând să mă joc în liniile şoldurilor lor ondulate, cu 

părul arămiu, am închis ochii şi mi i-am udat cu apă‖ (p. 226). 

 Salvată de la înec de studentul de la arhitectură, Ursula Vandici va 

petrece alături de Lucu trei zile în care relaţia evoluează spre dragoste, deşi 

este contrariată de cavalerismul lui aparte, de faptul că n-o împiedică să-şi 

viziteze în prima seară prietenul bancher care-i telefonase, dar mai ales nu-i 

face vreun avans când petrec împreună timp îndelungat în intimitate la Hotel 

Mariott. Iniţial, prin dialog îşi dezvăluie identitatea: Lucu, student la 

arhitectură, este originar dintr-un sat păduratic, pietros: Poiana Mărului; 

Ursula, fiică de profesori din Buşteni, provine dintr-un sat arhaic Valea fără 

apă. Îl va invita în vară la Buşteni, dar află de la frumoasa ei soră Georgia că 

e plecată într-o ţară îndepărtată suferind de un sindrom al călătoriei, al 

hoinărelii. Din conversaţiile succesive cu Penelopa, mama şi Bogdan, află 

întreaga ei biografie, încărcată de evenimente, care-l contrariază, dar îi şi 

confirmă destule intuiţii ale sale. Cu Bogdan Vandici face călătoria în 

arhaicul sat Valea fără apă „o lume veche uitată de Dumnezeu şi de oameni, 

o lume decrepită. Un infern silvestru‖; şi înainte de a părăsi Buşteniul 

primeşte de la Georgia un caiet învelit în hârtie ceruită, Jurnalul, scris cu 

litere mărunte de Ursula, în a cărui lectură se cufundă Lucu, odată ajuns 

acasă, document subiectiv pasionant despre atât de originala studentă de la 

arte plastice, plecată intempestiv în Guadelupa, Pretoria şi în alte părţi din 

veldul african. Este convinsă: „...sunt posedată de o permanentă migraţie de 

spaţiu, de mişcare, de plecări şi sosiri, cine ştie vreun strămoş de-al meu mi-

a transmis această genă. O paranoia a aventurii” (p. 329). Înscrisă 

realismului magic, proza lui Gheorghe Jurcă este totuşi predominant 

romantică prin cultul sentimentului, al visului şi fanteziei, prin relaţia 

osmotică dintre fiinţă şi natura pe care o umanizează şi erotomorfizează chiar, 

iar fiinţa în ipostaza feminină, al cărei pictor şi poet este scriitorul este 

desenată în acuta ei senzualitate din elementele unei originale geografii 
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(Ursula: „...rămâne ca o statuie antică sau ca Afrodita ieşită din spuma 

mării... Erau paralele, meridiane, ecuatoare, golfuri, lagune, sfere sudice mă 

rog, o întreagă geografie” (p. 327 s.n.). Arta prozatorului rezidă în harul de 

povestitor rememorând din perspectiva naratorului protagonist în tehnica 

suspansului, compunând biografii spectaculoase, mai ales eternului feminin, 

pe care-l portretizează memorabil, fie în siluete, fie în personaje complexe, 

înscrise într-o galerie tipologică bogată. Este pictor neîntrecut al naturii 

pitoreşti, surprinsă în întreaga ei geografie, în neîntreruptă şi tainică devenire 

şi armonioasă sinestezie: cromatică, muzicală, olfactivă ori tactilă în 

dimensiunea cosmică sau terestră, rustică sau urbană, minerală sau vegetală. 

 Proiectat în mit şi universal, visul de fericire prin iubire al 

călătorului-vânător de himere stăruie şi în acest remarcabil volum de proză a 

lui Gheorghe Jurcă. 
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          VOCAŢIA DRAMATICĂ A POPORULUI  EVREU ( II)   

 

2. SOLOMON: CÂNTAREA CÂNTĂRILOR  SAU COSMICUL TEATRU AL 

IUBIRII 

Capodopera regelui Solomon prezintă caractere teatrale încă mai vădite 

decât monodramele datorate tatălui său. În desfăşurarea ei întâlnim trei 

personaje. Două centrale – Solomon şi Iubita venită de departe – şi un al 

treilea fără partitură amplă, dar necontenit de faţă, reprezentat de Fiicele 

Ierusalimului. Conflictul este unul interior, deci cel mai interesant tip de 

conflict, şi constă în năzuinţa pe care fiecare o trăieşte, de a face din iubirea 

împărtăşită, un neîncetat prilej de autodepăşire. De alt tip decât aceea din 

monodrame, acolo totul era situat sub cerul nevoii de Dumnezeu; aici e 

determinată de imboldul de a fi din ce în ce mai perfect(ă), unicul stadiu în stare să-

i satisfacă pe îndrăgostiţi. Este, trebuie să recunoaştem, unitatea de măsură cea 

mai potrivită pentru iubirea de care dau dovadă implicaţii. 

Considerăm că suntem în faţa unui cosmic teatru al iubirii, fiindcă aici, 

sentimentul amintit însemnează toate atributele care-l predestinează nemuririi. Or, 

devenind nemuritor, el se transfigurează într-o realitate care îşi va manifesta 

prezenţa în tot ce se va petrece de la el încolo. 

Registrul acestei iubiri este multiplu. Unul, foarte important, este cel al 

senzualităţii. Dar este o senzualitate care, deşi se revarsă, ca dintr-un prea plin 

fără fund, se păstrează neîncetat curată cum numai cerul poate fi într-o înaltă 

şi senină zi de mai. 

 Un alt nivel este acela al poeziei binefăcătoare. Îndrăgostiţilor le place să se 

exprime frumos, înflorit, exaltat, dar şi aici, un fel de rigoare lăuntrică împiedică 

gongoricul, bombasticul să-şi facă măcar în vreun fel vestite prezenţele. Această 

necontenită elevare este un alt semn distinctiv al excepţionalităţii trăirilor. Când 
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poezia încetează de a mai fi sublimă e semn că transformarea sa, mai precis, că 

degradarea sa a început. Din fericire aici nu se întâmplă aşa ceva. Zborul ei în sus, 

în empireu, nu conteneşte nici o clipă. 

Poate, însă, cea mai impresionantă dintre ipostazele sale este aceea a 

idealităţii. Ea se răspândeşte în jur ca un crâmpei din lumina celei dintâi zile a 

Genezei, o lumină deopotrivă întremătoare şi înmiresmată.  

Idealitatea e suspectă dacă realitatea îi este inferioară. Riscul de a se dovedi 

efemeră, în acest caz, este apreciabil. Fiindcă idealitatea este coroana, iar 

realitatea, rădăcinile copacului al cărui trunchi este viaţa. Co-roana seamănă 

rădăcinilor sale. Idealitatea este chipul geamăn al realităţii. Singura deosebire este 

că una, coroana, plutind în aer, străluceşte în fru-museţea ei, în vreme ce realitatea, 

în străfunduri, are aceeaşi înfăţişare de excepţie. Trunchiul vieţii nu se mai 

măsoară în frumuseţe, ci în trăinicie. 

În cazul Cântării Cântărilor, esenţialele conexiuni au dat înfăţişarea descrisă 

mai sus. De două ori neînchipuit de frumoasă şi o dată în pleni-tudine celei mai de 

dorit măreţii. 

Cât de expresive sunt cele două portrete ale protagoniştilor! Şi cât de 

dramatice. În fiecare clipă te temi că li se poate întâmpla ceva, ceva care să 

întrerupă farmecul pe care-l degajă. Iar când ajungi la capătul explorării acestor 

lumi, simţi regretul că orice început îşi are sfârşitul său. Cel puţin acesta, prin 

neasemuitele sale frumuseţi, devine unul din repe-rele de care orice viaţă are 

nevoie, mai ales în clipele ei de cumpănă, repere care atestă că merită să-ţi 

desfăşori ghemul existenţial până la ultima consecinţă. 

Cea dintâi care are cuvântul este Iubita: „Să mă sărute cu sărutările gurii lui!/ 

Căci dragostea ta este mai bună decât vinul,/ mirodeniile tale au un miros plăcut‖. 

Cuvintele ei emană o senzaţie care, iată, la mii de ani, parcă s-ar naşte din nou. O 

simţim, la rândul nostru. 

Femeia se simte onorată: „Trage-mă şi vom alerga după tine! Împăratul m-a 

dus în camerele lui.../ Ne vom înveseli şi ne vom bucura de tine;/ Ne vom aminti 

de dragostea ta mai mult decât de vin./ Pe drept eşti iubit‖. Ce poate fi mai tonic 

pentru un îndrăgostit decât o astfel de încununare – pe drept eşti iubit! 

Excelent psiholog, autorul, bănuindu-ne curiozitatea (oricât ar vorbi de 

frumos o tânără, mai importantă îi este înfăţişarea) îşi pune eroina să-şi facă 

un autoportret: „Sunt neagră, dar sunt frumoasă, fiice ale Ierusalimu-lui,/ cum 

sunt corturile Chedarului/ şi cum sunt covoarele lui Solomon./ Nu vă uitaţi că 

sunt aşa de negricioasă,/ căci m-a ars soarele‖. 

Cu această imagine în minte, tot ce va spune Sulamita (aşa aflăm că o 

cheamă pe tânără, în „actul‖ VI al Cântării), în continuare se va decupa însă mai 

expresiv: „Spune-mi tu, pe care te iubeşte sufletul meu,/ Unde îţi paşti oile, unde 

te odihneşti la amiază?/ Căci de ce să umblu ca o rătăcită/ pe la turmele soţilor 

tăi?‖ 
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Paragraful are o valoare psihologică deosebită. Întâi, iubitul îi feri-ceşte 

sufletul, acesta e îndrăgostit de el, or sufletul, dintotdeauna, şi la mai toate 

popoarele, a reprezentat sălaşul favorit al Cosmosului, în om. Spu-nând că-l 

iubeşte pe Solomon astfel, tânăra subliniază că, de fapt, tot ce este mai preţios în 

ea însăşi, l-a îndrăgit. Pe urmă oile, nu trebuie să le înţelegem ca reprezentând 

respectivele animale, ci acţiunile întreprinse, subordonate unui interes dominant, 

căruia i se supun toate. 

Şi mai înseamnă o nestăpânită nerăbdare spusele ei, în sensul că cei mai 

nerăbdători dintre oameni sunt îndrăgostiţii. Dacă ar fi după ei, s-ar contopi până, 

cine ştie, poate ar da naştere utopicului, dar atât de necesa-rului androgin. 

Este rândul Împăratului Solomon (aşa este numit de câteva ori, semn că 

reprezenta mult mai mult decât presupunea rangul de rege, în ochii tinerei) s-o 

înveşmânte în nepreţuite cuvinte: „Dacă nu ştii, o, tu, cea mai frumoasă dintre 

femei,/ ieşi pe urmele turmei/ şi paşte-ţi iezii lângă colibele păstorilor‖, semn că 

preocupările lui, când nu este cu ea, sunt acelea ale unei naturi sociale. 

Portretul pe care i-l face îndrăgostitul iubitei însumează, aşa cum trebuie în 

astfel de împrejurări, o sumă de superlative: „Cu iapa înhămată la carele 

faraonului/ te asemăn eu pe tine, iubita mea‖. 

Unii vor fi şocaţi de neaşteptata comparaţie. Dar ea este un colosal elogiu 

dacă am privit vreodată un astfel de „animal‖. L-am pus în ghili-mele 

deoarece, sufleteşte vorbind, nici o vieţuitoare nu seamănă mai bine cu 

lăuntricul nostru chip. Iapa are o maiestate în priviri, o eleganţă în mers, o 

afecţiune în apropierile de om, pe care nimeni n-o posedă. Iar când îi aparţine 

unui faraon, este limpede că ea nu poate fi decât o culminaţie a tuturor celor 

din rasa ei.  

Dar nici celelalte trăsături nu-s lipsite de relevanţă: „Ce frumoşi îţi sunt 

obrajii cu şiragurile de perle/ şi gâtul cu lănţişoare!‖ Şi pentru a i se spori – nu 

frumuseţea, aceasta fiind neîntrecută – ci expresivitatea, adaugă: „Îţi vom face 

lănţişoare de aur,/ Cu stropituri de argint‖, un dar greu de confecţionat în acele 

vremuri, dar cu atât mai preţios. 

Ca într-o armonioasă compoziţie muzicală, fata simte nevoia să intervină. 

Sau, poate, mai propriu ar trebui să spunem, ca într-o remarca-bilă piesă de teatru: 

„Cât stă împăratul la masa lui,/ nardul meu îşi răspân-deşte mirosul‖ – subtilă 

asociere corespunzând unui rafinament de excepţie. 

Nu i se pare destul: „Preaiubitul meu îmi este ca un mănunchi de mir,/ care se 

odihneşte între sânii mei‖, dar imaginea nu i se pare că aco-pere totul. Ea trebuie 

să vizeze şi ceea ce se află în jurul ei. Iubitului doar îi stă bine să fie pretutindeni: 

„Preaiubitul meu este pentru mine ca un mănunchi de flori de hena,/ în viile din 

En-Ghedi‖. 

Replica „preaiubitului‖ nu întârzie: „Iată, ce frumoasă eşti, iubito, iată ce 

frumoasă eşti,/ cu ochii tăi de porumbiţă!‖ Să nu cădem în capcana – atât de 

vulgară, dacă ar fi aşa, dar nu este, – să credem că ne aflăm înaintea unui banal 
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schimb de complimente. Ar fi, poate, astfel dacă ele ar fi rostite de două trupuri 

înfierbântate. Dar nu trupurile stau de vorbă aici, ci sufletele. Or, ele nu cunosc 

altă limbă decât aceea a sincerităţii absolute. 

„Actul‖ I se încheie cu replica aceleia care l-a şi deschis: „Iată, ce frumos eşti, 

preaiubitule, ce plăcut eşti!/ Verdeaţa este patul nostru‖. 

O, nu! M-am grăbit. Femeii nu i se cade să aibă ultimul cuvânt. Acesta 

trebuie să aparţină bărbatului. Nu din cine ştie ce prejudecată. Nu. Ci pentru că 

acesta a fost întâi creatul de Dumnezeu. Şi mai este un motiv. Femeia, fiind 

emotivă, s-ar putea să exagereze. Bărbatul, fiind mai puţin exuberant, sunt şanse 

să fie mai obiectiv. Şi aşa se şi pare că este şi acum: „Cedrii sunt grinzile caselor 

noastre/ şi chiparoşii sunt pardoselile noastre‖. 

Între cele două replici există legătura dintre ceea ce se află în locuinţă (femeia) 

şi ceea ce constituie trăinicia acestei locuinţe (bărbatul). Femeia înnobilează 

interiorul casei, dar bărbatul este acela care o durează. 

Frumoasă, apoteotică încheiere de act. Autorul, consecvent întregii lui 

desfăşurări, confirmă o dată în plus prezenţa unor suflete omeneşti cărora le este 

dat să trăiască în propria lor viaţă ceea ce se întâmplă în univers la câţiva eoni 

distanţă. Momentul când doi sori se suprapun unul peste altul atât de perfect încât 

par unul singur. 

Şi aşa se pare că au rămas până în zilele noastre ... 

Dacă primului act i-am putea spune „Fericita întâlnire a doi sori‖, actul al II-

lea l-am putea numi „Revelaţia este întemeiată‖. Pentru că aici, ceea ce părea în 

precedentul o apropiere progresivă devine o dublă înte-meiere a bărbatului, a 

femeii. N-am folosit conjuncţia fiindcă este inutilă. El-Ea confirmă că sunt 

aceeaşi fiinţă, care numai întâmplător are două trupuri distincte. Dacă nu cumva 

până şi aceste trupuri, fiind plămădite dintr-un crâmpei de cer, sunt altceva decât 

putem noi să credem. 

Replica ei: „Sunt un trandafir din Saron,/ un crin din văi‖ parcă pro-voacă un 

ecou, atât de grabnic îi răspunde el: „Ca un crin în mijlocul  

spinilor,/ aşa este iubita mea printre fete‖. 

La fel de nerăbdătoare îi răspunde: „Ca un măr între copacii pădu-rii,/ aşa 

este preaiubitul meu printre tineri./ La umbra lui îmi găsesc plă-cerea şi rodul lui 

este dulce pentru cerul gurii mele‖. Parcă ar vorbi acelaşi glas, folosind două 

intonaţii distincte. 

„El m-a adus în casa vinului/ şi dragostea era steagul fluturat peste mine‖ – 

aici, ca şi în actul precedent, vinul nu reprezintă atât băutura îmbătătoare, cât 

simbolul pe care el îl sugerează, acea transcendere parcă pe alte tărâmuri pe care 

simte omul că o trăieşte, datorită iubirii împăr-tăşite. Iar dragostea asociată 

steagului este însemnul biruinţei de care au parte cei ce i se consacră cu aceeaşi 

dăruire de sine. 

Sulamita n-are de ce să se ascundă sau să-şi ascundă binecuvântata stare: 

„Întăriţi-mă cu turte de struguri, învioraţi-mă cu mere,/ căci sunt bolnavă de 
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dragoste‖, fiindcă niciodată n-a existat o boală mai sfântă ca iubirea reciprocă. O 

boală care totodată este şi sănătate cum nu mai poate fi alta! 

Solomon, îmbătat el însuşi de marele sentiment, dar având şi lucidi-tatea de 

diamant a acestuia, este generos: „Vă implor, fiice ale Ierusalimu-lui,/ pe gazelele 

şi căprioarele câmpului:/ nu stârniţi, nu treziţi dragostea,/ până nu vrea ea!‖ 

Dacă am răspunde superficial acestui îndemn, l-am putea crede pe rege, 

dubios. Cum! Ai parte de una dintre minunile lumii şi tu le recomanzi, ce? 

Aşteptarea! Cum vine asta? Dacă ne trece, şi trebuie să ne treacă, deoarece 

altminteri am fi nu numai superficiali, ci şi proşti, i-am da dreptate – de mii de ori 

dreptate. Una este să te grăbeşti şi să rupi  

dintr-un măr, fiindcă tot a fost el invocat, un fruct verde, departe de a fi copt, el 

ne-ar strepezi dinţii şi l-am arunca dezgustaţi, şi cu totul altceva când rodul este 

cules în cel mai fericit ceas al pârguirii sale. Aşa şi dragostea. Grăbindu-te s-ar 

putea să te deziluzionezi pentru totdeauna. Dar atunci când te întâmpină ea, dacă 

eşti fată, parcă l-ai întâlni pe Împăratul lumii. Şi, mai mult. Ai avea parte de el. 

Nu ştim dacă fiicele Ierusalimului l-au auzit pe Solomon şi cardinalul său 

îndemn, nu ştim dacă Sulamita însăşi a auzit ce a spus, dar suntem siguri că l-au 

auzit mileniile, şi toate clipele din care acestea sunt alcătuite. Şi pe parcursul lor 

imboldul regelui a rodit de multe ori. 

Sulamita i-a desluşit vocea, în apropiere: „Glasul preaiubitului meu! Iată-l că 

vine/ sărind peste munţi, săltând peste dealuri‖. Nici o înfri-gurare nu se poate 

compara cu aceea dăruită de dragoste: „Preaiubitul meu seamănă cu o gazelă sau 

cu un pui de cerb‖– vieţuitoare la fel de elegante ca amintita iapă. Dar 

incomparabil mai agere, mai jucăuşe, aşa cum îi stă bine unui tânăr să fie. 

Proximitatea lui o învăluie: „Iată-l că este după zidul nostru,/ se uită prin 

ferestre,/ priveşte printre zăbrele‖. Îl vrea atât de curând lângă ea, încât nu mai are 

răbdare să-l audă ce va spune cu propria lui gură. Ea doar este una cu el. În 

consecinţă îi ştie „pe dinafară‖ toate gândurile. (Auten-ticilor îndrăgostiţi atât de 

frecvent li se întâmplă să aibă simultan nu numai aceleaşi gânduri, ci să şi 

folosească aceleaşi cuvinte pentru a le exprima!) 

Să ascultăm cum prin ea se rosteşte el, şi prin el se dezvăluie ea: „Preaiubitul 

meu vorbea şi-mi zicea:/ Scoală-te, iubito, şi vino, frumoaso!/ Căci iată, iarna a 

trecut,/ ploaia a încetat, s-a dus,/ florile se arată pe câmp, timpul cântării a venit/ şi 

glasul turturicii se aude în câm-piile noastre‖. Niciodată n-a fost descrisă o 

primăvară sufletească mai emoţionantă ca aceasta! „roadele în smochin se 

pârguiesc/ şi viile înflo-rite/îşi răspândesc mireasma‖, întregesc chipul 

boticellienei privelişti. 

Invocaţia ce i se adresează tot ei, ne dezvăluie alte atribute: „Scoa-lă-te, 

iubito, şi vino, frumoaso!/ Porumbiţă din crăpăturile stâncii, ascunsă în 

singurătatea prăpăstiilor,/ arată-mi faţa ta şi fă-mă să-ţi aud glasul!‖ Porumbiţa 

temerară nu-i un simbol ales fortuit. Ea întruchipează fidelita-tea în dragoste, şi o 
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astfel de fidelitate cunoaşte beatitudinea singurătăţii, a celei mai înălţătoare dintre 

singurătăţi, singurătatea locuită de celălalt, ocupată în întregime de el. 

Îndrăgostitul are motive să se comporte astfel: „Căci glasul tău este dulce şi 

faţa plăcută‖. Preponderenţa glasului faţă de chip nu trebuie să ne mire. Anticii 

credeau că pot afla cum este sufletul cuiva după inflexiunile vocii acestuia. Cu 

alte cuvinte, glasul nu-i altceva decât rama tabloului reprezentat de suflet. 

Comparat cu acesta, când este frumos, nici o faţă  

n-are sorţi de izbândă. 

Bogăţiile pe care au ajuns să le posede trebuie ferite de amestecul oricărui 

intrus, mai ales atunci când acesta parcă face stricăciuni de dragul de a strica, şi 

nu de a profita de ele: „Prindeţi-ne vulpile, vulpile cele mici, care strică viile;/ căci 

viile noastre sunt în floare‖. 

Certitudinea reciprocităţii este coroana regală a iubirii: „Preaiubitul este al 

meu şi eu sunt a lui; / el îşi paşte turma printre crini‖. Ce să faci, când iubitul tău 

este rege, şi încă un rege înţelept, trebuie să-l laşi să-şi vadă şi de alte activităţi, 

decât cele pentru care l-ai meni. Dar, n-ar fi ex-clus că dacă nu şi-ar împlini 

magistral aceste îndatoriri, exterioare iubirii, de fapt adânc implicate ei, nici 

preţuirea neobişnuită n-ar mai fi aşa. Ciudate mai sunt şi căile iubirii! 

Iubitului îi prescrie un răgaz. Vai de el însă dacă îl nesocoteşte: „Până la 

răcoarea zilei şi până la lungirea umbrelor,/ întoarce-te! ...‖ Dacă l-a uitat când şi-

au luat rămas bun, el trebuie să-l audă acum.  

„Iubitul meu, sări ca o gazelă sau ca un pui de cerb,/ peste munţii ce ne 

despart!‖ Ea, cel puţin e atât de grăbită, că a renunţat la prima silabă ce preceda, 

ca într-un ritual, sacrul nume al iubitului, numit de obicei „prea-iubitul‖. 

În cel de-al II-lea act (aparent monolog), intitulat „Revelaţia este înte-meiată‖ 

(subl. ns. E.V.N.), o considerabilă parte îi aparţine celui preaiubit. Procedeul 

utilizat vădeşte o uluitoare ştiinţă sufletească a creatorului care, prin acest 

„transfer‖, ne întăreşte convingerea dobândită încă din primul act că asistăm nu 

numai la una din cele mai mari iubiri ale lumii, ci şi la dezvăluirea unor firi 

umane de o nobleţe sufletească unică. Este tipul de singularitate omenească 

întotdeauna ascensională şi pentru cei care o contemplă, dacă ei înşişi le seamănă, 

cât de puţin. Condiţia asemănării e obligatorie. 

Al III-lea act al cosmicei iubiri pe care o evocăm ar putea să se numească 

„Măreţ de-a pururea e preaiubitul‖. El începe cu starea de nelinişte a Sulamitei: 

„Am căutat noaptea, în aşternutul meu, am căutat pe iubitul inimii mele;/ l-am 

căutat, dar nu l-am găsit‖. 

Faptul n-o descumpăneşte: „Mă voi scula acum şi voi cutreiera cetatea,/ 

străzile şi pieţele;/ şi voi căuta pe iubitul inimii mele ...‖. Sur-prinde plăcut 

„iubitul inimii mele‖ expresie care atestă dorinţa ieşirii din stereotipie, din rutină. 

Complacerea în acestea ar echivala cu un fel de eclipsă a sentimentului. 



41 

 

„L-am căutat, dar nu l-am găsit‖ sugerează, prin repetare, începutul unei 

tristeţi, generată de nerăbdarea care nu acceptă să se prelungească, prea dureroasă 

fiind. 

Şi fiindcă în asemenea momente timpul parcă trece mai repede dacă nu 

stai locului, tânăra îndrăgostită îşi porneşte colindul: „M-au întâlnit păzitorii 

care dau ocol cetăţii;/ şi i-am întrebat: «N-aţi văzut pe acela pe care sufletul 

meu îl iubeşte?»‖. Parcă nici n-ar fi aşteptat răspunsul, atât era de grăbită să-l 

găsească. Şi fiindcă Dumnezeu împlineşte rugile fierbinţi: „Abia trecusem de 

ei,/ şi am găsit pe acela pe care-l iubeşte sufletul meu‖. 

Gestul îndrăgostitei se înscrie în firescul de până acum al nerăbdării şi al 

asigurării că acel pe care sufletul ei îl iubea trebuia să se supună imperativităţii ei 

atât de greu reprimate: „L-am apucat şi nu l-am mai lăsat să plece,/ până nu l-am 

adus în casa mamei mele,/ în camera celei ce m-a conceput‖. 

Şi fiindcă în orice mare iubire pare să existe şi un dialog al ecou-rilor, de data 

aceasta Sulamita preia identic îndemnul formulat de regele Solomon în actul 

anterior: „Vă implor, fiice ale Ierusalimului,/ pe gaze-lele şi căprioarele 

câmpului,/ nu stârniţi, nu treziţi dragostea,/ până nu vrea ea‖. 

Sensul este acelaşi. Iubirea care vine la timpul ei, nici mai repede, nici 

mai târziu, este atât de luxuriantă, aduce cu sine atâta bogăţie sufle-tească, 

încât merită aşteptarea care o precede. 

Într-un alt răstimp al aceleiaşi zile, sau poate este doar o viziune a 

îndrăgostitei care, aflată lângă iubitul ei, simte nevoia, foarte firească atunci când 

iubirea este o indubitabilă realitate, să extindă toate dimen-siunile firii – exterioare 

şi lăuntrice – dintr-o acută nevoie de comple-tivitate, alesul îi apare învăluit în 

aura măreţiei. Aceasta este anticipată: „Ce se vede suindu-se din pustie, ca nişte 

stâlpi de fum,/ parfumată cu mir şi tămâie,/ cu toate miresmele negustorilor?‖ 

Tot ea îşi răspunde situându-ne în miezul măreţiei: „Iată, trăsura lui, a lui 

Solomon,/ cu şaizeci de viteji de jur împrejur,/ dintre cei mai viteji din Israel‖. 

Ţinuta lor conferă solemnitate împrejurării: „Toţi sunt înarmaţi cu săbii şi 

sunt deprinşi la luptă,/ fiecare cu sabia la coapsă,/ de teama nopţii‖. 

Locul central în această viziune îl ocupă, cum era normal, iubitul inimii ei: 

„Împăratul Solomon şi-a făcut această trăsură/ din lemn de Liban‖, lemnul de 

Liban înseamnă cedrii, consideraţi copaci care întrec până şi granitul în trăinicie. 

Spiritul ei de observaţie distinge totul: „I-a făcut stâlpii de argint,/ 

rezemătoarea de aur, scaunul de purpură‖, dar elementul cel mai nepreţuit este 

altul: „iar mijlocul împodobit cu dragoste,/ de fiicele Ierusalimului‖. 

Când iubirea e mare, gelozia nu-şi are rostul: „Ieşiţi fiicele Sionului, şi priviţi 

pe împăratul Solomon,/ cu coroana cu care l-a încoronat mama sa în ziua nunţii 

lui,/ în ziua veseliei inimii lui‖. 

Puţini iubiţi au fost contemplaţi în toată măreţia pe care iubirea le-o conferă, 

ca Împăratul Solomon. Deşi toţi ar trebui să aibă parte de un astfel de privilegiu. 

În asemenea cazuri nu este flatat amorul propriu, atât de susceptibil la orice 
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linguşire, amor propriu care este destul de inteligent ca să nu cadă în propria sa 

cursă, dar mimează căderea, ca să se amuze suplimentar; în astfel de cazuri se are 

în vedere meritul real al celui ce-l fericeşte pe celălalt. Lucrul se simte, iar 

consecinţa este un considerabil spor al iubirii cunoscut de ambele părţi. 

Un posibil titlu al celui de-al IV-lea act ar putea fi „Iubita-i capodo-peră a 

firii‖. Întregul act este un elogiu pe care îndrăgostitul i-l face celei care de atâtea 

ori i-a mărturisit că-l preaiubeşte. Şi pe care n-a pregetat o clipă s-o iubească: 

„Iată, ce frumoasă eşti, iubito, iată ce frumoasă eşti!/ Ochii tăi sunt ochi de 

porumbiţă, sub vălul tău./  Părul tău este ca o turmă de capre,/ pe povârnişurile 

muntelui Galaad‖. 

Imaginile, mai curând nişte hiperbole, nu trebuie să ne mire. Evreii, alături de 

greci şi de hinduşi, erau pătrunşi de importanţa simbolurilor în descifrarea 

numeroaselor mistere existenţiale. Aşa că de fiecare dată când este invocat un 

element al peisajului cosmic, trebuie să-i desluşim sub-stratul ocult existent 

dincolo de aparenţe.  

„Dinţii tăi sunt ca o turmă de oi tunse,/ care ies din scăldătoare,/ toate cu 

gemeni şi nici una din ele nu este stearpă‖ reprezintă imaginea unei danturi albe, 

strălucitoare, fără nici o fisură în regularitatea dinţilor. 

Portretul continuă pe un ton mai potolit, dar care revelează aspecte esenţiale 

în înţelegerea frumuseţii răspândită jur-împrejurul ei de iubită: „Buzele tale sunt 

ca un fir roşu/ şi gura ta este plăcută;/ obrazul tău este ca o jumătate de rodie,/ sub 

vălul tău‖. 

Descrierea gâtului este impresionantă. Se ştie că acesta este un ele-ment 

important în aprecierea femeii. În funcţie de el se pot deduce nume-roase aspecte 

edificatoare. Un gât îndesat este semn că respectiva are o fire vulgară. Un gât 

potrivit atestă femeia în care toate sunt echilibrate. Un gât longilin este indiciul 

sigur al nobleţei celei ce-l are: „Gâtul tău este ca turnul lui David,/ zidit ca să fie o 

casă de arme;/ o mie de scuturi atârnă de el,/ toate scuturi de bărbaţi viteji‖. 

Femeia cu un astfel de gât este o garan-ţie a unor alese însuşiri morale şi spirituale. 

Un alt detaliu „edificator‖ sunt sânii femeii: „Amândoi sânii tăi sunt ca doi 

pui de cerb, ca gemenii unei gazele,/ care pasc printre crini‖. Cu alte cuvinte 

indică o feminitate reprezentativă. 

Oricât ar fi de prins de treburile obşteşti, şi un rege ca Solomon le face 

întotdeauna acestora parte, vocaţia dreptăţii care îl animă nu-i îngă-duie să-şi 

lase supuşii de izbelişte, el găseşte vreme şi  pentru nepreţuita lui iubită: „Până 

se coboară ziua şi până fug umbrele,/ voi veni la tine, munte de mir,/ şi la tine, 

deal de tămâie‖. S-ar părea că suntem în faţa unei excesive parfumări. Dar 

femeile recurgeau la ele fiindcă le cunoşteau virtuţile afrodiziace. Iar bărbaţii 

le acceptau  tacit dacă nu chiar încântaţi, simţindu-se împrospătaţi în prezenţa 

lor, învăluiţi ca într-un halo de ele. 

Iubita din faţa ochilor săi este de-a dreptul desăvârşită: „Eşti fru-moasă de 

tot, iubito,/ şi n-ai nici un defect‖. Chemarea pe care i-o adre-sează este 
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semnul deplinei sale încântări: „Vino, priveşte din vârful Amana,/ din vârful 

Senir şi din Hermon,/ din vizuinile leilor,/ din munţii leoparzilor‖. 

Mărturia lui ulterioară o declară, indirect, stăpână absolută peste afectivitatea 

sa: „Mi-ai răpit inima, sora mea, mireaso,/ mi-ai răpit inima numai cu o privire,/ 

numai cu unul din lănţişoarele de la gâtul tău‖. Inima, pentru bărbat, este sediul 

afectivităţii. Pentru femeie, acest sediu este sufletul, deschis însă iubirii. 

Afectivitatea presupune deopotrivă sentiment, dar şi tandreţe. Iubirea înseamnă 

însă totul. Aici şi stă superioritatea unei femei faţă de bărbat. Acesta este capabil 

de dăruire de sine, femeia este în stare de abandonare de sine. 

Un alt element semnificativ al replicii amintite este „lănţişorul‖ de la gâtul ei. 

Unul, de fapt, dintre ele. El este invocat nu pentru valoarea lui materială, ci pentru 

adaosul de frumuseţe conferit iubitei. Fiindcă bijute-riile bine alese au însuşirea 

de a dezvălui aspecte care altminteri ar rămâ-ne necunoscute. Şi femeia ştie că nu 

este bine să le lase neştiute. 

De fapt, este de-a dreptul uimitoare ştiinţa amândurora  şi, mai ales, a 

autorului în acest domeniu. N-avem timpul şi spaţiul necesar ca să dăm suficient 

relief tuturor „detaliilor‖ de acest gen. Pe noi ne interesează alte obiective, 

incomparabil mai importante. De aceea, ne şi întoarcem la ele. 

Starea îndrăgostitului se confundă cu exaltarea: „Cât de atrăgătoare este 

iubirea ta, sora mea, mireaso!‖ Este a doua oară invocat termenul „soră‖. Lucru 

foarte important pentru psihologia tipului de dragoste trăit de Solomon: când un 

îndrăgostit simte că are pentru aleasa lui şi senti-mente de rudenie apropiată, şi 

sora este foarte apropiată, este indiscutabil semn al deplinei sale apropieri de 

cealaltă. El simte că este pe cale să se înfiripe o stare de „siamezitate‖ sufletească 

şi este starea care legitimează o mare pasiune. Mai bine zis marea pasiune! 

Este rândul lui Solomon să fie ecou al unor afirmaţii făcute anterior de 

Sulamita: „Dragostea ta preţuieşte mai mult decât vinul/ şi miresmele tale sunt 

mai alese decât toate mirodeniile!‖ Dragostea este via care-şi prepară propria sa 

băutură, şi ea este mai curând un elixir decât o licoare oarecare. 

Implicarea îndrăgostitului este apreciabilă: „Miere picură de pe buzele tale, 

mireaso,/ miere şi lapte se află sub limba ta/ şi mirosul veşmintelor tale este ca 

mirosul Libanului‖. Este reiterată aici combinaţia ideală pentru evrei, aceeaşi care 

vedea în Canaan un pământ al făgăduinţei, unde laptele şi mierea nu mai 

conteneau să se reverse. 

Cu mândrie, îndrăgostitul afirmă: „Eşti ca o grădină închisă, sora mea, 

mireaso,/ un izvor închis, o fântână pecetluită‖. Mândria lui este jus-tificată 

fiindcă starea descrisă ne arată o femeie care îşi păstrează toate darurile în 

exclusivitate pentru preaiubitul ei.  

Entuziasmul continuă: „Mlădiţele tale sunt o grădină de rodii, cu cele mai 

alese roade,/ hena şi nard; nard şi şofran,/ trestie mirositoare şi scorţişoară, cu tot 

felul de pomi mirositori,/ smirnă şi aloe, cu cele mai alese miresme‖. 
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Cea mai importantă asociere: „O fântână din grădini,/ un izvor de ape vii,/ ce 

curge din Liban‖. Şi este importantă, deoarece fântâna, de la Avrahaam încoace, 

este cel mai luminos dintre simboluri. Şi este firesc să fie astfel, ţinând seama de 

raritatea surselor de apă, într-un ţinut bătut de razele soarelui cu intensitate. 

Fântâna devenea sinonimă vieţii însăşi. 

Abia acum iubita simte nevoia să ia şi ea cuvântul. Prea fuseseră frumoase 

cele spuse pe socoteala ei, ca să le întrerupă şirul. Şi, adevărate, ceea ce le mărea 

şi mai mult preţul. Intervenţia ei este o invocaţie: „Scoa-lă-te vântule de 

miazănoapte! Vino vântule de miazăzi!/ Suflaţi peste grădina mea, ca să picure 

mirosurile din ea!/ Să intre preaiubitul meu în grădina lui/ şi să mănânce din 

roadele ei alese‖. 

Frumos act. Cu una dintre cele mai elocvente imagini ale iubitei. Dar şi a 

iubirii. Văzută şi trăită astfel, iubirea conferă celor implicaţi în ea, statutul 

oamenilor deplini. Cea mai înaltă treaptă din toate câte sunt. 

Pe frontispiciul celui de-al cincilea act s-ar putea dăltui – „Să prea-

iubeşti astfel pe om mereu”. După ce regele îşi vesteşte prezenţa, răspun-

zând invitaţiei făcute de iubită: „Eu intru în grădina mea, sora mea, mi-

reaso,/ îmi culeg smirna şi miresmele mele,/ îmi mănânc fagurul de miere cu 

mierea mea,/ îmi beau vinul şi laptele meu” şi încheie, adresându-se tot lui 

însuşi: „Mâncaţi, prieteni,/ beţi, da, beţi din belşug, preaiubiţilor”, este 

rândul Sulamitei să preia iniţiativa: „Adormisem, dar inima mea îmi 

veghea.../ Este glasul preaiubitului meu, care bate:/ «Deschide-mi, sora mea, 

iubito, porumbiţo, tu, cea curată!/ Căci capul îmi e plin de rouă,/ cârlionţii 

îmi sunt plini de picurii nopţii»”. Şi acelaşi glas al preaiubitului continuă: 

„Mi-am scos haina; cum să mă îmbrac iarăşi?/ Mi-am spălat picioarele: cum 

să le murdăresc?”. 

Reacţia ei este firească: „M-am sculat să deschid preaiubitului meu,/ în timp 

ce de pe mâinile mele picura smirnă/ şi de pe degetele mele picura cea mai aleasă 

smirnă/ pe mânerul zăvorului‖. 

Graba cu care acţionează e justificată: „Am deschis preaiubitului meu;/ dar 

preaiubitul meu plecase, se făcuse nevăzut‖. 

Chiar aşa să fie oare? Sau mai curând este vorba de altceva? Când iubeşti 

intens şi când între tine şi iubit se interpune o aşteptare, întotdea-una prea lungă, 

chiar dacă ar dura doar o clipă, celui rămas singur i se întâmplă o mulţime de 

lucruri care în alte împrejurări ar putea fi socotite indicii de morbiditate. În alte 

împrejurări, nu însă şi în aceasta. Îndrăgos-tita aude vocea iubitului, i se pare că el 

se mişcă undeva alături, se dumi-reşte că totul a fost o năzărire, dar până atunci ia 

drept bune cele auzite. 

Aşa ceva i s-a întâmplat şi Sulamitei, acum. „Sufletul meu plecase când îmi 

vorbea‖ înseamnă exact acest lucru. O stare de panică pune stăpânire pe ea: „L-

am căutat, dar nu l-am găsit;/ l-am strigat, dar nu mi-a răspuns‖. Imaginaţia ei se 
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intensifică: „Păzitorii care dau ocol cetăţii m-au întâlnit,/ m-au bătut, m-au rănit;/ 

paznicii de pe zid mi-au luat vălul‖. 

Evident totul este o „halucinaţie‖. Numai într-un astfel de cuprins i se puteau 

întâmpla nefireştile lucruri pe care le relatează. Nici un păzitor, nici un paznic n-ar 

fi îndrăznit în realitate să se atingă măcar de unul din firele ei de păr. Era doar 

cine era! Dar în neastâmpărul iscat de nerăbdare, totul este posibil pe planul 

visului. 

Revenind pe teritoriul realităţii, tânăra li se adresează celor ce se aflau în 

preajma ei: „Vă rog fierbinte, fiice ale Ierusalimului, dacă găsiţi pe preaiubitul 

meu,/ ce-i veţi spune?... Că sunt bolnavă de dragoste‖. Revenirea asupra tipului ei 

aparte de boală, de fapt de viaţă binecuvân-tată, e semnul unei tonice obsesii. 

E momentul când cel de-al treilea personaj al acestui teatru de factură 

cosmică, până acum tăcut, dar în permanenţă prezent, să se impli-ce şi verbal în 

acţiune: „Ce are preaiubitul tău mai mult decât altul,/ o, cea mai frumoasă dintre 

femei?/ Ce are preaiubitul tău mai mult decât altul,/ de ne rogi aşa de fierbinte?‖ 

Aflăm. Şi socotim că sentimentele ei sunt îndreptăţite: „Iubitul meu este alb 

şi rumen,/ deosebindu-se din zece mii‖. Zece mii, pe vremea aceea, era 

echivalentul a zece milioane, astăzi. O cifră, raportată la popu-laţie, impresionantă. 

Motivele ne sunt dezvăluite în continuare: „Capul lui este asemeni celui mai 

curat aur,/ pletele lui, ca nişte valuri, sunt negre cum e cerbul‖. Implicarea aurului 

ne conduce la ideea că mintea lui era plăsmuită din cel mai de preţ material. 

Portretului i se adaugă noi trăsături de penel: „Ochii lui sunt ca nişte 

porumbei pe marginea pâraielor,/ scăldaţi în lapte şi odihnindu-se în belşug‖ ceea 

ce semnifică nevinovăţia însăşi. 

„Obrajii lui sunt ca nişte straturi de miresme, în care cresc răsaduri 

mirositoare;/ buzele lui, nişte crini, picurând cea mai aleasă smirnă‖ ne dezvăluie 

un bărbat cu grijă şi faţă de înfăţişarea lui exterioară. 

Comparaţiile curg într-o adevărată cascadă: „Mâinile lui, nişte inele de aur, 

ferecate cu pietre de crisolit;/ pântecele lui este fildeş lustruit, acoperit cu pietre de 

safir;/ picioarele lui, nişte coloane de marmură albă, aşezate pe nişte temelii de aur 

curat./ Înfăţişarea sa este ca Libanul, dis-tinsă ca cedrii./ Cerul gurii lui este numai 

dulceaţă/ şi toată fiinţa lui este plină de farmec‖. 

Orice alte comentarii sunt de prisos: „Aşa este preaiubitul meu, aşa este 

prietenul meu,/ fiice ale Ierusalimului!‖ 

Un atribut nou ne atrage atenţia – prietenul meu. Semnificaţia lui într-o iubire 

de factură cosmică este apreciabilă. Câtă vreme îi este iubit, pur şi simplu iubit, 

femeia vede în acesta pe idealul locatar al sufletului ei. Din clipa când bărbatul 

iubit i se dezvăluie şi ca prieten, viaţa ei însăşi cucereşte un sprijin. Iubitul îi este 

confident. Adică ministrul însărcinat cu treburile lăuntrice. Prietenul îi poate fi 

sfetnic, adică ministrul cu atribu-ţiile vieţii în general. Când unul şi acelaşi om 

însumează ambele atribuţii, femeia nu este numai redutabilă, aproape toate sunt 

astfel, ci de-a dreptul invincibilă. Calitate pe care foarte, foarte puţine o au. 
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Fiindcă foarte, foarte puţine sunt în stare să inspire unuia şi aceluiaşi bărbat o 

astfel de dublă însemnătate. 

Nu numai femeia este o astfel de privilegiată, ci şi bărbatul pentru care 

aceasta-i poate fi şi iubită şi prietenă. Întreaga comportare a lui Solomon 

evidenţiază, la rându-i, norocul amintit. 

Actul al VI-lea l-am numit „Frumoasă e ca zorile, iubita‖. El debu-tează cu 

intenţia fiicelor Ierusalimului de-a o ajuta pe îndrăgostită în demersurile ei: „Unde 

s-a dus preaiubitul tău, cea mai frumoasă dintre fe-mei?/ Încotro s-a îndreptat 

preaiubitul tău,/ ca să-l căutăm şi noi împreună cu tine?‖ 

În condiţii obişnuite, nu-i recomandabil ca îndrăgostiţii să se laude unul pe 

altul în public. Nici ca femeia s-o facă înaintea altora de acelaşi sex cu ea, nici ca 

bărbatul în faţa altora ca el. Nu e recomandabil s-o faci în public, fiindcă se vor 

găsi destui care să încerce să strice armonia atât de dificil înjghebată. Iar dacă o 

faci în faţa celor de acelaşi sex, vei stârni o asemenea curiozitate, încât numeroşi 

vor fi aceia sau acelea care îşi vor încerca şansa pe lângă astfel de fericiţi. Dacă a 

izbutit ea, dacă a izbutit el, de ce nu ne-ar fi dat şi nouă o astfel de posibilitate? 

Cu totul alta e situaţia când doi oameni sunt unul faţă de celălalt, ceea ce este 

fiecare faţă de sine însuşi, adică socotindu-şi aproapele drept el însuşi. Starea 

cunoscută de Solomon şi de Sulamita. Astfel de îndrăgos-tiţi sunt imuni la tot ce 

nu este celălalt, de aici derivând una dintre cele mai mari puteri, capabilă să ţină 

piept oricărui asalt, oricărei armate. Indi-ferent de armele pe care cuceritorii 

potenţiali, sau mai curând imaginari, le-ar putea folosi împotriva lor. 

Sulamita le poate împărtăşi însoţitoarelor sale totul, fiindcă ştie că din acest 

tot, nimic nu va ajunge la ele: „Preaiubitul meu s-a coborât la grădina lui, la 

stratul de miresme,/ ca să-şi pască turma în grădini şi să culeagă crini‖. O astfel de 

precizare înseamnă că el este în imediata ei vecinătate: „Eu sunt a preaiubitului 

meu şi preaiubitul meu este al meu;/ Acum îşi paşte turma printre crini‖. 

Ceea ce intuia ea se adevereşte. Iubitul îi spune: „Frumoasă eşti, iubito ca 

Tirta,/ plăcută ca Ierusalimul,/ dar cumplită ca nişte oşti sub steagurile lor‖. Să 

nu ne speriem. În Sulamita există atâta putere sufle-tească, atâta energie 

trupească, atâta forţă intelectuală încât sentimentul pe care îl răspândeşte în jur 

este acela al unei uriaşe armate, excelent coman-date. Dacă şi-ar pune în minte 

să realizeze victoria sa asupra imposi-bilului, n-ar fi exclus s-o şi înfăptuiască. 

Rugămintea pe care i-o adresează: „Întoarce-ţi ochii de la mine,/ căci mă 

tulbură‖ nu presupune atât o putere hipnotică, o, nu! ci e vorba de uluitoarea lor 

limpezime, dublată de o vioiciune fără seamăn şi însoţită de o puritate 

nemărginită. 

Urmează aproape identic formulate, ca prima oară, şi la fel de sugestive ca 

atunci când le-am analizat, unele trăsături fizionomice. Ceea ce însă trebuie să 

menţionăm neapărat este locul distinct pe care iubita îl ocupă printre celelalte 

femei: „Sunt şaizeci de împărătese, optzeci de ţi-itoare/ şi fecioare fără număr, dar 
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numai una singură este porumbiţa mea, cea curată;/ ea este singură la mama ei,/ 

cea aleasă a celei ce a născut-o‖. 

Este stabilit iarăşi un raport, e adevărat nu unu la zece mii, ca în cazul lui 

Solomon, dar reprezentativ. Să ţii piept la şaizeci de împărătese, la optzeci de 

ţiitoare şi la fecioare fără număr, înseamnă să reprezinţi o fără egal valoare. 

Şi poziţia ei mai este întărită suplimentar, dar hotărâtor: „Fetele au văzut-o şi 

au numit-o fericită;/ împărătesele şi ţiitoarele de asemenea o laudă‖. 

Făcându-se parcă ecoul lor: „Cine este aceea care se iveşte ca zori-le,/ 

frumoasă ca luna,/ curată ca soarele,/ cumplită ca nişte oşti sub stea-gurile lor?‖ 

Reluarea metaforei acesteia din urmă este indiciul puterni-cului impact avut 

asupra-i de personalitatea ieşită din comun a iubitei fără seamăn. 

Atenţia pare concentrată asupra altor privelişti: „M-am coborât în grădina cu 

nuci,/ să văd verdeaţa din vale,/ să văd dacă a înmugurit via/ şi dacă au înflorit 

rodiile‖. 

Privirea regelui panoramează: „Înainte de a-mi da seama, sufletul meu s-a 

oprit/ la carele poporului meu ales‖. Într-unul din ele, pesemne, se afla atât de 

mult iubita, care pare că se îndepărtează. 

Rugămintea care urmează, este accentuată de repetarea de patru ori a 

aceluiaşi cuvânt: „Întoarce-te, întoarce-te, Sulamita;/ întoarce-te, întoar-ce-te ca să 

te privim‖. 

Ultimele cuvinte sunt un reproş: „Ce aveţi voi să vă uitaţi la Sulamita/ ca la 

jocul a două tabere?‖ Să nu faceţi greşeala, căci greşeală este, s-o reduceţi doar la 

atât, când ea este universul însuşi! 

„Al vieţii tainic nume e iubirea‖ poate constitui lăuntrică deviza a celui de-al 

VII-lea act. Este un act în decursul căruia îndrăgostiţii parcă îşi iau unul altuia 

cuvintele din gură, completându-se admirabil, portretele rezultate recomandând 

două personalităţi pe care este  aproape cu nepu-tinţă să le separi, într-atât sunt de 

contopite una cu alta. 

Regele îi spune iubitei: „Ce frumoase îţi sunt picioarele în încălţă-mintea ta, 

fiică de prinţ!/ Marginile rotunde ale coapselor tale sunt ca nişte bijuterii,/ lucrarea 

mâinilor unui artist‖. Rafinată observaţie care conferă ţinută de obiect de artă total 

îndrăgitei. 

În acelaşi sens: „Mijlocul pântecelui tău este un pahar rotund,/ din care nu 

lipseşte vinul amestecat‖ subliniază cât de îmbătătoare pot fi pri-veliştile unui trup 

bine zidit. „Pântecele tău este un snop de grâu, încins cu crini‖, întregeşte 

armonioasa imagine. 

„Capul tău este cum e Carmelul‖ (acesta este un vestit deal cu pod-gorii din 

strugurii cărora se prepară renumite vinuri, preţuite şi astăzi). Şi părul capului tău 

este ca purpura:/ până şi un împărat ar fi înlănţuit de pletele tale!...‖ 

Concluzia, deocamdată, nu poate fi decât una singură: „Ce frumoa-să şi 

plăcută eşti, tu,/ iubito, în desfătări!‖ Pentru a-şi putea exercita plenar puterile, 
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femeia trebuie să fie şi o adevărată maestră în acest domeniu care cunoaşte atât de 

puţine eminenţe. 

Solomon o vede dintr-o nouă perspectivă: „Statura ta este ca un palmier/ şi 

sânii tăi ca nişte ciorchini de struguri./ Îmi zic: Mă voi sui în palmier/ şi-i voi 

apuca ramurile. Atunci sânii tăi vor fi ca strugurii din vie,/ mirosul suflării tale ca 

al merelor/ şi gura ta ca un vin ales ...‖ 

Acesta este momentul în care Sulamita îi ia din gură „cuvintele‖ şi continuă: 

„care curge lin pentru preaiubitul meu/ şi alunecă pe buzele noastre când 

adormim!...‖ Este o dublă întregire  senzuală, dar şi spiri-tuală. Una fără cealaltă e 

la fel de ineficientă, pe cât de eficient acţionează împreună. Şi e în legea condiţiei 

umane să fie aşa. Senzualitatea, când e singură, poate speria. Spiritualitatea când 

este unică solistă, n-o prea ascultă cine ştie câţi. Împreună însă, spiritualitatea 

revelează farmecul ascuns al senzualităţii, iar senzualitatea conferă spiritualităţii o 

stângăcie care îi stă atât de bine! 

Contactul cu natura este întotdeauna nu numai reconfortant, ci şi dinamizator 

de uitate resurse. Mai ales pentru doi oameni care îşi sunt unul altuia  dorinţă: „Eu 

sunt a preaiubitului meu şi dorinţa lui este după mine./ Vino, iubitule, hai să ieşim 

pe câmp,/ să rămânem noaptea în sate! Dis-de-dimineaţă ne vom duce la vii,/ să 

vedem dacă a înmugurit via, dacă s-a deschis floarea/ şi dacă au înflorit rodiile‖. 

Este un adevărat cadru paradisiac. Autentificat şi de promisiunea: „Acolo îţi 

voi da dragostea‖. Are de ce s-o iubească regele pe această fe-meie care nu numai 

că le ştie pe toate, dar mai posedă şi arta de a cunoaş-te şi clipa în care fiecare dar, 

deşi rămâne acelaşi, parcă ar avea dintr-o dată o înmiită valoare. 

Vraja pe cale să se constituie, e îmbogăţită: „Mandragorele îşi răs-pândesc 

mirosul/ şi la porţile noastre avem tot felul de roade bune, noi şi vechi,/ pe care le-

am păstrat pentru tine, preaiubitule‖. 

Cu o astfel de provizie de roade bune, noi şi vechi, pe care i le dă-ruie iubita, 

regele va rămâne pentru totdeauna lângă ea. Lângă ea? Cum poţi să fii lângă 

cineva, când ai devenit de mult acel cineva?... 

Actul al VIII-lea, şi din păcate, ultimul, îl putem situa, ca sub o boltă celestă, 

pe firmamentul căreia scrie: „Pe toate le învinge-n timp iubirea‖. 

Începutul ne revelează o Sulamita care simte aceeaşi nevoie ca regele 

Solomon, de a nu-i fi acestuia numai iubită: „O! de ai fi ca fratele meu,/ care a 

supt la sânii mamei mele!/ Când te-aş găsi afară te-aş săruta/ şi nimeni nu m-ar 

dispreţui‖. Suntem din nou în faţa celui mai subtil tip de dialog (pe care l-am 

intitulat mai demult al ecourilor), prin care îndrăgostiţii ajung să se împărtăşească 

din ceea ce este mai preţios în celălalt, şi stabilind o punte de legătură între ei ce 

pare durată din substan-ţa eternităţii însăşi. 

Am insistat atunci (în actul IV) asupra frumuseţii care rezultă dintr-un astfel 

de simţământ, apărut şi consolidat din nevoia de a resimţi pentru celălalt tot ce 

este omeneşte posibil, în sensul superlativ al binelui, aşa că amintim doar 
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profunda transfigurare care o dă fabuloasa stare celui ce o trăieşte. Celor ce o 

trăiesc în cazul nostru. 

Impulsul căruia îi răspunde Sulamita, ca odinioară, Solomon, este unul din 

familia sublimului: „Te-aş lua şi te-aş duce la casa mamei mele;/ ea m-ar învăţa/ 

să-ţi dau vin mirositor,/must din rodiile mele./ Mâna lui cea stângă să fie sub 

capul meu/ şi dreapta lui să mă îmbrăţişeze!‖ N-ar fi însă îmbrăţişarea exaltată 

dintre îndrăgostiţi, ci aceea, mai sublimată, deci mai liniştită şi dătătoare de linişte, 

a fraţilor între ei. 

Din nou este formulat unul dintre leitmotivele acestui cosmic teatru al iubirii: 

„Vă implor, fiice ale Ierusalimului,/ nu stârniţi, nu treziţi dragostea,/ până nu vrea 

ea‖. Insistenţa arătată acestui aspect este tulbu-rătoare. Parcă s-ar vrea generalizat 

tipul de dragoste dintre Solomon şi Sulamita, în speranţa că în felul acesta ar fi 

mai puţină nefericire în lume. 

Din această clipă, glasurile protagoniştilor parcă devin unul singur. Nu mai 

ştii care al cui este. Şi nici nu este important acest „amănunt‖, fiindcă de mult ei 

sunt unul şi acelaşi: „Cine este aceea care se suie din pustie,/ rezemată de 

preaiubitul ei?/ Te-am trezit sub măr;/ acolo te-a născut mama ta,/ acolo te-a 

născut şi te-a adus ea‖. Intensitatea confesiu-nii este maximă: „Pune-mă ca o 

pecete pe inima ta, ca o pecete pe braţul  tău;/ căci dragostea este tare ca moartea/ 

şi gelozia este neînduplecată ca Şeolul;/ jarul ei e jar de foc,/ flăcări ale 

Domnului‖. 

Ciudat. Şi nu prea. Gelozia, acest condiment al tuturor amorurilor, fără care 

atâţia oameni nu pot să trăiască, în acest cosmic teatru al iubirii este amintită 

pentru prima oară. 

Ce poate însemna aceasta? Multe, dar pentru a le descâlci pe toate, sau măcar, 

pe cât mai multe, s-o luăm metodic. Gelozia apare aproape totdeauna între doi 

oameni care se simt „cu musca pe căciulă‖ unul faţă de celălalt. De obicei, gelosul 

îşi cunoaşte o deficienţă, pe care face tot ce poate ca s-o ascundă, dar care ţâşneşte 

tocmai sub una din înfăţişările geloziei. Ştiindu-se imperfect faţă de celălalt, 

supralicitează exact în sensul imperfecţiunii sale şi transformă viaţa celuilalt într-

un infern. Care cu timpul devine şi al său. Ceea ce nu micşorează nefastele 

consecinţe. Ba le amplifică apreciabil. 

Când doi oameni însă, fără a fi perfecţi, dar neavând totuşi tare explozive în 

ei înşişi, văd în tot ce face celălalt frumosul, gelozia nu se va manifesta niciodată 

dureros. Este ceea ce se petrece între protagoniştii noştri. 

Important pentru doi oameni care se iubesc, ca două făpturi întregi, este: 

„Apele cele mari nu pot să stingă dragostea/ şi râurile n-ar putea s-o înece‖. Ei nu 

trebuie să trăiască numai pentru ei înşişi: „Avem o surioară,/ care n-are încă sâni./ 

Ce vom face pentru sora noastră când îi vor veni peţitorii?‖ Răspunsul e formulat 

în leitmotivul amintit: „nu stârniţi, nu treziţi dragostea, până nu vrea ea‖... 

Până atunci însă: „Dacă este zid,/ vom zidi nişte zimţi de argint pe ea;/ dacă 

este o uşă,/ o vom închide cu o scândură de cedru‖.  
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Din glasul care-i îngloba pe amândoi, se desprinde din nou doar vocea femeii. 

Din nou, înnăscutul simţ psihologic al lui Solomon n-a dat greş. Într-o iubire, mai 

multe depind de rostul femeii decât de acela al bărbatului. Fie acesta cât de bun, 

când ea este o afurisită, nimic nu durează, totul se destramă. Dar când femeia e 

iubitoare şi bună, plăcută, dacă nu chiar frumoasă, cu ochi şi urechi pentru ceea ce 

se întâmplă în bătătura propriei case, bărbatul trebuie să fie de tot decăzut ca să n-

o preţuiască măcar, deşi unde e preţuire, nici dragostea nu e departe. 

Gândurile tinerei au ceva retrospectiv în ele: „Eu sunt un zid şi sânii mei sunt 

ca nişte turnuri;/ în ochii lui am fost ca una care a găsit pace‖. Important acest 

aspect al femeii care dăruieşte celuilalt pace. Numai pe un asemenea teren se pot 

înălţa durabilele construcţii. 

Un sentiment de justificată mândrie o încearcă: „Solomon avea o vie în 

Baal‘Hamon;/ a încredinţat-o unor păzitori;/ şi fiecare trebuia să aducă pentru 

rodul ei o mie de arginţi./ Via mea, care este a mea, este înaintea mea./ Cei o mie 

de arginţi să fie ai tăi, Solomon,/ şi două sute fie celor ce păzesc rodul‖. Nu-i, deci, 

o mândrie ca toate celelalte, ci una a generozităţii. Iar cu generozitatea nimeni nu 

se poate lua la întrecere. 

Atât îi e de drag omul că până şi glasul său pe care-l aude în depăr-tare o 

mângâie: „Tu, care locuieşti în grădini,/ nişte prieteni îşi pleacă urechea la glasul 

tău:/ fă-mi să-l aud‖. 

Ultimele ei cuvinte sunt parcă ale unui nou început: „Vino repede, iubitule,/ 

ca o gazelă sau ca un pui de cerb/ pe munţii miresmelor‖. Gaze-lele parcă zboară 

efectuându-şi salturile; puiul de cerb are dezinvoltura cuiva deplanetizat. 

Frumos este sufletul celei care îşi întâmpină cu astfel de stare iubi-tul. 

Frumos este el însuşi dacă poate determina astfel de comparaţii în mintea iubitei. 

Cântarea Cântărilor este prima mostră de teatru cosmic al iubirii. Şi una 

dintre cele mai impresionante. Câţi n-ar vrea, asistând la un astfel de spectacol, să 

le semene protagoniştilor! Poate fi oare un elogiu mai eloc-vent decât acesta? 
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TEREZIA FILIP 
 

 

POETUL „SITUAT ÎN RELATIVISMUL LUMII” 

 

Lansarea la Cluj, în 16 iulie al acestui an, la 

sediul Uniunii Scriitorilor, a volumului de Poeme 

1966-2011 al lui Ion Pop, celebrul magistru clujean, 

poetul și nu mai puțin renumitul critic literar, a fost 

un regal, o sărbătoare a luminii sub forma 

spiritualizată a poeziei, situată cumva în contextul 

anului aniversar Lucian Blaga. Spiritul cetății și al 

Almei Mater clujene și-a spus din plin cuvântul. 

Academicianul Ion Aurel Pop, criticul Al. 

Cistelecan, maestrul Horia Bădescu nu doar au confirmat în cuvintele lor 

temeinicia așezării lui Ion Pop în albia Echinoxului, ci au reverberat 

recunoașterea și reverența binemeritate de eminentul magistru, de criticul și 

poetul de nobilă stirpe spirituală. Mircea Popa și Gheorghe Glodeanu au 

plusat cu aserțiunile lor. 

Acribia poetică și binecunoscuta exigență de critic a autorului fac 

antologia lirică „Poeme 1966-2011”să echivaleze cu o privire a sinelui, ca 

într-o oglindă, în propria creație. Tomul de peste 500 de pagini îl expune pe 

poet în simbolurile sale esențiale, în liniile vizionare ale celor 9 volume lirice 

publicate începând din 1966 până în prezent. Pilduitor gestul auctorial, 

pentru că –nu-i așa?– „criticul îl face pe poet‖,după afirmația din momentul 

lansării, când Ion Pop se declara „emoționat, bucuros și fericit de-a se situa 

în albia Echinoxului‖. Parafrazând, adăugăm: critica exigentă face poezia 

bună, mai ales atunci când criticul și poetul se acompaniază și se asistă unul 

pe altul în una și aceeași persoană. În cazul de față, criticul îl validează pe 

poet care, la rându-i, atestă pe desăvârșitul critic. Și aceasta, întrucât „Se 

naște numai cel care își este sieși martor”, cum sună apodictic o altă 

metaforă din elegiile stănesciene. Cât de valid e sensul ei în cazul de față! 

Dublarea poetului de critic, îndeajuns comentată de critica literară, servește 

cu fidelitate poeziei. Tensiunea lirică, intensitatea reverberației eului la real, 

semnele marii poezii, sunt în starea lor genuină în poemele lui Ion Pop, iar 

designul imaginar și subtilitatea simbolului –susținute de o dexteritate în 

plus. O libertate a imaginației, rafinamentul privirii și o elevație aparte a 

enunțului adie, cum e și firesc, dinspre orizontul culturii, dintr-un „cer 

jos‖,ele bat ca niște alizee din„nordul‖ livresc. 
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Ion Pop și-a triat prin sita deasă a propriei exigențe critice poem cu 

poem, de la Propuneri pentru o fântână, 1966 până la volumul În fața mării, 

2011, înălțând din piese emblematice și rezistente un impresionant edificiu 

liric reprezentativ pentru sine și relevant pentru neomodernitatea și 

postmodernitatea liricii românești. Gestul auctorial are sensul unei privirii 

totalizatoare, a unei revalidări, dacă mai era necesară. Ce poeme au fost 

preferate? Acelea care relevă sinele profund, poetic, sinele cristalizat și 

spiritualizat până la esență, și recunoscut ca atare de sinele critic. Operând cu 

o exigență chirurgicală pe propria poezie, autorul își redesenează universul 

liric din piese ce-i dau unitate, din poeme ale căror simboluri îl reprezentă 

așa cum subtilul critic și exigentul magistru se dorește fixat în eternitate și 

citit în posteritate ca poet: esențial, simbolic, clar și relevant. 

În aserțiunile din 16 iulie s-au rostit enunțuri și sintagme 

emblematice demne de reținut. Ele erau doar scânteierile la care 

circumstanța i-aobligat pe opinenți: „Poet rafinat, foarte mare poet‖ – enunța 

lapidar Al. Cistelecan, adăugând: „poetul căutat de poezie‖, „un cinic cititor 

de poezie‖, atins de „o melancolie și o sfâșiere ce-l eticizează și mai mult‖. 

Astfel apare în opinia lui Al Cistelecan magistrul clujean care „i-a învățat pe 

cei de la Echinox să-și scrie propria poezie, nu pe a altora‖. Horia Bădescu a 

rostit, la rându-i, enunțuri cu tăiș de efigie sculptată în marmura cuvintelor. 

În opinia maestrului, Ion Pop, „un echinoxist, fără să fie‖, apare ca „un ins 

discret și sever, subtil definit de-o sfială și o candoare funciară, de o 

cumințenie pe care a trăit-o candid, urban, frumos, cu un orgoliu lipsit de 

ostentație‖. „Cumințenia, luciditatea și dreapta măsură dau caracterul ludic și 

simbolic al întreprinderii sale‖. Nu oricând, nu oricine va putea smulge 

confraților enunțuri precum cele de mai sus. 

Intervenția lui Ion Pop din acel moment a luminat o dată în plus și 

orizontul său liric, și intenția cu care a operat selecția poemelor: „o ghidare 

tematistă, care să releve unitatea universului poetic‖, „o voință de reașezare 

în lume‖, „semnul unei solitudini‖, „suferința de limitele mărginirii‖ etc. 

„Viața pe muchie‖ îi reactualizează mereu „ambiguitatea existenței‖ celui 

care recunoaște că privește „puțin mistic‖ realitatea, atins de propria 

„solidaritate cu singurătatea‖. Ion Pop a dezavuat și câteva obsesii majore, 

parte integrală a convergenței sale cu lumea: „recea stare de uimire‖, 

„singurătatea‖, „limita‖, „inerția‖, „împotmolirea...‖. Este limpede acum din 

ce fântână se iscă tonalitatea elegiacă – după propria mărturisire: dintr-„un 

scepticism al relativismului în care mă situez”. 

„Poeme 1966-2011” retrasează liniile vizionare ale liricii lui Ion Pop, 

acele linii de natură să-l individualizeze de departe în neomodernitate. 

Aceste nervuri lirice evidențiază o consecvență și o continuitate, un transfer 
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de simboluri de la un volum la altul, de la o vârstă la alta, și o semantică 

lirică ce se augmentează și se complexifică în timp. Și în poezie, precum în 

real, consistența simbolurilor, gravitatea gesturilor, autenticitatea stărilor 

sunt cele care dau temeinicia, asigură rezistența în fața temporalității. 
Designurile liricii, tonalitatea meditativ-eflexivă indică în lirica lui Ion Pop 

un sine atins de melancolii vesperale, o melodicitate interioară calmă,cu 

ecouri din Blaga și cu reverberații și profunzimi rilkeiene. Dincolo însă de 

suprafața aparent calmă, cuminte, tensiunea lirică irupe iar semnele și 

simbolurile camuflează un spirit acut neliniștit și franc cu sine, ce-și 

persiflează de timpuriu propria cumințenie. De un patetism bine controlat, 

sub un calm aparent, eul nu încetează a sonda temerar adâncul sinelui și 

adâncul lucrurilor, amestecându-se până la contopire cu ele, experimentând 

necontenit, atingându-le, testându-le întru cunoaștere. 

Există în lirica lui Ion Pop, dincolo de consecvența gesturilor și a 

simbolurilor reiterante, și o treptată schimbare de regim și de ritm, o subtilă 

modificare de tonalitate sesizabilă la un anumit nivel al lecturii. Când, foarte 

tânăr, poetul intuia contemplativ tiparele existenței și ale poeziei în 

Propuneri pentru o fântână, 1966, el sesiza din start acea (im)perceptibilă 

linie ce secesionează lucrurile, realul de ireal, fizicul de metafizic – uscatul 

de ape, azurul de adâncul fântânilor, ploile de lacrimă, carnea de 

mineralitate, vântul de dor. Eul își asuma grav încă de pe atunci existența 

într-un regim dual pentru a balansa apoi permanent între un aici vizibil, 

fenomenal, tangibil și un dincolo resimțit acut în plan afectiv și spiritual, ca 

o continuitate ori ca o emergență a realului în care se situează eul 

contemplativ. Aceasta pare a fi ambiguitatea care-l macină necontenit pe 

poet: înrudirea fizic-metafizic, motiv de uimire, de interogație și meditație 

perpetuă. Cu ochiul său stelar deprins să vadă și suprafața și esența 

lucrurilor, poetul contemplă și experimentează intens realul iar rezultatul este 

țesătura lirică, acest edificiu consistent și rezistent pe care oricum și oricât l-

ar reface mutându-i pietrele, dislocându-i cărămizile, poemele, simbolurile, 

construcția rămâne, edificiul este de nedislocat. Față-n față cu sinele propriei 

creații, poetului nu-i rămâne decât să o recunoască, să o accepte în 

dimensiunile și în vibrația ei intrinsecă. Nota intelectuală și livrescă 

subtilizează codurile poeziei incitându-l pe critic, rafinând jocul liric ce face 

voluptatea hermeneutului.  

Precum la toți neomodernii, eul funcționează în lirica lui Ion Pop cu 

simțurile acute, mărite, ele țin conectat eul la real. Poetul caută în lucruri, 

sapă în adâncul lor după sens și chiar aude clar cu urechea poetică: „cum se 

trag liniile prin lume/ […]/ cum cad prin poduri de case/ conturele vechi”, 

simte grădinile și ierburile în nostalgică propensiune spre cer (Muzica, în 
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Biata mea cumințenie, 1969), aude murmurele râului ce afluează din sine 

spre lume și invers, ducând spre marginea ființei (Acele murmure). 

Contemplativ, între nadir și zenit, privit insistent de steaua-i din boltă, ochiul 

poetului devine stelar, vede dincolo de marginile lucrurilor, străbate materia, 

percepe precaritatea ei. (Ochiul). Cuminte-iscoditor, acest ochi îi înfățișează 

o misterioasă geologie, o potrivire a lucrurillor, stratificând lent și neîncetat 

scheletul unei noi planete. (Geologie) Privirea asociază reiterant simbolul 

ferestrei prin care, la un moment dat, lumea curge spre eu, iar auzul sesizează 

foșnete și vuiri mundane. Lucrurile foșnesc, cuvintele devin piatră, vederea 

poetului sesizează și cerul și cenușa (Fereastră) Lăsându-se în voia mării, 

eul sesizează că sarea mării e aceeași cu sarea sângelui, iar urechea de carne 

se continuă în carcasa scoicii ori îi preia modelul, (În voia mării), vântul 

seamănă elanului din suflet, zarea cerului e una cu zarea propriului ochi, 

lumina din stea cu cea din propriul sine, ploaia cu lacrima etc. Invadat, atins, 

cucerit, rănit chiar de lucrurile din real, amestecându-se în tumultul lor, 

atingându-le, sondându-le, poetul descoperă sinele adânc și adâncul 

lucrurilor. Sub semnul unui Ulise rătăcitor și căutător, un reper și un simbol, 

Ion Pop trasează designuri poetice definitorii. Un cer jos, cu vânt de nord, 

ferestre, alpinism, boxări în ring, fântâni cercetate atent și spaima de-a fi 

prea cuminte devin codurile unui univers liric ce asuma din start 

contemplativitatea ca atitudine și cunoașterea ca aventură esențială, însă 

deloc timidă, deloc comodă. 

Cu Gramatică târzie, 1977, semnele se cristalizează, universul se iscă 

de pe masa cu cărți, „o cetate cu punțile-ntinse‖ din care „cineva murmură, 

cineva plânge‖ (Aici). Tonul elegiac intră ori se află încă în ofensivă, așa 

cum mărturisește într-un final de poem. Reiterate, fereastra,sfinxul, ora, casa, 

capătă valențe noi. Dacă fereastra, un cadru în care afluează toate 

murmurele între eu și lume, conservând chipul poetului într-un topos 

rezistent precum piramidele, casa e un edificiu de cuvinte. Poetul 

experimentează ipostaze emblematice, intră-n comunicare cu Gallilei, adoptă 

postura lui Hamlet (Norii), a lui Ghilghameș. Tensiunea contemplativă și 

intelectuală se acutizează treptat pe traseul liric. Valența simbolurilor, 

dinamica stărilor și, aș spune, că și îndrăzneala și vioiciunea observației 

capătă forță cu Gramatică târzie. Poetul refuză deocamdată tiparele abstracte, 

cum ar fi semnul triunghiului, dar comite îndrăzneala de-a privi ori de-a 

coborî pe un scripete neștiut, în sine (Încă nu, p.74/75) în propriul trup. Cu o 

receptivitate acutizată, el aude „vuietul semințelor‖, ce „cu șuier trec‖ 

(Vuiesc semințele, p.84/85), Pe muchia extrem de îngustă realitate-cuvânt, 

poetul intuiește viitoare metamorfoze. În contemplare ori în așteptare, „pe 

spate culcat în iarba contemporană‖, eul presimte, sesizează un plans al cuiva 
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nevăzut, o picătură de sânge pe sticla ferestrei, un zumzet de vechi albine etc. 

– o tensiune ce vine din lume, din propriul trecut, din lucruri și se cere 

expusă în cuvinte. O rodire viitoare dă semne, o viață misterioasă va să se 

iște din contemplarea poetică, din cuvinte (Aștept, 82/83) Din demersurile 

livrești și urbane poetul culege cunoaștere și experiențe rodnice: un pumn de 

semințe din Witman și din Blaga, victorii sau înfrângeri istorice, precum cele 

de la Waterloo, Ypres sau Gettysburg.  

Acesta e tulburătorul mod de-a fi, care-l urmărește pe Ion Pop până la 

nota intens elegiacă din mai recentele volume, Elegii înofensivă, 2003, Litere 

și albine, 2010, În fața mării, 2011. Simbolurile se acutizează treptat 

adăugând altele: zidul, marginea, sfinxul, viermele devoalând cumințenia ca 

o„ tăcută seculară căutare”, intensă, angajantă, pecetluită de o surdă durere 

înăbușită îndelung și nerecunoscută ca atare decât târziu în Elegii în ofensivă: 

„Mă doare grozav contemplația/ și n-am dat încă/ de nicio linie pură.” 

(Influențe livrești, în Elegii în ofensivă). 

O ironie subtilă, persiflantă se face evidentă în Amânare generală, 

1990. Unele simboluri codifică tarele vremii ce amenințau omenescul din om, 

civilitatea, esența ființei: lașitatea, ipocrizia, teama, suferința devenite 

cutume riscau să denatureze omenescul. Fierul, semnul forței, sângele, „o 

simplă comparație‖, proverbele, niște „enunțuri dușmănoase‖, descoperirea 

ochiului sugerează în poeme ca Nimic de fier, La urma urmelor, N-o să spui, 

acte de nepermisă îndrăzneală ce atentau la o ordine aberantă. Elegii în 

ofensivă, 2003, sesizează în dualitatea funciară, timpuriu descoperită, o 

esență dramatică. Privirea poetică, visul, intuiția, contemplația conduc spre o 

dimensiune subterană a lucrurilor unde poetul descoperă o mișcare insidioasă 

ce erodează mereu suprafața lor vizibilă, aparenta durabilitate. E aceași 

tensiune ce subminează biata cumințenie. Privirea spre trecut sau în lucruri, 

într-un dincolo al visului sau al neantului, devoalează un straniu dramatism. 

Îngerul invocat sfâșietor ca să influențeze ori să salveze ființa nu pare o 

instanță prea ospitalieră (Ca Demostene). Misiunea lui continuă și în 

postumitate, când ar putea mântui eul eliberându-l de viermii materiei. (Ce-o 

să se facă îngerul). 

Câteva poeme dedicate Profesorului, lui Mircea Zaciu, un altul lui 

Marian Papahagi, capătă accente bizare, ating dimensiunea intangibilă, ființa 

spectrală a celor dispăruți ce bântuie amintirile sau visele poetului. Ion Pop 

privește acum în țesătura lucrurilor, dedesubtul lor „urmele de cenușă ale 

orei” (Fereastră romană) descoperind subterane mișcări ce dublează orice 

gest, orice materie, orice sintagmă, atentând la stabilitatea lumii aparente, 

tangibile. Un mormânt este amenințat de diluție iar oasele sunt salvate de 

eroziunea acvatică, din fidelitate și din iubire. (Profesorul. Îmi mai spune).O 
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sintagmă ironic-malițioasă adresată pe stradă profesorului de-o fostă colegă 

conotează morbidețea și amenințarea spectrală a morții etc. (Încă o dată. 

Profesorul). Ion pop atenționează liric într-un mod tulburător asupra 

dimensiunii precare ce pândește de pretutindeni, din materie, din elemente: 

„Atenție, deci, la iarbă, la pământul/ de sub picior, fremătând/ de murmure 

și de voci. Atenție/ la corurile solemne/ ale nisipului polifonic./ […] /mulți și 

foarte de mult/ nu mai cântă sub numele lor./Umbra abia de-și mai aduce 

aminte/ de creanga sub care a stat.” (Profesorul. Îmi mai spune). Această 

migrație  permanentă a materiei, această instabilitate a lucrurilor, motiv de 

melancolie, este tratată și puțin autoironic de cel care, adăstând pe o muchie 

a piramidei, cu o mână în piatra ei, aude în apropiere „corurile solemne/ ale 

nisipului polifonic” (Idem). Nota elegiacă vine din identificarea acestei 

permanente subminări ce stă la rădăcina lucrurilor, în firea lor. 

Fenomenalitatea lumii se arată a fi extrem de precară, vântul 

erodează, este necultivat și capricios (Cântec în vânt) iar carnea ființei e 

atinsă de-o irepresibilă igrasie (O piatră). Eul descoperă în sine un punct 

negru amenințător, iar literele textului sunt pline de sânge (Punctul negru). 

Ironic, textul unui vis cu Brâncuși primește cadență testamentară, indicând o 

simbolică prefacere a ființei poetice, a omului în mit, a eului în statuie, a 

cărnii în marmură: „Te părăsesc multe, căzând sub dălți nevăzute/ Ape noi te 

spală de sânge vechi/ (…) Tot ce duhnește în tine și ce dospește/ Va fi 

mireasmă și marmură.// Ține minte Ion Pop, acum și totdeauna…”(Brâncuși 

s-a hotărât). Marginea, vârtejul, căderea, izbirea, rănirea, sângele sunt 

forme ofensive ce țes poezia elegiacă a lui Ion Pop care află că „haosul stă la 

pândă‖ iar împotmolirea amenință eul, căci, duală, ființa însăși e permanent 

subminată de „plebea din sânge‖ care nu știe altceva „decât să mormăie și să 

geamă‖. Materia e caducă, organicitatea subminează, este partea incultă a 

ființei. (Am aflat azi). 

În Litere și albine, 2010, titlu de volum și totodată poem emblematic, 

o scenă din copilărie, context anticipativ, se prelungește și se repetă în 

destinul poetic. Eterna simetrie a lucrurilor sau repetabilitatea și 

metamorfozele fac literele să zumzăie mai târziu în texte, purtătoare de sens 

în lume, precum albinele copilăriei de miere. Și globulele și sângele, pentru 

că Ion Pop își nutrește și își vitalizează cu sine poemele: „acum când mărul 

e de mult cenușă/ (…)/ Îmi zumzăie în jur numai globule/ biete scântei 

sărind/ din propriul meu sânge,/ eu tot în centru sunt și plin de-azururi.” 

(Litere și albine). Lirica din volumul În fața mării, 2011 e calm-meditativă și 

ușor resemnată, căci sensul urmărit în lungă, dureroasă contemplare s-a 

devoalat. Privirea spre trecut citește marile răni ale experienței umane: 

Ghetsimani, Via Dolorosa, piatra pe care a fost biciuit Isus, zidul etc.  
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Enunțul calm devine uneori strigăt. Prin meditațiile lui Ion Pop se-

aud uneori țipete, iscate de sfâșieri ce nu mai pot fi înăbușite. Motivația 

scrisului său, după cum mărturisea în 16 iulie, este „un excercițiu de 

însingurare‖. Privirea stelară constată că în jur se petrec lucruri îngrozitoare, 

încât îți vine nu să cânți „un cântec încăpător precum/ foșnirea mătăsoasă a 

mărilor cu sare‖, precum Ion Barbu, ci să urli. Ion Pop se declară un 

constructor pe margini, întrucât cercetând „geometria ascunsă a lumii‖ el 

vorbește cu o infiorată responsabilitate de o „încheiere‖ a geometriei proprii 

reiterate în simbolurile sferei, al triunghiului sau al cercului, de „un septicism 

viu‖ experimentat cu propriul trup. Învierea ori continuitatea „în rădăcinile 

ierbii/ și la marginea lespedei‖ rămân alternative pentru postumitate, căci în 

viziunea sa lirică ființa își contină aventura. Îngerul este invocat din nou să 

pună umărul la eliberare. (Vom încerca). 

Adept al simetriilor, al lucrurilor duse până la capăt, poetul vizează o 

continuitate dincolo de marginile sferei sau ale cercului. Lirica recentelor 

volume este, de aceea, străbătută de un fior elegiac, la gândul integrării „între 

oale și ulcele‖, „între gângănii și buruieni‖ sau al salvării și înălțării ei în eter. 

Lirica lui Ion Pop nu este doar „o cărămidă adăugată unei construcții‖, așa 

cum afirma în contextul lansării volumului antologic, este construcția însăși. 
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DUMITRU MĂLIN 
 

 

DIAVOLUL DIN DÂMBUL CRUCII (V) 

 

 

Tot atât de fără răspuns rămâne 

întrebarea cum o fată mândră și frumoasă ca 

Ana, care în afară de acel viol nefericit și de 

sărăcia lucie și însingurată în care trăia, nu ar fi 

avut nici un motiv să se căsătorească niciodată 

cu o uitătură precum cea a lui Simionul 

Simonocului, s-a căsătorit, totuși, în aceeași 

toamnă, după nu prea multe, dar stăruitoare vizite, pe care ochiosul tuciuriu i 

le-a făcut la căsuța sa de lângă iazul morii. 

S-au căsătorit și ai fi zis că se şi iubeau, dacă în primii doi ani 

următori au avut repede, unul după altul, doi copii, o fată, mai întâi și apoi un 

băiat. Așa încât ai fi putut bănui acolo o familie ideală. Nimeni nu știa, însă, 

cu adevărat, ce se întâmplă în spatele pereților de lemn ai căsuței de la moară, 

nici cu ce suflet nefericit îl aștepta Ana pe Simion al ei când acesta se 

întorcea de la mină, cu camionul Steagul Roșu cu prelată. Vorba vine se 

întorcea că era dat jos din camion, mai tot timpul, pe brațele ortacilor mineri, 

fiindcă oacheșul era mort de beat, cu uitătură cruntă, urâtă, mârșavă. Se târa 

cumva de la stație până la ușa Anei și a celor doi copii mici, acolo începea să 

înjure și să scrâșnească într-un mod sinistru din dinţi şi măsele, din curvă 

violată la marginea șanțului (știa și el povestea) pe nevastă nu o scotea, pe 

fetiță o lovea cu cizma lui minerească în burtă și pe unde nimerea, iar pe 

băiat îl apuca de piepții cămășuții cu care era îmbrăcat, îl ridica la grindă, de 

unde îi da drumul să cadă jos pe podele. Pe Ana o înhăța de păr și-i căra 

pumni palme și picioare în cap sau în partea opusă capului, mai ales între 

picioare se căznea să o nimerească urlând că acolo este cuibul curviei ei de 

muiere destrăbălată. Că auzise el cu ce se ocupa Ana până lucra el în mină să 

le aducă pâinea cea de toate zilele ei și bastarzilor ei. Că nici unul dintre cei 

doi copii nu erau ai lui, nu-i făcuse cu el, ci cu cutare și cutare bărbat sau 

holtei al satului. Că mâncare nu-i face, îl ține tot cu zeamă de urzici, că nu-l 

spală și nu-l îngrijește, nici pe copii nu-i spală și nu-i îngrijește cum trebuie. 

Acum, nu c-ar fi fost Ana o gospodină model, dar nici precum o 

oarecare moață de-a noastră nu se arăta a fi, o moață căreia îi plecase 
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bărbatul cu căruța încărcată de doage și ciubere „pi țară‖ și nu s-a reîntors 

decât după doi ani. Iar atunci când a intrat în casă și-a găsit izmenele tot 

nespălate, jos lângă pat, așa cum le lăsase la plecare. Și-a întrebat atunci 

nervos, desigur, nevasta: „Apu, tu, muiere, apu curvască dracu pi tini și pi 

socoteala ta, apu tu nu mi-ai mai spălat izmenili istea?‖. „Nu, că te-o știut 

dracu că ghii așe iute‖, i-ar fi răspuns senină nevasta. 

Nici de fidelă nu-i mai era Ana îndestul de fidelă lui Simion, mai 

speria și ea cucii noaptea, în grădina de lângă iazul morii, poate cu Guzul, 

Oacă sau cu altcineva, târziu, când copiii dormeau, iar oacheșul și zurliul său 

de bărbat ori era la mină, ori mort de beat și ne în stare mereu de nimic, de-

atâta alcool amestecat cu silicoză spornică și nemiloasă. Iar trupul tânăr al 

Anei simţea nevoia, aștepta și tânjea, dar vorba ceea: „Pe când fu la o adică/ 

Ea-i cerea și el nimică‖. Iar de aici, mai ales de aici, iarăşi certuri, bătăi şi 

zaveră. Deoarece minerului Simion, de alcool sau silicoză, ori, de ce nu, de 

amândouă o dată, îi cam murise, de tot, împăciuitorul, încât putea, uitându-se 

cu jale la el, să spună, precum un bătrân, cândva: „Trăsni-te-ar, că ne-am 

născut amândoi o dată, dar tu ai murit înaintea mea!‖. 

După multe astfel de certuri, bătăi, umilințe și batjocuri de tot felul, 

Ana se hotărâse, în cele din urmă, să divorțeze de Simion. Cu divorțul era 

cam greu pe vremea aceea, nu prea se aproba separarea soților mai ales când 

la mijloc existau doi copii mici. Dar și-a găsit Ana un avocat bun și după un 

an de umblat pe la ușile judecătoriilor, cu numeroși martori, care arătau cam 

care era pacea la casa aceea, s-a pronunțat sentința prin care Ana și Simion 

erau divorțați. Copiii rămâneau în creșterea și îngrijirea femeii, Simion fiind 

evacuat din locuință, casa aparținând, de fapt Anei, drept moștenire de la 

părinți. Bineînțeles că nu totul s-a petrecut atât de ușor nici cu plecarea lui 

Simion din casa Anei. A fost nevoie de chemarea lui de mai multe ori la 

miliție și poate și de câteva bastoane milițienești peste boașe, bastoane care 

până la urmă l-au convins să se mute la ai săi, în Valea Ulilor, nu înainte de-

ai mai trage o bătaie zdravănă Anei și-a o amenința că, într-o bună zi, o va 

omorî cu mâna lui și pe ea și pe copii. 

Nu vreau să trec, însă, mai departe de procesul de divorț al Anei, 

până nu vă povestesc, pe scurt, o scenă văzută de mine, la o oarecare 

judecătorie, cu o bătrânică șugubeață, chemată martor, tot la un proces de 

divorț. Judecătoarea, o femeie tânără, îi cere martorei de vreo şaptezeci de 

ani, să depună jurământul. Zice: „Spune după mine, mătușă – Jur să spun 

adevărul și numai adevărul și să nu ascund nimic din tot ce știu…‖. 

„Doamnă dragă, dar eu nu înjur‖. „Păi nu te-a pus nimeni să înjuri, ți-am 

spus să juri…‖. „Dar nici nu-njur, nici nu jur‖. „De ce? Îi fi pocăită?‖. „Ba, 

nu-s pocăită că-s mai mult ortodoxă, dar nu-njur‖. „Păi dacă ești ortodoxă, să 
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știi că și popa dumitale, când vine aici ca martor, jură‖. „Dar treaba lui, că al 

lui este păcatul. Dar eu nu-njur‖. „Mătușă, dragă, dacă nu vrei să zici 

jurământul, eu nu te pot asculta ca martor‖. „Păi cum să nu mă asculți, că 

doară n-am venit aici, tocmai din fundul lumii ca să nu-ți spun ceea ce știu‖. 

„Nu am dreptul să te ascult dacă nu spui jurământul, așa că ieși afară, că n-

am timp de pierdut toată ziua, numai cu dumneata. Următorul martor…‖. 

„No, stai că-l zic, dar al dumitale să fie păcatul. Cum ai zis să zic?‖. Și, în 

sfârșit, cu chiu cu vai, bătrâna noastră depune jurământul, apoi judecătoarea 

continuă: „Ei, acum spune tot ce știi, aici în prezența celor doi împricinați!‖. 

„D-apoi, doamnă dragă, lucru slab în casa aia‖. „Cum adică!?‖. „Adică, el 

bețiv și ea curvă‖. „Ei, asta-i bună. Poate despre el poți să spui cu ușurință 

că-i bețiv că li-i fi tot văzut beat, dar pe ea ai văzut-o cu cineva, ştii ceva?‖. 

„Dar o văzut-o Dumnezeu s-o bată!‖. „Păi, ai zis că dumneata nu înjuri‖. 

„Păi nu, dar acum mă cătrăniși!‖. „Bine, bine, deci de unde ai tras dumneata 

concluzia că femeia asta-i curvă?‖. „Păi, doamnă dragă, parcă dumneata nu 

știi cumu-i. Asta-i din alea căreia îi place să se preumble mult‖. „Cum adică 

să se preumble?‖. „Păi, dimineața, numai la ceva vreme după ce pleacă el la 

lucru, pleacă și ea și se mai întoarce seara, cu puțin înainte ca el să sosească 

acasă. No, unde umblă ea toată ziua, nu la curvărit, spune dumneata doamnă, 

că te văd femeie cu școală și cu experiență în din astea! Eu așa știu, că la 

astea care le place să se preumble, numai dracul li-i nănaș și-s curve toată 

ziua, cum mă vezi și cum te văd‖. „Bine, altceva mai ai de spus?‖. „Ba, nu 

mai am. Atâta vă mai spun o dată: lucru slab în casa aia – el bețiv și ea 

curvă‖. 

Ei, acum Ana nu avea ea vreme să se preumble prea mult, dar nici 

sfântă nu era, sau poate, totuși, era ea, cumva, o sfântă după cum ar fi zis 

cineva: „Femeia asta-i o sfântă!‖. „Cum adică?‖. „Adică se f..te 

dumnezeiește!‖. 
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MARIANA FLĂMÂND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    ASCULTĂ-MĂ 

Totul e să învăţăm să iubim 

asemeni zborului spre reîntoarcere 

spre regăsire 

ca brazii ce-şi păstrează lumina 

în curcubeele aceleiaşi toamne 

când mirosul florilor alterat de timp 

nu mai spune nimic. 

În apa tăcerii ce spală 

mâinile noastre 

să nu privim căderea unei stele 

ce ar dura o noapte.    

Vaporul aduce din larg 

albastru şi miros de algă 

fiecare zi e o nouă împlinire. 

Am sărutat o floare 

şi-nspăimântată de fiorul sevei 

alerg la izvorul nopţii 

să-ncep o altă aventură. 

Ascultă: totul e să învăţăm să iubim 

până în ultima clipă.  
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JOC NOCTURN 

Noaptea se desface din petale 

mă-mbată cu mirosu-i stelar. 

Vino Făt-Frumosul meu 

visat de ani de zile 

să ne jucăm ca în copilărie. 

M-am ascuns dup-o stea, 

stea cu miros de praf şi poezie. 

Credeam că n-ai să mă găseşti 

într-un decor bizar, de fantezie, 

luat din cartea cu poveşti. 

   Biruitor ca-ntotdeauna 

   m-ai regăsit cu totul alta 

   şi-n jocul nostru 

   ne-am trezit mergând 

   mână-n mână.  

 

 SĂRUT 

A muritt o pasăre, iubite, 

cântecul s-a transformat în murmur 

dincolo de viaţă şi moarte; 

gheaţa se sfarmă-n cercuri de lumină 

izvorând din durere 

ca un alt sens al tăcerii. 

Nimeni nu mai vine; 

poate voi, cerul cerne ploaie de îngheţuri 

să rămânem cu durerea pe umeri 

făcând din timp 

a doua haină a purităţii. 
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RECVIEM DE TOAMNĂ 

Am rămas cu umbra unei zile 

fâlfâindu-mi în păr 

tăcerea îngheţată amurgind sub pleoape 

păduri de stalagnite mă-mpresoară 

mărturii nepreţuite ale ploii. 

De ziua morţilor m-am îmbrăcat 

în flori îngălbenite 

tristă mantie regală 

ţesută în luminile toamnei. 

Păsări au plecat cu soarele pe aripi 

câteodată mă visez că zbor 

ar trebui un cântec de baladă 

pe care-ncet să urc la vechea stână 

unde focurile doar mă veghează. 

 

          ÎNDEMN 

Trăieşte-ţi taina, omule creştin, 

Nu te risipi în lucruri deşarte. 

Spre Domnul aleargă neobosit pelerin 

Ca de mântuire să ai parte. 

Străin să fii dulceţilor lumeşti, 

Caută mireasma veşniciei. 

Lasă îngropate grijile pământeşti, 

Tu urcă pe aripa psalmodiei. 

În inimă aprinde focul duhovnicesc 

Sfântă şi simţitoare rugăciune. 

Ocrotit de braţul părintesc 

Întoarce-te degrabă din stricăciune. 

Trăieşte-ţi măreţia precum un copil 

Supus poruncilor mântuitoare, 

Cu sufletul smerit şi umil, 

Prinos de dragoste şi de candoare. 
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LUCA CIPOLLA 

        ITALIA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

                           *** 

Sono ortica tra le messi 

ove un peso languido non mi cinge; 

sono sabbia sul selciato 

che un carro solca al cavalcare; 

pelle ruvida al ritorno 

dove il sole è fiele e punisce le mie membra; 

ma penso a quella pietra svellersi al contrasto 

per il troppo ostro, 

per il grande astro. 

 

             *** 

Sunt urzica dintr-o recoltă 

unde o durere lâncedă nu mă cuprinde; 

sunt nisip pe dalele 

pe care un car îl brăzdează în trecerea sa; 

piele aspră la întoarcere 

unde soarele este fiere şi pedepseşte membrele mele; 

dar mă gândesc la acea piatră smulgându-se contrastului 

din cauza vântului, 

pentru marele astru. 
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           BĂRĂGAN 

Ora non resta che chiudere gli occhi 

e respirare piano 

perché ti voglio assaggiare, 

primavera, 

ed addomesticare, 

bella e gitana che sei 

e distante, 

e la tua corazza di mistero e vetro 

si dissolve 

nel tramonto che t'accoglie, 

nel tramonto che riveste il tuo cammino.. 

..ed era frontiera,  

era rugiada di terra fertile..  

il fiume già spezzava le mie illusioni  

e l'ovest si stagliava in lontananza  

dove le prime alture carpatiche mi parlavano di casa..  

l'estate era lontana,  

ma di quella terra e di quei sassi  

avrei ancora spezzato le mani..  

restano i ricordi  

e qualche giorno in più  

regalato al tempo che scorre.   

 

BĂRĂGAN 

Acum nu rămâne decât să închid ochii 

şi să respir încet 

pentru că vreau să te simt, 

primăvară, 

şi să te îmblânzesc, 

frumoasă şi gitană cum eşti 

şi distantă, 

şi platoşa ta de mister şi de sticlă 

se dizolvă 

în apusul care te întâmpină, 

în apusul care îmbracă drumul tău.. 

..şi era frontiera, 

era roua de pământ fertil.. 
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râul frângea deja iluziile mele 

şi vestul se reliefa în depărtare 

unde primele piscuri carpatice îmi vorbeau de acasă.. 

vara era departe, 

dar de acel pământ si de acele pietre 

mi-aş fi zdrobit în continuare mâinile.. 

rămân amintirile 

şi câteva zile în plus 

dăruite timpului care se scurge. 

 

TRAMONTO 

Semplice come un abbandono, 

allettante come un richiamo, 

musa di canti vespertini, 

nobile certezza, 

elementare transitorietà, 

spiga di grano a maggio, 

rosa purpurea, fiore di loto, 

risonanza armonica di celesti crini 

fulvo-crèmisi... 

Il cielo si spegne, 

la terra giace 

nel sapore arcigno di fine giornata 

e tu, cullata dall'incanto, 

sogni, amica mia. 

Assorta, dai gigli raccolta, 

quale ardire ti contempla? 

Il silenzio trova voce 

dove anima di pietra ti sotterra. 

Sarà pace o forse guerra? 

Sarà fato come sparo nella nebbia? 

Ma il silenzio ti seduce e l'orbita devia, 

da quei gigli sollevata. 

E diventi primavera..  

già soppesa e immacolata, 

Son questi i giorni che separano dal nulla 

e ammorbidiscono l'anima d'acqua  

che scorre e ripercorre 

uguali rive di legno e pietra.. 

fino a incontrare te. 
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Forse una virgola nel libro del tempo,  

un entusiasmo sfiorato da poco,  

riposto in quell'angolo segreto di strada..  

Forse la luna,la strada, le luci  

dai colli vivaci che chiamano piano..  

Forse pensarci, il contrasto  

che dal passato chiama  

come un' eco..  

e sperare, ancora e sempre. 

Come dissolvenza.. 

piramidi di luce da veste che traspare, 

àere arrugginita nella polvere d'un sentimento, 

lacrime calde dal lungo corso. 

Dove i cani abbaiano poco 

e le donne son scalze  

ti cerco, 

e la notte mi somiglia 

nel rifugio che ci offre, 

nel mistero che l'avvolge. 

Coglier le ore,i minuti,i secondi 

come grani di sabbia 

e versarli nel cuore 

perché sempre m'appartengano. 

Ecco quella terra 

affacciarsi alla finestra 

quasi fosse un tuo saluto o un cenno 

fra le ciglia umide, 

e quell'istante il mio destino.. 

La brezza fertile non corregge  

la pelle riarsa 

e l'incognita muove dentro 

come canto di sirena 

tra le croci, 

ma dentro richiama alla vita 

una carezza, spiga di grano, 

questa terra senza speranza  

come me. 

Così, 

abbagliato dalla luna 

e sedotto dallo spirto incerto dei falò, 
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giocavo coi pensieri 

ove solo libera quiete m'ostruiva. 

Dov'è ora quella pace? 

Sai confondermi, 

di quell'istante sai riempirmi.. 

Un tempo forse avrei pianto, 

mi sarei aperto a te come foglia a primavera, 

oggi no, 

oggi sei tu, 

semplice poesia.  

 

APUS 

Simplu ca un abandon, 

ademenitor ca o chemare, 

muza cântecelor de vecernie, 

nobila certitudine, 

elementara vremelnicie, 

spic de grâu în mai, 

trandafir purpuriu, floare de lotus, 

rezonanţa armonioasă a celestului păr de cal 

blond-carmaz... 

Cerul se stinge, 

pământul zace 

în aspra savoare a sfârşitului de zi 

şi tu, legănată de vrajă, 

visezi, amica mea. 

Absorbită, dintre crini culeasă, 

ce ardoare te contemplă? 

Tăcerea găseşte voce 

unde suflet de piatră te îngroapă. 

O fi pace sau poate război? 

O fi soartă precum împuşcătura în ceaţă? 

Dar tăcerea te seduce şi orbita deviază, 

deja înălţată şi imaculată, 

din acei crini ridicată. 

Şi devii primavară.. 

Acestea sunt zilele care separă de nimic 

şi îmblânzesc sufletul de apă 

care curge şi tot curge 

maluri egale de lemn şi piatră.. 
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până sa te întâlnesc pe tine. 

Poate o virgulă în cartea timpului, 

un entuziasm atins de puţin, 

repus în acel colţ secret de stradă.. 

Poate luna, strada, luminile 

de pe colinele vii care cheamă încet.. 

Poate a gândi la acestea, contrastul 

care din trecut cheamă 

ca un ecou.. 

şi încă a mai spera, mereu. 

Precum risipirea... 

piramide de lumină din veşmântul care se 

întrezăreşte, 

aer ruginit în praful unui sentiment, 

lacrimi calde din lungul drum. 

Unde câinii latră puţin 

şi femeile sunt desculţe 

te caut, 

şi noaptea îmi seamănă 

în adăpostul pe care ni-l oferă, 

în misterul care o înfăşoară. 

Să culeg orele, minutele, secundele 

precum firele de nisip 

şi să le vărs în inimă 

astfel încât mereu să-mi aparţină. 

Iată acel pământ 

apărând la fereastră 

ca şi cum era un salut al tău sau un semn 

printre genele umede, 

şi momentul acela destinul meu.. 

Briza fertilă nu reface 

pielea uscată 

şi necunoscuta se mişcă înăuntru 

precum cântecul de sirenă 

printre cruci, 

dar înăuntru cheamă la viaţă 

o mângâiere, spic de grâu, 

acest pământ fără speranţă 

ca mine. 

Aşa, 

orbit de lună 
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şi sedus de spiritul incert al făcliilor, 

mă jucam cu gândurile 

unde doar liniştea liberă mă împiedica. 

Unde este acum pacea aceea? 

Ştii să mă confunzi, 

din acel moment ştii să mă completezi... 

Cândva poate ai fi plâns, 

m-aş fi deschis ţie precum frunza primăvara, 

astăzi nu, 

azi eşti tu, 

simplă poezie. 
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NICOLAE DAN FRUNTELATĂ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graniţa de Sud 

 

Am visat iarbă, Doamne, iartă-mă 

pentru păcatul de-a fi uitat 

o turmă de greieri a păscut 

la fereastra mea din marele oraş 

A doua zi am plecat, nebun şi singur 

spre nevăzuta graniţă de sud 

Nu e nimic de cucerit, totul a fost scris 

sârbii şi-au spălat în sânge cuţitele 

omorându-şi vis după vis 

bulgarii cu mine vorbeau şi erau 

un fel de machedoni mai uitaţi 

fugeau spre Trieste, spre Gramostea 

spre Moscopolea unde străbunicii erau împăraţi 

Fugeam spre sud, buna mea, Costandina, 

Ochii mei orbi nu recunoşteau 

lumea de acum 

Eu îmi împingeam graniţa spre Mediterana 

cu vorba mea valahă ca un parfum 

Am visat iarbă, Doamne, iartă-mă 

pentru păcatul de-a fi uitat 

purtam în vis mantia Brâncoveanului 

cu soare pe umeri, ca un împărat 

Pentru voi lumea asta-i străină 

nu aveţi nimic de pierdut, de uitat... 

voi, care n-o cunoaşteţi 

n-aveţi nicio vină 
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pe cel mai înalt munte din câmpie 

un fir de colilie uriaş 

cântă despre noi o pasăre străină 

 

Mi-e dor de noi 

 

Şi toate umbrele verii 

s-au spălat în ploi 

acolo, în Sudul fantastic al câmpiei, 

la Siliştea crucilor unor învăţători bătrâni, 

bolnavi de dorul nostru chiar şi azi 

când iarba Dunării le înfloreşte pe gură 

Acolo, iubito, îmi e dor de noi 

alergam pe un câmp, părul tău flutura 

ca un steag al vântului neînvins 

ochii tăi luminau albastru-azuriu 

istoria acelei ţări vrăjite 

Mulţumim, Doamne, că nu ne-ai ferit 

de iubire şi de alte ispite 

Dimineaţa ne spăla tălpile, roua urca 

până pe buzele tale cereşti 

luate de nu mai ştiu unde, din locuri 

sârbeşti, ori poate aromâneşti 

Iată, spuneam, de aici începe 

ţinutul barbarilor, dinspre Hunia 

vin călăreţii negri ai lui Attila, poate 

s-or întâlni cu o legiune iudaică 

vor scăpa jumătate, vor muri jumătate 

Iată, de acolo vin însângeraţi prinţii sârbi 

tăiaţi pe Câmpia Mierlelor, atunci şi acum 

noi făceam istoria, lumina mea, 

să pară o poveste, să pară un drum 

Ce tineri şi ce departe eram 

când toate umbrele verii se spălau în ploi 

mi-e dor ca unui cuţit de rana pe care a făcut-o 

mi-e dor, iubita mea, 

mi-e dor de noi 
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Fetele din câmpie 

 

Fetele din câmpie 

nu sunt mai mult de o mie 

ca mânzele în luncă 

acolo unde e Dunărea mai adâncă 

au ochii verzi ca iarba şi trupul  

de salcie crudă 

atinsă doar de priviri 

şi de ploaia ca o patimă udă 

când stau pe pământ primăvara 

de căldura lor se aprinde 

cu un foc uriaş, toată ţara 

arde până la temelie 

Du-mă, Doamne-n câmpie 

să le mai văd o dată 

nu sunt mai mult de o mie 

legănând Sudul meu ca pe-un prunc 

nenăscut, dar iubit 

ne‘nceput, dar sfârşit 

Mai du-mă o dată 

în lumea vrăjită şi înluminată 

 

Liru-lai 

 

Alu liru lai 

cel bolnav de Rai 

cel bolnav de când 

a fost viu, flămând 

nu mă liru-la 

pune-mi o basma 

peste faţa mea 

peste moartea mea 

că eu sunt curat 

fiu de împărat 

fiu de matostat 

iarbă de iubit 

floare de uitat 

Alu liru lai 

cel bolnav de Rai 

iată se arată 

cu faţă curată 
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cu limbă uitată 

Nu mai pot să mai 

 

 

Patrie şi frig 

 

Într-o luni dimineaţă, prieteni 

după noaptea insomniacă de duminică,  

îmi voi scoate din bibliotecă 

steagul meu tricolor împăturit anul trecut 

şi pus lângă Marquez şi lângă Nichita 

îl voi aşeza pe balcon, tot nu se vede,  

la etajul doi nu se văd nici reclamele 

la Vodafone şi la pasta Lacalut, 

voi începe sărbătoarea naţională 

singur, ca un lup vechi, singur 

pentru că m-am săturat 

de hărmălaie, de parăzi şi de vorbele 

care curg pe stradă ca balele unui melc 

pentru că m-am săturat de gestul fariseilor 

care stau drepţi, cu mâna la inimă, vezi Doamne, 

când se cântă acele versuri cu deşteptarea 

unei naţii lovite de somnul de veci 

pentru că m-am săturat 

voi sărbători, deci, cu un pahar de zaibăr 

şi cu un urlet personal şi impur 

amintirea unei zile în care aş fi vrut să mă nasc 

în munţi şi în timp, departe de voi 

concetăţenii mei neînţeleşi, 

privesc în jur, steagul flutură 

mi se răcesc toate cuvintele când strig 

atâta simt, doar patrie şi frig... 
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ION ANDREIŢĂ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ÎNTRE DOUĂ BĂTĂI DE ARIPĂ  

 

 Între două bătăi de aripă 

 Să fie răgaz? 

 Să fie risipă? 

 

 Bulz de polen, 

 Clinchet de lună, 

 Între două bătăi de aripă? 

 

 Ispită? 

 Pierdere? 

 În dulcea clipită?   

 

 Mor sori, 

 Nasc sori, 

 Lumi de stele alai, 

 Fără de pripă –  

 Între două bătăi de aripă 

 

 Corola de minuni  

 Umple misterul 

 Cu vraja ne-nţeleselor 

 Eresuri –  

 Între două bătăi de aripă 
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 Încordare şi rod, 

 Prinos minunii de-a fi; 

 Fie şi-o clipă –  

 Între două bătăi de aripă? 

 

 Pleoapă pe pleoapă, 

 Ochiul desferecă 

 Pânza de-ntuneric a zării 

 Germinând constelaţii 

 

     ADEMENIREA 

  

Cutreieră timp, 

Întinde spaţii, 

Ecoul se-ntoarce 

Cu noi gravitaţii… 

 

Între două bătăi de aripă 

Să fie răgaz? 

Să fie risipă? 

 

 

 CLIPA ŞI INFINITUL 

 

Între două bătăi de aripă 

Universul ne priveşte o clipă 

 

Rânduind ce este de rânduit 

Între clipă şi infinit 

 

 

 MUSTRARE 

 

Între două bătăi de aripă, 

Pământul, fiinţă vie, 

Ne mustră pentru o clipă –  

Vinovaţi de atâta risipă 

A tot ce nu mai poate 

Să-nvie. 
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 MUZICA SFERELOR 

 

O!  

Ce frumos cânta Universul! 

Cu toate instrumentele-n percuţie! 

Rostogoliri de sunete divine –  

Inedit şi adiţie 

 

O!  

Ce frumos cânta Universul! 

 

Timpul călătorea de unde  

Spre niciunde 

În extazul perfectei armonii, 

Crengi stelare îşi scuturau floarea 

Luminii aurii 

 

O! 

Ce frumos cânta Universul… 
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MĂDĂLINA MARDAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cerințe 16.09.2015 

 

Se dezlipesc ochii mari ca soarele 

și mă ridic din pat.Hai singurătate să bem o cafea . 

Îmi torn gândurile aromate în cană adaug  

puțină licoare și roiuri de fluturi matinali.Stau. 

Pornesc prizonierii prin mine  dar ochii fixați  
îmi șoptesc că din suflete plecate 

nimic nu se pierde .Încă aștept. Mă pierd în beciuri de lut 

 și beau licori negre dulci 

în care mă înec profund. 

Îmi zâmbește timpul in oglinda sufletului.Nu mă regăsesc. 

Mă plimb ca un copil "Singur pe Lume"  

pe langă teiul dragostei.Îmi legăn 

glezne pe pamânt dar prea tarziu să fiu înger. 

Altadată credeam. 

Știam că soarele mă iubește se intâmpla ca și luna să lucească . 

Am lăsat vorbă vieții că am să revin  

dar vântul te-a oprit să speri să nu mai crezi. 

Înzadar am așteptat în fața unui titlu în fața unei vieți. 
Singura durere îmi zâmbește 

in mine :ursulețul si Tom ( pisica mea). 
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dragul meu, tu credeai ca eu râd când 

îți spuneam despre sfârșitul lumii 

dar te-ai înșelat 

trecutul ne privește ,pune-ți rochia ta 

roșiatică ,plină de parfumul tău  

gandește draga mea 

că razele de lumină nu devin cărămizii 

și dacă or să le curbeze cineva 

eu o sa-l omor .ne admiră luna pe geamul 

unde ne-am cunoscut. te iau în brațe și te sărut. 

afară plouă. acum hai să vorbim. 

mi-ar fi plăcut să  dansăm  

Les Valses  de Vienne  

însă știi bine că am dus la spălătorie  

costumul meu prețios 

era așa de bun compotul cu care l-am pătat 

mă spovedeam în fața mașinii de scris  

 și așteptam să vină ideile exact cum așteaptă  

un copil tatăl din Afganistan 

 

îmi înfig mereu buzele  

în cana de porțelan 

pe care mama a spart-o 

a fost tare șocată  de cum arăta  

primul meu tatuaj 

păcătos ce sunt! 

 

în timp ce-ți istorisesc basmul  

de luna trecută îți strecor mâna 

pe sub părul cald și te sărut 

 

mă întorc adesea acasă fără tine  

îmi iau o carte îmi dau drumul în pat 

dar sunt complexat că m-am trezit  

prea de dimineață și hainele încă  

miros a tine & Bacovia iar nu s-a trezit  

din funerarul cavou. uit de tot. 

mă uit la cărțile aranjate-n scara măgarului. 
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noaptea greierii ne construiesc alei  

pe care să mergem prin paradis  

dar tu nu știi nimic  

 

să nu-ți fie frică draga mea  

de florile ce se deschid noaptea  

mie nu-mi spun decât povești  

atunci când mai merg pe cărare  

deși noaptea atunci când nu ești cu mine  

ramurile pomilor mai plâng  

dar nu știu dacă de fericire sau supărare  

poate se prefac se joacă de-a Dumnezeu  

pupila ochilor tăi se mai pierde  

prin secundele ce zbor .mă minți. 
e prea târziu să mă păcălești  

am înțeles te gândești doar la tăcere. 

luăm o pauză.cireșele se digeră  

în neștire prin triunghiuri isoscele  

suntem incompatibili cu vremea  

mohorâtă de afară .zic să mergem  

la cină  să ne  așezăm în periferia vieții 
căutăm un lăutar să ne creeze  

o piesă frumoasă de teatru  

exact ce ne-am dorit din totdeauna. 

 

 Tango 

 

Te ador ecou înfometat 

prin grădina moartă  

unde luna albă  

își cerne speranța 

prin viața proletară  

oarbă de durerile  

timpului neînțeles . 

Cănd iar gândul meu  

tinde la anii mei pustii 

la sanatorii spiralate  

stau și privesc 

ale vieții imagini. 
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 ION DULUGEAC 

 
                            PARADISUL DECĂDERII    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Capitolul 1
5
 

 

...dar te rog să bagi în geantă cartea, pentru că o las... 

... Ioane, eşti nebun, am glumit. Stai că o trag, dar a plecat nevasta cu... 

 Noaptea se retrăsese grăbită spre celălalt capăt de lume. O lună 

albicioasă şi obosită se grăbea parcă s-o ajungă din urmă. Colţos şi palid încă, 

oarecum indecis, soarele se arăta prin păienjenişul filigranat al câtorva nori 

şi-şi strunea razele zgribulite ce păreau a mătura cerul. Scăpate parcă de sub 

supraveghere, rătăcite printre crengile groase ale bătrânului nuc, acestea se 

zbenguiau printre frunzele crude, abia mijite şi cochetau cu vântul destul de 

rece al acestui început de primăvară.  

Se bănuia o primăvară caldă totuşi, deoarece, rândunelele sosiseră mai 

devreme. Liniştea dimineţii se-ngemăna cu un clipocit uşor de apă din curtea 

vecină şi cu gânguritul guguştiucilor ce-şi disputau probabil locul.  

Tumultul vieții lui Ioan Brîncoveanu, continuă după vremea studiilor de 

doctorat și concursurilor de echitație, cu istorisirea zile minunate din Bufnița 

de Pluș, când avea liniște și succes în viața lui socială. 

 Bărbatul deschise larg ochii, cum făcea de altfel la modul firesc în jurul 

orei şase a fiecărei zile, îşi îndreptă privirea spre fereastra deschisă, se alintă 

câteva clipe în aşternutul cald şi primitor şi-aşa, ca din senin, îşi aduse aminte de 

coborâşul făcut din creasta Făgăraşului spre Sâmbăta, într-unul din anii tinereţii, 

când făcea alpinism de performanţă la echipa Griviţa Roşie. Revedea aievea 

cum el şi coechipierii săi apucaseră pe drumul cel mai scurt de coborâre din 

                                                
5 Fragment din romanul cu acelaşi nume 
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creasta masivului Făgăraş, mergând către vale, pe albia râului Cârţa, până în 

satul Cârţişoara, vechi străjer la poalele masivului.  

Îndreptându-şi privirea spre fereastra deschisă se gândi cu nostalgie la acele 

momente frumoase ale vieţii, auzind parcă iar susurul apei de munte şi foşnetul 

copacilor atât de asemănător cu freamătul  frunzelor de curând ivite pe crengile 

nucului din faţa casei.  

„Oh, Doamne cum trece timpul, parc-a fost ieri!‖, îşi spuse el şi aruncă o privire 

fugară spre cadranul ceasornicului. Hmm... să revenim în prezent c-avem treabă, 

gândi Ioan şi se ridică sprinten şi preocupat. 

 După îndeplinirea programului matinal ce cuprindea obligatoriu o 

alergare prin parc, o baie caldă şi abia apoi micul dejun, Ioan  se aşeză la birou, 

unde-şi aranjă documentele în ordine. Semnă un contract, câteva ordine de plată 

pe care le puse frumos pe biroul secretarei, apoi luă materialele nelegate ale 

lucrării sale de doctorat.  

Aranjase de ceva timp să o predea la legătoria de artă a tipografiei Coresi, pentru 

a-i pune înscrisurile din folie de aur pe coperţile dintr-un material roşu-vişiniu. 

În acele clipe Brâncoveanu era fericit şi mândru că dusese la bun sfârşit acest 

doctorat la care muncise îndelung, cu pasiune şi dăruire. 

  Bărbatul a reluat meticulos fiecare pagină în parte pentru a verifica în 

amănunt lucrarea, apoi a revăzut numărul capitolelor şi numărul de pagini. După 

ce a decis că totul este în regulă, a luat cele 14 lucrări şi le-a pus câte două-două 

în pungi de plastic. Şapte dintre acestea urmau să fie date comisiei de examinare, 

una trebuia să fie predată la Academia de Studii Agricole, una la Ministerul 

Învăţământului şi Cercetării, iar restul exemplarelor erau destinate profesorilor 

sau colegilor săi.  

 Când tocmai termină de examinat lucrarea, apăru pe uşă Crina. După ce 

s-a făcut comodă  lăsându-şi fularul zebrat şi geanta  din piele ieftină în hol, fata 

a intrat în birou plină de solicitudine arborând un zâmbet forţat pe faţă: 

 ― Bună dimineaţa şefu, vă pot ajuta cu ceva?  

 ― Da, Crina! Dar îţi reamintesc din nou, pentru a nu ştiu câta oară, că 

nu ţin să mi te adresezi cu vreun titlu special.  Foloseşte  numele meu, pe care nu 

ai cum să-l uiţi pentru că ar trebui să-l ştii bine încă de pe băncile şcolii, şi 

renunţă la acest „şefu‖ mult mai potrivit unui conducător de aprozar... De altfel, 

ţara asta este sufocată de-a dreptul de câţi şefi deţine pe metru pătrat... 

― Da, şefu‘, oh, scuze, aşa voi face domnule Brâncoveanu … 

Bărbatul realiză inutilitatea observaţiei şi continuă preocupat: 

― Te rog să-mi spui unde sunt şpalturile de la carte deoarece merg la Coresi să 

duc lucrările de doctorat în legătorie şi vreau să dau corecturile la carte cu „bun 

de tipar‖. 

 ― Da, şefu Brâncoveanu, imediat! se fâstâci Crina şi continuă 

precipitat ... Am făcut verificarea pagină cu pagină şi nu sunt probleme. Doar 
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câteva greşeli pe care le-am corectat vizibil ca să nu scape la corectura 

tipografiei. 

 ― Bine, foarte bine... Te rog să bagi acest material în geantă, să nu-l uit, 

îi spuse Ioan,  surâzând amuzat. 

 ― Acum le bag! Mai aveţi şi altceva de luat cu dumneavoastră? 

 ― Nu, te rog să bagi în geantă cartea, pentru că o las în maşină. Iar după 

ce duc lucrările de doctorat la legătoria de artă, o voi lua din maşină să merg la 

Buzatu, la tipografie, să dau BT. 

 ― Ce tiraj faceţi şefu? Ca să ştiu să comand hârtie... explică Crina 

dornică să ajute. Se gândise să aducă hârtie de tipar, necesară editării cărţii „Caii 

de Sport‖, pe care Brâncoveanu o scrisese în urma susţinerii lucrării  de doctorat.  

 ― Nu trebuie hârtie, fata mea. Cartea se tipăreşte la tipografia lui Tache 

Buzatu şi tirajul cred că va fi de trei mii de bucăţi, fiind integral sponsorizat de 

patronul bănăţean. 

 ― Am înţeles! Aveţi materialul într-un dosar de plastic alb pus în geanta 

de piele. 

 ― Te rog, să mă ajuţi să duc la maşină cele şapte pungi cu lucrările de 

doctorat. 

 ― Sigur că da şefu! Imediat las totul şi vă ajut. Sunt pungile din hol, nu? 

 ― Da, acelea sunt! Te rog să nu le încurci. Vezi că sunt câte două bucăţi 

în pungă. 

 ― Le voi lua cum sunt aşezate, şefu! rosti fata. 

 ― Foarte bine. Te rog să mergi cu primul transport acum când ies şi eu. 

Dar să-ţi iei ceva pe tine să nu răceşti, da?! o atenţionă Ioan grijuliu. 

 Bărbatul apucă două pachete şi geanta din piele pe care, prin balans, o 

aruncă pe umăr, luă cheile de pe servanta din hol şi după ce coborâră amândoi 

cele câteva trepte ale scării din faţa intrării,  împinse cu putere poarta de fier 

forjat a curţii sale, ajungând repede la maşina parcată în alee.  

 Apăsă telecomanda pentru a deschide uşa, aruncă întâi geanta de piele 

pe bancheta din dreapta-faţă, apoi aşeză cele două plase pe bancheta din spate 

unde stăteau şi pachetele puse cu grijă de Crina. 

― Mă duc să iau şi celelalte pungi, şefu! rosti fata cu glas cristalin. 

 ― Bine, mergi şi adu-mi te rog şi ştampila de la firma Arena, da? 

 ― Sigur. Aduc imediat totul!  

 Crina plecă în pas alergător, timp în care Ioan controlă în portbagajul 

maşinii, unde găsi o perie ascunsă după roata de rezervă, o pungă cu două 

rezerve de mop pentru curăţat pardoseala, uitate acolo probabil după ultima 

vizită la magazin. Când aceasta a revenit cu pungile pline cu lucrări, bărbatul le-

a scos şi le-a dat fetei. 

 ― Crina, după ce pui pungile, te rog să iei lucrurile astea să le dai soţiei 

mele. 

 ― Da, sigur că da, imediat!  



84 

 

 Fata puse pe banchetă cele câteva pungi, le aşeză cu atenţie două câte 

două, apoi închise uşa cu delicateţe după care se-ntoarse spre portbagaj de unde  

luă ceea ce-i indicase Ioan  şi plecă spre birou. 

 ― Ştampila ai adus-o? îi aminti el. 

 ― Ah, şefu, am uitat-o în buzunar! zise ea şi se întoarse cu ştampila în 

mână. 

 ― Mulţumesc, fata mea. Te rog să-i suni pe Dan şi Iulian, să vină cu 

Stelică, mai spre după-amiază, la firmă, cu maşina lui. Spune-le să aducă cu ei 

toate cele trei proiecte care trebuiesc derulate anul acesta.  

 ― Să văd şefu dacă sunt acasă, la Academie. Ştiu că Iulian era plecat la 

părinţi… 

 ― Verifică telefonic şi mă anunţi, da? ordonă scurt bărbatul, vizibil 

supărat. 

 ― Bine, vă sun pe mobil în câteva minute, răspunse fata. 

 Urcând grăbit în maşină, Ioan îşi aşeză hainele, porni motorul pe care îl 

ambală câteva secunde pentru a se încălzi, după care rulă atent pe alee. 

 La ieşirea în strada Alexandru Donici văzu că poarta curţii sale era 

blocată de un Trabant de culoare bej, parcat neregulamentar, de către 

proprietarul său.  

 Maşina obtura ieşirea din curte iar inginerul recunoscu carapacea 

vecinului său, inspectorul Doru Gândescu.  

 Claxonă asiduu, moment în care de după zidul grădiniţei apăru figura 

mirată a inspectorului care tocmai discuta cu un vecin de-al său, profesor şi 

dirijor de muzică clasică, care locuia cu inspectorul Gândescu pe palierul 

etajului întâi al blocului de peste stradă. 

 ― Tovarăşe inspector aveţi carnet de conducere? se adresă Ioan către 

vecinul său care zâmbea mânzeşte, ştiindu-se vinovat. 

 ― Vecine, doar o clipă vă deranjez! Am rămas în pană şi trebuie să 

schimb motorul. Nu durează mult, în două ore cred că ...termin. 

 ― Dacă-n secunda trei, nu-ţi iei trompeta asta din drum, mă sui peste 

cartonul tău presat şi ies afară pe stradă, da!? ameninţă bărbatul. 

 ― Băi, Ioane, eşti nebun, am glumit. Stai că o trag, dar a plecat nevasta 

cu cheile în casă. Anca, Anca, ieşi te rog afară! strigă inspectorul luând în serios 

ameninţarea. 

  Ştia că Ioan putea fi uneori violent, pentru că bătuse vreo trei-patru 

parcagii ilegali, care avuseseră neinspiraţia să-ncerce să-i ţină piept, atunci când 

îi blocaseră ieşirea din curte. 

 ― Da, dragul meu? se auzi o voce de la primul etaj al blocului situat în 

spatele unui platan bătrân. 

 ― Aruncă cheile maşinii dragă pentru că l-am blocat pe vecinul cu caii!.. 

se precipită Doru către soţia sa. 

 ― Aoleu, unde sunt dragă!? De ce eşti aşa neatent? 
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 ― Deh, se mai întâmplă, ce vrei! zise inspectorul grăbit. Hai, aruncă-le 

mai repede de pe balcon, te rog! 

 ― Prinde dragul meu! spuse aceasta în vreme ce în secunda doi cheile 

planau prin aer către palmele întinse ale inspectorului aşezat în mijlocul străzii şi 

postat în drumul unei dubiţe de aprovizonare a restaurantului de pe stradă.  

 Maşina claxonă în momentul în care inspectorul prinse în palmă cheile 

iar acesta ţâşni în faţă de frica maşinii care mergea regulamentar pe calea de 

rulare. În acel moment cheile i-au sărit din mâini direct sub una din maşinile 

vecinului său, avocatul Bunăstare, care stătea la etajul doi al aceluiaşi imobil. 

 ― Aoleu vecine! strigă el după ce maşina trecu, am pierdut cheile, mai 

stai un pic! 

 ― Hai mai repede inspectore! De când eşti şef pe la primărie se pare că 

nu mai ai condiţie fizică, frăţioare! Spune-i doamnei tale să te mai pună la 

muncă, dragă! adăugă Ioan  cu subînţeles. 

 ― Lăsaţi-l vecine, că-l aleargă altele destul pe la primărie! se auzi 

glasul femeii glumind din balcon.  

 ― Săracul, d-asta este aşa gălbejit? întrebă Ioan tare, ca să audă 

amândoi. Credeam că-i bolnav sărăcuţul de „gălbenare‖, adăugă el sec. 

 ― Opreşte frate maşina că-ţi consumă carburantul! interveni Doru 

adresându-se lui Ioan. 

 ― Nu-i nimic! Cât poate să consume?! răspunse acesta. Doar nu ţi-au 

căzut cheile în canal?! 

 ― Bate-te peste gură, că sunt ceva canale de scurgere pe aici! zâmbi 

câineşte trabantistul. 

 ― Ha, ha, ha! Ar fi culmea să fi căzut în canal! completă soţia 

inspectorului, râzând din balcon. 

 Văzând situaţia creată, care putea deveni tragică, Doru se lăsă rapid pe 

burtă stând aşezat în mâini şi într-un genunchi şi rosti uşurat: 

 ― Am noroc. S-au oprit la zece centimetri de gura canalului, trebuie să 

le agăţ cu ceva că nu ajung la ele pe nici o parte, frate! concluzionă inspectorul 

gâfâind îngrijorat de-a dreptul. 

 ― Doamnă, vă rog aruncaţi-i o coadă de mătură, sau de mop, să poată 

domnul să-şi tragă cheile de sub maşină! 

 ― Imediat iubitule! răspunse Anca piţigăiat către soţul ei. 
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                 GENOCID 

Hitler a început să ne tragă trupurile la xerox 

Alegându-şi ca model sacru  

Un tânăr german blond, înalt de 1.80, cu ochi albaştri. 

Nu s-a mulţumit însă cu atât 

- Simţea că nu făcuse esenţialul - 

Şi ne-a tras apoi şi eurile la xerox – 

Acestea strigau mereu: „Heil Hitler!‖ 

Şi sărutau svastica. 

Pe cei ce nu corespundeam standardelor  

Ne-a aruncat mârşav în ghetouri  

Şi ne-a obligat să ne lăsăm coapsele roase de şobolani, 

Să ne hrănim cu umezeala pereţilor. 

Ne culcam cadavrele pe cărămizi înroşite de lacrimi  

Şi identitatea ne-a fost scuipată  

Scrijelindu-ni-se pe piept un număr draconic 

Pe care n-am vrut niciodată să-l recunoaştem. 

De Crăciun ni s-au adus ca daruri 

Pneumonia, schizofrenia şi crucea de la capul mormântului 

Şi noi le-am acceptat zâmbind, 

Căci acestea ni se păreau mai uşor de suportat. 

Şi visele ne-au fost decapitate  

Pe butuci de mitraliere cu securi de obuze 

Pe când înotau haotic prin excremente... 

În fiecare zi eram umpluţi cu benzină 
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Şi cauterizaţi până în măduva oaselor, 

Pentru ca sângele suferinţei noastre   

Să prelungească viaţa tiranului. 

Apoi - în virtutea cuvântului „milă‖ - 

Ni s-a dat dreptul să ne spălăm –  

Şi pentru ca nu cumva să rămână 

Vreo parte a corpului nostru murdară  

Am fost primii oameni, deşi numai oameni nu mai eram, 

Cărora li s-a oferit drept detergent gazul  

Care, după ce ne-a curăţit pe noi, 

A curăţit şi fantomele noastre  

Pe când încercau să-şi găsească liniştea  

Înfigându-se benevol în sârma ghimpată 

Ce era blondă, avea 1.80 şi ochi albaştri. 

 

ÎMI CERI?! 

Îmi ceri 

Să-ţi las sărutul meu la îndemână, 

Să mă dezbrac de el, 

Din buzele-mi aprinse  

Să-l arunc  

Şi să-i devii, iubito, 

Tu stăpână?!... 

O, 

Nici nu ştii ce-mi ceri?! 

Să mă dezbrac de mine însumi, 

Să mă vând?! 

Pe cer şi pe pământ, 

Pe însuşi neamul îngeresc, 

Chiar inima  

Poţi să mi-o smulgi din stern, 

Sărutul meu  

Să-l stăpâneşti, însă, iubito, 

Nu voiesc!... 
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LASĂ!... 

Lasă, nu mă duce, 

Nu mă purta prin lume, mamă, 

Mie mi-au căzut aripile demult – 

Încă-nainte de a mă naşte 

Cu strigătu-n mine fiind 

Şi-mbrăcat în tumult! 

Lasă, nu mă închide, 

Nu mă opri în materie, mamă, 

Mie nu mi s-a urcat încă 

Nici o pasăre până la cer – 

Mai degrabă mi se roteşte neantu-mprejur  

Nicidecum stingher. 

Lasă, nu te opinti, 

Nu mă expulza din tine, mamă, 

Mie nu mi-au crescut încă 

Stelele cele mai înalte, 

Aşteaptă mai bine  

Să-ntindă Dumnezeu mâna  

Până la El să mă salte! 

VÂNĂTOARE 

Dacă tot trageţi 

Cu săgeţi în mine 

Considerându-mă un trofeu, 

Aveţi grijă 

Să mă nimeriţi 

În centru – 

În centrul eului, 

În sâmburele inimii, 

Altfel  

Mă predispuneţi la revoltă 

Şi-am să ţip: 

— Mă, dacă tot mă vânaţi 

Şi-mi iau des urma  
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Săgeţile voastre, 

Fiţi măcar 

Nişte vânători destoinici, 

Ce naiba! 

Nimeriţi-mă în centru 

Dacă vă ţine, 

În caz contrar 

Riscaţi să fiţi penibili – 

Izbucnesc în hohote de râs  

Spectatorii… 

 

PUNE-MI-AŞ!... 

Pune-mi-aş buzele în sicrie, 

Dac-ar exista sicrie  

Care să mi le ţie! 

Dac-ar fi de vândut în rate 

Cuie drepte şi lucioase, 

Cu care îmbină muritorii scândurile  

De-şi înalţă case, 

Cui lângă cui aş bate  

Şi buzele mele  

În sicrie le-aş zăvorî 

Să le pot cu frânghiile înnădite  

În pământ coborî! 

Pune-mi-aş buzele în sicrie, 

Dac-ar exista sicrie 

Care să mi le ţie! 

Dac-ar fi de împărţit cuie, 

Care pe lemn ca lianele să se suie, 

Pune-mi-aş buzele în sicrie  

Să moară azi de-atâta pustie 

Şi peste trei zile să-nvie! 

 

 

 

 



90 

 

 

                                  

 

 

 

                                             IN MEMORIAM 
 VASILE ŢAPOC  

 DUMITRU PASAT 

  
       CHIŞINĂU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITATEA PEDAGOGICĂ ȘI DE CERCETARE 

A EUGENIEI FONARI SUB SEMNUL CULTURII MORALE 

 

 

A pornit spre alte metagalaxii acum 40 de zile. Chipul neînsuflețit al 

regretatei profesoare universitare Eugenia Fonari părea senin în fața morții, 
aceasta a devenit o împăcarea cu lumea terestră pe care o părăsești, dacii 

numind-o „deznodământul fericit‖, fiindcă, mai spuneau strămoșii: „ceea ce 

e greu de suportat e viața‖. 

Neîmpăcarea, în schimb, este a noastră, deoarece nu putem accepta 

ușor, ci cu profunda durere curmarea bruscă a firului vieții încă a unui 

mentor-filosof. Grea și dureroasă povară. 

Eugenia Fonari, un intelect deosebit, de o erudiție aleasă, s-a născut 

la 23 aprilie 1940 în satul Țarigrad, plasa Drochia. A absolvit Școala de 

Iluminare Culturală din Soroca (1958), apoi (cu mențiune) Facultatea de 

Litere a Universității de Stat din Moldova, specialitatea Limba și literatură 
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română și limba franceză (1964), rămânând fidelă instituției date până la 

ultima clipă a vieții. În 1974 susține cu brio teza de doctor în filosofie, iar 

peste patru ani devine conferențiar universitar, predând obiectul îndrăgit, la 

diverse facultăți, în limbile română și franceză. 

Întreaga activitate pedagogică a fost fidelă Universității de Stat din 

Moldova, având, în special, ore la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine și 

Drept. A rămas în memoria studenților de la Litere, Istorie, Biologie și 

Pedologie. De fiecare dată releva importanța filosofiei, ținând cont de 

specificul facultății.  
În anii 90 ai secolului XX participă activ la cercetarea problemelor 

metodologice și conceptualiste ale științei contemporane. Regretata Eugenia 

Fonari și-a propus să studieze rolul culturii morale în armonizarea relațiilor 

umane. De asemenea, a contribuit substanțial la elaborarea manualelor de 

filosofie, printre ele: Curs de lecții la filozofie (1991), Din istoria gândirii 

filosofice (în două volume) (1999), precum și la o serie de culegeri cu 

caracter științific și didactico-metodic. Mai mult decât atât, este autoarea a 4 

monografii: Conștiința socială și formele ei; Organizarea politică a 

societății; Cultura morală și caritatea (în colaborare); Morala și rolul ei în 

societate. Un interes de netăgăduit a stârnit studiul Cultura ecologică a 

tineretului studios. Drept dovadă, venim cu următoarele aprecieri ale 

academicienilor din România, Zaira Murgu și Constantin Gh. Marinescu: 

„Formarea culturii ecologice se bazează, în viziunea talentatei cercetătoare 

Eugenia Fonari, pe următoarele elemente: pe respectarea Constituției, a 

dreptului fiecărui om la mediul înconjurător, neprimejdios din punct de 

vedere ecologic pentru viața și sănătate; pe realizarea obiectivelor 

educaționale: formarea conștiinței ecologice la tânăra generație, în toate 

instituțiile de învățământ, inclusiv cel universitar; pe crearea unui sistem 

judicios de instruire și educație ecologică a populației; conștientizarea 

problemelor majore ecologice și antrenarea demosului în acțiuni concrete 

de ocrotire a naturii. Autoarea consideră, pe bună dreptate, că formarea 

culturii ecologice a omului contemporan ar fi imposibilă fără o reflecție 

filosofică și o înțelegere a esenței și importanței științelor ecologice”. 

A publicat peste 60 de articole științifice, care captează și astăzi 

mintea umană. Enumerăm doar câteva: Conștiința de sine și filosofia; 

Filosofia și cultura; Cultura civică; Deontologia și etica profesională; Etica 

profesională din perspectiva rigorilor Consiliului Europei; Importanța 

educativă a concepției lui A.D.Xenopol privind cultura națională; Alecu 

Russo despre continuitate în dezvoltarea spirituală a neamului românesc; 

Concepția lui Mihai Eminescu despre cultură; Petre Negulescu despre 
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conștiința morală etc. Participă la diverse și multiple conferințe științifice 

naționale și internaționale de specialitate. 

Omul de știință, omul de cultură, conferențiarul universitar, filosoful 

Eugenia Fonari a contribuit plenar la aprofundarea cercetărilor, la 

dezvoltarea istoriei și a gândirii filosofice din Republica Moldova. 

Ca pedagog, dânsa s-a bucurat de o stimă binemeritată din partea 

studenților, fiindcă de la o prelegere la alta se prezenta cu gânduri și idei 

proaspete, novatoare și judicioase, originale și nestandarde, aplicând cele mai 

avansate forme și metode de instruire.  

E cavaler al medaliei „Meritul civic‖, a fost distinsă, totodată, cu 

Medalia și Diploma de Onoare a USM. 

Bonomia, acuratețea și principialitatea Dumneaei au devenit 

proverbiale. Făcea tot posibilul, ca în jurul său să domine buna dispoziție și 

colegialitatea. Și dacă e să aplicăm dictonul că omul bun la nevoie se 

cunoaște, acest om a fost regretata Eugenia Fonari, care le-a insuflat cele 

mai alese calități și dragoste și descendenților familiei: feciorul Igor e 

conferențiar doctor în filosofie, iar fiica Victoria este conferențiar doctor în 

filologie, preocupându-se și de hermeneutică literară. 

Eugenia Fonari a intrat în lumea celor drepți cu fața senină, 

înălțătoare și luminoasă, parcă povățuindu-ne că spațiul vieții 
sufletești/spirituale e unicul spațiu important al individului uman. 

Sperăm că modesta noastră creionare-amintire va fi măcar din când în 

când împrospătată și va primi un mereu înnoit nume. 
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VICTORIA FONARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POEZII SCRISE CU LACRIMI 

 

Mamei mele, Eugenia Fonari,  

care m-a inițiat în filosofie  

Mi-e frică 

Mi-e frică  

de-o clipă 

iar clipa  

fuge din călimara vieții 
Mi-e frică  

de-o clipă 

și pare că nu e bizară 

firească 

și totuși imprimă speranțe 

Ușor a zburat 

sufletul mămulicăi 

greu s-a zmuncit 

sufletul tatei 

Mi-e frică  
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de-o clipă 

Dar dintre aici și acolo 

distanța se numără în curcubee 

în fire de busuioc 

ceară și tămâie 

(04.03.2015, ora 02:08)  

 

           Priveliște din avion. Mama și fiica mă așteaptă 

E trist. Dimineața adoarme din cauza norilor 

Soarele pare și el somnoros 

Adoarme învelit între nori 

E ca un copil înfășat 

Sau 

Pământul e înfășat în noi 

Și lui 

Prin plapuma pleoapelor 

Îi pare că și soarele 

Se-nfășoară-n căldură 

Somn 

Repaus 

În leagănul cosmic 

(19.03.2015, ora 10.25) 

 

Ochii dulci ai mamei 

Dulcii ochi ai mamei 

Care scaldă copilării 

Dulcii ochi ai mamei 

Care ne îmbrățișează necondiționat 

Dulcii ochi ai mamei 

Cu sugestii de vestimentație 

Dulcii ochi ai mamei 

Ce știe limita 

Pe care viața o trasează 

Dulcii ochi ai mamei 

Care tăcând ne roagă 

Dulcii ochi ai mamei 

Care ne vorbesc ascultând 

Dulcii ochi ai mamei 

Care ne susțin sugerând 
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Dulcii ochi ai mamei 

Ce ne simt durerea 

De care ascundem bucuria 

Ce ne așteaptă într-una 

Iar noi ne amintim  

De obicei în tristeți 
În bucurii prindem aripi 

Ascundem tăceri 

Găsim mângâieri 

Iar în voalul pleoapei zâmbește și lacrimă 

Cu gândul ne apără 

Se dăruie 

Și răul se năruie 

Ne ia de mână 

Și mâna mânuță devine 

Și-n palmele noastre se strânge timpuri 

De legea negării negației 

Și vreau să neg moartea  

Strig viața 

Dar cumpana monadelor 

Pervers taie realitatea 

Și camera cheamă umbrele pixului 

În punctul pornirii 

În punctul venirii 

În ochii dulci ai mamei mele 

În pofida tuturor legilor heracliene, euclidiene 

Cum aș face să le țes pe toate 

În legea mirării 

În care cauza efect să fie strict eficient 

Pereții – lanuri de grâu 

Printre care să cânte ciocârlii 

Și ochii dulci ai mamei  

Să nu cunoască sfâșieri 

(10.05.2015, ora 00.44) 

 

Durerea arde 

Durerea se toarnă într-un vas 

Vidul îi oferă lacrima 

Competența chimică conține carbon 

Cum oare arde sarea  
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în apă? 

Carbonizat să fie sufletul nostru  

de atâta minciună? 

În fiecare suflet mai înfloresc cactuși sau nuferi 

tei sau lilieci 

trandafiri sau ghiocei 

În fiecare suflet mai zboară visul 

Filtrat în fiecare zi  

de atomii banilor cibernetici 

Cedează și nu mai suntem decât accesații  
sau angajații la marele păianjen www 

(30.06.2015, ora 10.48) 

 

Puterea de a trăi fără a păși 

Puterea soarelui 

O primește numai cel ce nu se teme de sete 

Puterea ploii 

O primește numai cel ce nu se teme de valuri 

Puterea vântului 

O primește numai cel ce nu se teme de strigăt 

Puterea pământului 

O primește numai acel ce nu se teme de liniște 

Puterea dragostei 

O primește numai acel ce nu se teme de ură 

Puterea rațiunii 

O primește numai acel ce nu se teme de prostie 

Puterea de a crește, de a fi sănătos, de a ceda și de a insista, 

de a învinge, de a cădea, 

de a păși, de a se ridica, 

de a zbura 

Este Puterea de a fi OM 

 

În bucuria de a o ști pe mama alături 

În foșnetele frunzelor 

O mamă cu-n copil. 

În aripi de porumbei 

Un bunic cu-n nepot. 

În armuri de viteză 

Un tată cu-n fiu – 
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Joaca descoperirilor 

În lumea ciclică 

Important e să vezi deosebirea 

Să retrăiești bucuria 

Oricum ea va fi alta, 

niciodată aceeași, 

sincronizată în ochiurile timpului 

sub coroana copacilor 

în abisul tăcerii 

Spațiile sar de pe o creangă pe alta 

a anotimpurilor 

Amețiți cădem pe zăpadă 

și devenim îngeri 

zburăm deasupra cerului 

culcați pe pământ. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 

 

LIDIA GROSU 
 

CREAŢIA LUI ALEXE RĂU: TENTAŢIA „MAKTUB”-ULUI” 

 

 Când un filosof, precum regretatul 

Alexe Rău, nu mai încape în meditaţiile 

sale într-o actualitate supusă schimbărilor 

în detrimentul luminii [„...La noi / între 

două puncte– / de la strămoși până la cei de 

astăzi – / se trag mai multe linii / De calcule 

relativiste / nici nu mai face să vorbim  / 

pentru că în punctul nostru / de referinţă / 

constanta de reper este  / nu viteza luminii / ci 

aceea a întunericului...” („Elegie nocturnă‖)], 

el se grăbeşte să se refugieze în alte 

dimensiuni, tentat de „Maktub‖/ „Scris a 

fost...‖, supunând această noţiune/ 

sintagmă propriei tălmăciri („...pentru că 

ceea ce aştepţi să vezi / e creaţia altor 

ochi..:”), poate chiar prin prisma materializării gândului de a-şi propune 

însăşi fiinţa sa spre dezbatere prin întrebări retorice („Destinul ne e strâns de 

două râuri. / Au chiar să vină marele potop? / Chiar să ne crească prin 

păduri sicriuri? / Chiar să se-ascundă-o cruce-n orice plop? / Ca-n cimitir 

tăcere e în ţară, / Se mai zâmbeşte-acum doar la palat, / Unde cei mari şi 

tari se-asociară / Cu-acei care moşia noastră-mpart. / Ascunşi stau spinii pe 

după zambile/ Şi baionetele – după Ştefan... / Nu-nvie morţii. E-n zadar, 

copile, / Quo vadis, plaiule basarabean?” (Quo vadis?)) întru o reînviere a 

eului: „...o forţă metafizică / platoniană / m-a îndreptat / cu faţa spre / 

trecutul viitor / să mă întorc / să-mi întâlnesc / naşterea...‖ („Maktub‖). 

Polemizarea iniţiată aici cu Heidegger (Sein und Zeit) spre atingerea unui 

consens în problema existenţei umane, presupusă în mod esenţial ca şi 

coexistenţă,‖ „destin sau menire‖, „acţiune a comunităţii, a poporului―, 

precum şi răsturnările de idei în frecventele dezinvolte „încăierări‖ cu 

personaje mitologice, schimbul de idei creative într-un amuzament ludic, 

inclusiv şi muzical („My fair lady‖, ‖În pătratul regelui‖ etc.), cu filosofi, 

scriitori în poemele: „Lucian Blaga‖, „Samuel Beckett‖, „Nichita‖ etc., incită 

la o spargere a tăcerii unui popor resemnat periodic cu vitregiile şi, tot 

periodic, capabil să demonstreze că lecţia de recalcitrant a fost însuşită, 

neapărat şi prin Eminescu cel detractat, autorul activând sonorizarea 

mesajului genial, semnalat în „Scrisoarea III‖, ce dictează această elocinţă 

sentimentală de neînlocuit pentru toate timpurile prin doar un singur vers: 

„Dară ochiu-nchis afară / înăuntru se deşteaptă...”.  Adevărul e că Alexe 
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Rău va reveni repetat la icoana creaţiei eminesciene (în poemele: 

„Eminescu‖, „Fireşte, metrul antic‖, „Vino, muzică‖, „Între peşte şi 

porumbel‖), ludicul susţinând replicile spirituale, şi nu neapărat prin 

invocarea metaliteraturii. Astfel, poemul „Un fagure pe-un munte‖ răsună, în 

acest context, ca o avertizare, ca o declaraţie, dar şi ca un îndemn întru 

definirea ecuaţiei integrale Eminescu, indiferent de categoria cititorului: 

„Azi în prima zi de cireşar / După ce am fost la Grumăzescu / Cu ruşine, 

domnilor, declar: / Noi nu-l ştim deloc pe Eminescu./ Doar un strop de zăr 

dacă-am gustat / Dar şi-acela fu prin roş trecut / Caşul alb şi dulce şi curat / 

E rotund şi creşte peste Prut. / E rotund şi creşte, căci românul Are de la cer 

poruncă-aşa: / Mergi la Eminescu doar cu plinul / Cu deşertul n-ai ce căuta. 

/ Deci, când s-or desface frontiere, Nu cu sacul gol să vă porniţi / Şi să vă 

gândiți nu ce veţi cere, Dar ca fraţii ce-o s-adăugiţi. / Eminescu-i fagurele 

unde / Neamul mierea trebuie să-şi puie / Dumnezeu l-a aşezat pe-un munte / 

Demn e stupul ce spre el se suie”. Expresia parodiei, a sarcasmului, ca 

schimbare de atitudine poetică, va figura în mai multe poeme când este vorba 

de atacuri la geniul omului, culpabilitate, imperfecţiune, vicisitudini etc. etc., 

motive pe care Alexe Rău le va dezvălui în poemele: „Quo vadis?‖, „Nimic 

nu se repetă‖, „Psalm‖, „Litanie‖, „Uniluconul‖, „Violoncelul‖, „Concert şi 

fugă‖, „Între peşte şi porumbel‖, „Ciuleandra‖, „Un glas din mine‖, „Joc 

nichitian‖, „Maktub‖ etc. 

În continuarea monologului despre necesitatea refugiului „demascat‖ 

de Alexe Rău ca altă dimensiune, la fel de prioritară pentru un artist al 

cuvântului, vom susţine ideea şi vom accepta ca fiind important în decizia 

respectivă intenţia de căutare şi (re)găsire a unui răspuns complet la ceea ce 

ne-ar risipi neliniştea şi care ar fi o dovadă a stringenţei omului de creaţie de 

a se recunoaşte în descoperiri (În muguri şi-n seminţe / pocnesc / ideile 

Creatorului / Să fie lumină! („Primăvară‖). Vom constata un adevăr pe 

seama schimbului de informaţii, atitudini, de viziuni, oferite cu generozitate 

în alte spaţii peste care va survola filosoful Alexe Rău– cele oferite de suflet 

– şi vom constata o reuşită a eliberărilor spirituale ce alternează cu ambiţia 

de proprietar privat al propriilor emoţii când este vorba de pierderea 

oamenilor dragi (poemele: „Mama‖, „Tata‖, „Soare sub soare‖) şi nota în 

imposibilitatea eului de a le mai urma sfatul întru a învăţa pe seama 

greşelilor altora pentru a nu se împotmoli în propriile greşeli pe motivul că 

„Tempus fugit‖, iar regretele rămân cu aceeaşi nostalgie pentru tot ce a rămas 

punct de revenire – cel al amintirilor – într-un anotimp al toamnelor şi al 

viorilor din suflet: „Umpluse mama cu cartofi un sac / Îi spusei că vin 

sâmbătă acasă / M-au aşteptat cartofii mult pe prag / Colţi albi şi lungi prin 

pânză-au prins să iasă...‖ (Mama) sau: „Copac străvechi, tata te geluieşte / 

Surcele-vârste ies an după an, / Lucrează, plânge şi ne povesteşte, / Istoria 

trecând-o prin fugan... / Sicriu-i gata. Tata se-odihneşte/ El sprijinit-a greul 
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cel fugan / De pomul pus de bunu-acum mulţi ani / Ne cheamă lângă el ne 

povesteşte‖ (Tata). 

Această metamorfoza în „structurarea‖ sa pe ipostaze va fi aprobată 

de eul ce va urma dintr-o respiraţie o nouă inspiraţie în cazul în care sufletul, 

ce nu va mai încăpea în trăiri, se va aşterne întindere de poezie. Şi se va 

produce identificarea acestui eu cu Alexe Rău, regăsit într-o inedită 

„preocupare‖– cea de iubit – cu o declaraţie de dragoste către jumătatea sa, 

titlul deconspirându-i numele – „Către poezie”: Eu te-aş chema sub teiul 

înflorit, / Dar teiul ocupat e de Mihai / Nu ocupat, ci lui îi e menit, / Iubita 

mea, sub un arţar deci hai. / Dar în arţar Nichita-i stabilit – / Băiatul blond 

ca îngerii din rai... / Eu te-aş chema sub teiul înflorit, / Dar teiul ocupat e de 

Mihai... / Iubita mea, sunt deznădăjduit / Nici un copac pe-aici nu-mi spune 

„hai!” / Ce-ai zice de un pom de noi sădit? / Eu te-aş chema sub pomul 

înflorit...” 

Volens-nolens când vorbim despre spiritul creativ al lui Alexe Rău 

subînţelegem o interdisciplinaritate – filozofie – psihologie - literatură – ce 

contribuie la extensiunea sensului noţiunii de om cu o configuraţie a 

calităţilor unei fiinţe complexe – Omul din Om...sau Supraomul. Cutez să 

afirm şi regret că mă refer la timpul trecut atunci când relev un adevăr despre 

cel care a fost, dar rămâne poetul, filosoful, psihologul... (lista calificărilor/ 

ipostazelor poate continua) Alexe Rău, mereu monitorizat de supraomul care 

îl conţinea, dar nu în sensul eliberării de morala de sclav al creştinismului, 

potrivit concepției lui Fr. Nietzsche, pentru a-şi promulga propriile legi întru 

situarea sa dincolo de bine şi de rău (Fr. Nietzsche, Voința de putere, Editura 

Aion, Oradea, 1999), ci (dacă,totuşi, vorbim de poezie, pentru că la textele 

lirice mă voi referi şi în continuare) la relaţia poetului Alexe Rău cu 

divinitatea, privită dintr-un unghi al subînţelegerii acesteia ca fiind Cuvântul 

şi a împăcării cu ideea că acesta este considerat artă a artelor, misterul lor (în 

poemele: „Amintiri cu Rafael‖, „Genealogia picturii‖, „Concert şi fugă‖ etc.), 

uneori răsunând prea zeflemitor pentru a nu distinge în el adevărul despre 

omul ca fenomen al luptei dintre unitate şi contrarii: „...O ură şi-o iubire este 

omul / Abia zidit se năruie-un perete / Ruini măreţe-şi au de umbră conul / 

Măreţ palat din depărtări se vede / Căci omul e însuşi 

Uniluconul(Uniluconul)). În această relaţie autorul se va regăsi ca 

fructificator şi promotor creştin (pentru că Dumnezeu a creat artele!), cu 

conştiinţa trează şi împăcată până la urmă că trebuie „să iubeşti şi să ai grijă 

de sufletul tău, om frumos! Cândva vei zâmbi dintr-o poză de album...‖ 

(Ieromonah Hrisostom Filipescu, Ascultă, priveşte,atinge. În reflecţiile 

alimentate cu ceea ce „nimic nu se repetă‖, eul se dizolvă până la reclamarea 

imposibilităţii de a interveni în evoluţia demonică a timpului ce-l conţine 

(„...Părintele meu / Şi părintele tău, / Când se pomeneau la răscruce, / 

Cereau ajutor numai de la Dumnezeu. / Noi doi Şi alţii de-o seamă cu noi, / 
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Când ni se clatină cumpăna din fiinţă şi din simţire / Îl somăm pe tatăl 

ceresc / Să facă cu demonul iubire...‖( Nimic nu se repetă), în plan comparat 

(contrapus) explorând contradictoriul celor două imagini – cea a trecutului, 

revocată, şi cea a unei realităţi pe care o respinge pentru a-şi dezvălui 

adevărata-i origine – cea de mesager al renaşterii: „Astăzi şi întotdeauna / 

Cânta-voi cântare oraşului / Cânta-voi cântare oraşului / Mare Sol / Cetatea 

renaşterii mele / Minune cu faţa spre Dumnezeu şi spre stele...‖. 

Cu emblematica culorilor vii ale naţionalului, discursul liric devine 

unul comprehensiv, arareori intraductibilitatea subtextuală oferind şansa 

cititorului de a interpreta lucrurile la discreţia-i, dar nu în afara corectitudinii 

pentru a nu supune eronării atitudinea cea mai adevărată care este cea a 

autorului – cu sentimentul patriotului ce-şi doreşte neamul reîntregit, - 

nedumerit de dialogurile/polemicile în contradictoriu absurde când este 

vorba de identitatea unei naţiuni: 

„Cu crucea-n cer cu spada în pământ Stă neamul meu şi îşi aşteaptă 

soarta / O, Ştefane, tu Mare-ai fost şi Sfânt / De ce n-ai încuiat mai bine 

poarta? / De ce n-ai poruncit sub jurământ / Să se sfârşească între neamuri 

cearta? / Cu crucea-n cer cu spada în pământ / Stă neamul meu şi îşi 

aşteaptă soarta / Acuma s-a semnat un legământ / Dar de la poartă s-a 

pierdut lăcata / Basarabenii sunt parcă nu sunt Şi stau smeriţi şi-aşteaptă 

judecata / Cu crucea-n cer cu spada în pământ”(Neamul). Soluţiile sunt 

sugerate inlusiv prin profeţiile invocate, ce nu ar întârzia să se împlinească 

(aceeaşi rezonanţă de „Maktub‖!), pe care le regăsim în poemul „Baltagul‖, 

cu subtitlul de „Testamentul lui Mihai Sadoveanu‖, o pledoarie determinată a 

poetului Alexe Rău pentru conştiinţă naţională, demnitate, adevăr, 

verticalitate: ”Iar neamul tău atârnă de-un baltag. / Găsindu-1, deveni-vei 

suveran. / Când nu ştii ce să faci şi stai  în prag, / Fă ce-a făcut Vitoria 

Lipan. / Ai un om şi-un plai ce-ţi este drag / Şi sângele în tine-i de roman / O, 

neamul tău atârnă de-un baltag, / Găsindu-1, deveni-vei suveran / Veniţi 

târziu la Dumnezeu în prag / Rămase doar o oaie şi-un cârlan / Pierdut va fi 

curând al tău meleag / De-ai să rămâi aşa cum eşti cioban / Căci neamul tău 

atârnă de-un baltag..(Baltagul Sau Testamentul lui Mihail Sadoveanu). 

Expresie a unui poet consacrat, creaţia lui Alexe Rău este constituită 

din pagini răscolitoare de iubire infinită ce nu poate fi definită vreodată până 

la capăt, pagini peste care îţi porţi ochii sufletului cu aceeaşi mereu senzaşie 

că sentimentele sunt trăite de tine – inedit, inegalabil, incomparabil – atât 

pentru oamenii vii, cât şi pentru obiectele ce le împodobesc viaţa. Or, 

lucrurile nu vor mai fi privite ca obiecte, eul iniţiind un dialog sentimental de 

excepţie realizat pe strune şi clape cu iubita-pian, iubita-cobză, iubita-

vioară, în stare să redea o melodie de o rară frumuseţe a afecţiunii 

inepuizabile („...Să cânte pianul.  / Eu cu el vorbesc / E-o tainică-ntre noi 

comunicare / Cu fiecare clapă te iubesc / Micuţă, Cheie Sol, la cântec 
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mare...” (Pian)), ritmurile clasice fiind substituite de cele 

folclorice:„Mândruliţă,/ draga badei, / Ce dragoste ţi se cade / De-ai veni 

sub lună, stea / Să-mi fii cobzişoara mea...” („Cântec pentru cobză‖). 

Această parabolă este o simplă, dar vitală constatare: fiinţa omului este o 

însufleţire a tot ce-l înconjoară. Urmare a contopirii într-un tot-unitar cu 

acest mister – natura-omul –  este viul ce curge cântec de jale, neastâmpăr, 

frământare a eului neajutorat, dar cu voinţa fermă de a depăşi starea de 

deprimare, conştientizându-şi calitatea de primat în anturajul respectiv: „Iar 

valurile vin. Octava lor, / Din do-r până în do-r mă răscolesc, / Mă-apasă-

un întuneric incolor, / Sunt un pian viu nu vreau să amuţesc. (Pian). Or, 

pentru un om al creaţiei, aşadar şi al lui Dumnezeu, iubirea este sensul 

vieţii:―Dacă nu am dragoste, nimic nu-mi foloseşte" (I Corinteni 13, 2)). Eul 

ne propune modalitatea de a deveni posesori ai unei superbe achiziţii de vise 

roz ce definesc fericirea a doi în corelaţia: omul de creaţie-lumea, ultima 

conjugată cu noţiunea, şi la propriu, de iubită: Ochii care nu se văd se uită. 

/Dacă nu iubim, ne veştezim. / Viata noastră este foarte scurtă, / Hai, iubita 

mea, să ne-ntâlnim. / Teii ne invidiază-afară, / Arde candela în casa ta, / 

Mâna ta în mâna mea coboară, / Viaţa mea se scurge-n viaţa ta. / Tu învaţă-

mă să fiu sfătos, / Eu te-nvăţ cum să păstrezi tăcere, / Tu ai vrea ca să nu fiu 

gelos, / Eu aş vrea mai multă mângâiere./ Ceasul s-a oprit la ora nouă, / 

Veacurile toate-s la podea, / Pentru noi începe-o eră nouă, / Cronicarul o va 

consemna. / Să nu-mi spui, te rog de diferenţă, / Să nu-mi spui că anii trec şi 

vin, / Hai s-o ducem într-o complezenţă / Doi nebuni lângă-un ulcior cu vin. 

/ Mâine, nici profetul nu mai ştie / De-o să fie pace sau război, / Ori dacă 

din cosmos vreo urgie / Nu se va abate peste noi. / Viaţa noastră este foarte 

scurtă, / Hai, iubita mea, să ne-ntâlnim. / Dacă nu iubim, ne veştezim. / 

Ochii care nu se văd se uită. (Gânduri de vineri). Această rezonanţă a 

sensibilităţii amplificată de microfonul sufletului poetului-bărbat va fortifica 

vocea universului iubire întru a distinge acea delicateţe şi gingăşie a 

sentimentului înduioşător, trăit cu fiecare fibră-color a fiinţei, cu 

muzicalitatea din ea a limbajului unui salut de ―bună dimineaţa‖ împărtăşit şi 

dăruit iubitei-lumi, iubitei-vieţi, pe a căror imagini se insistă şi a căror 

noţiuni au o singură conotaţie – dezvăluirea veşniciei într-o atât de sinceră şi 

nevinovată adresare – „iubito...‖ – ce încape într-o singură şoaptă, mai mult 

pictată intuitiv de mişcarea buzelor decât rostită, dar a cărei forţă magică – 

completarea sufletească a celor doi – el-iubita lume – este o cutremurătoare 

revelaţie a zborului prin ipostazele „dorului de dor‖ – de tristeţe, durere, 

nostalgie, înstrăinare, apropiere..., dar cu speranţa îngemănării tuturor acestor 

sentimente exprimată de corelaţia: el- iubita-poezie. Este formula potrivit 

căreia se defineşte omul de creaţie Alexe Rău, care a iubit, în primul rând, 

viaţa ca pe un dar, acceptând tot paharul dulcele-amarul pe care-l conţinea şi, 
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generos, dăruind lumii frumosul pe care l-a asimilat, l-a valorificat, l-a 

multiplicat, l-a promovat prin Arta Cuvântului. 

Cu revenirea, în concluzie, la citatul Ieromonahului Hrisostom 

Filipescu, omul de cultură Alexe Rău a rămas într-o poză de album, dar care 

se numeşte poezia însăşi, aşadar având grijă nu doar de sufletul său, ci şi de 

cea a cititorilor ce vor parcurge cu ochiul lor interior paginile nemuritoare pe 

care le-a scris acest autor din imboldul de a le încuraja zborul spre lumină...  
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VERA CATANĂ 

 

 

 

DUMITRU PASAT ŞI SUTDIUL 

„DIMITRIE CANTEMIR – TENTAŢII  

METAFIZICE” 

 

 În cadrul Cenaclului „Magia 

cuvîntului‖, din cadrul Bibliotecii 

Centrale, BM „B.P:Hasdeu‖, unde 

dialogăm, în special, cu poeți și 

prozatori, am avut plăcerea să 

valorificăm investigarea lui Dumitru Pasat, 

care, deși scrie românește, s-a născut la 22 

februarie 1951 în cătunul Bolișaia Sia, r-nul 

Turaceak, reg. Altai, la hotar cu Mongolia. Este omul care trăit consecințele 

pribegiilor staliniste, rămînînd fidel culturii românești. 

Spiritul enciclopedic cantemirean s-a făcut sesizabil în întregul spațiu 

european astfel încît, apreciindu-l pe Dimitrie Cantemir drept: ,,filosof între 

regi, dar și rege între filosofi‖,G.W.Leibniz intuiește în personalitatea 

principelui român un potențial deschizător de drumuri în materie de filosofie. 

 Aflîndu-se pe aceeași lungime de undă, cercetătorul în domeniu, 

Dumitru Păsat vine cu un fascicol de considerații teoretice 

intitulat: ,,Dimitrie Cantemir – tentaţii metafizice‖(2014, Editor Pontos, 

Chișinău) lucrare prin intermediul căreia autorul își propune: ,,să prefigureze 

unele aspecte din spectrulfilosofic al gîndirii cantemirene”, după cum 

menționează în : Notă asupra ediției și în același timp, invită  cititorul la un 

exercițiu de ințelegere a mecanismului cantemirean de percepere a 

metafizicului, prin decodificarea acestuia din binecunoscuta operă: „Divanul 

sau gîlceava  înțeleptului cu lumea sau Giudțul sufletului cu trupul‖. 

 Convins de faptul că: ,,Apariția opului cantemirean inaugurează 

reflecția filosofică originală în  limba română‖, Dumitru Păsat propagă 

această idee în studiul sus-numit, punîndu-și în valoare aptitudinile didactice: 

măiestria cu care își costruiește discursul în manieră livrească, dar 

șiabilitatea de a prezenta argumentele prin metoda inducției, de la particular 

la general sau de la fapte la concepte, ceea ce face din conținutul cărții o 

veritabilă armă de convingere.  
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 În acest sens, structurarea cărții în cele șase capitole pornind de la: 

Dimensiuni filosofice cantemirene pînă la: Motive filosofico – literare antice 

în Divanul cantemirean reprezină o abordare amplă și accesibilă pentru toate 

categoriile de cititori, dacă cei neavizați își potolesc curiozitatea prin actul de 

lectură, atunci cititorii avizați găsesc o modalitate de a intra în polemică cu 

autorul, în ambele cazuri, studiul își probează  cu succes originalitatea. 

 Primul capitol: Dimensiuni filosofice cantemirene, devine pentru 

cititor punctul de atracție în jocul mirific al cărții. Aducerea în prim –plan a 

experienței lui Cantemir de a elabora un compendiu de logică al cursurilor 

lui Cacavelas,  certifică o dată în plus motivația domnului Păsat de a sonda 

modalitatea de gîndire a principelui român pînă la: Tentații metafizice. 

 În capitolul de început, autorul  merge pe  firul inducției oferind o 

pistă inițială de interpretare  și decodificare a semnificațiilor titlului operei 

cantemirene abordate, potrivit cercetătorului Păsat, întrucît teologia este 

știința sacră din care Cantemir își alimentează resorturile, Divanul sau 

gîlceava... nu-și rezumă semnificațiile la un simplu efect stilistic creat printr-

un șir de  metafore, ci  de  fapt reprezintă: ,,o interpretare a lumii din 

perspectiva teologico- științifică”. 

 Cel de-al doilea capitol:Dimitrie Cantemir: creatorul primului 

sistem filosofic,autorul lucrării surprinde: ,,o reconstrucție a omului 

românesc din perspectiva unei antropologii filosofice exemplare de 

inspirație creștin-ortodoxă‖, potrivit concepțiilor românești despre viață, ea 

nu-și are rostul în afara paradigmelor religioase, or anume acestea sadisfac 

necesitatea românilor de a se retrage în illo tempore, un timp mitic legat de 

matricea arhaică a spațiului paradisiac, sugerînd armonia dintre om și 

Demiurg. 

 ,,Disputa‖ dintre înțelept și lume reflectă anume această contradicție 

la nivel ideologic dintrematerie și spirit, dintre omul comun supus timpului 

perisabil și Înțelept – omul superior pentru care religia e un mod de existență, 

care-l face intangibil în fața provocărilor cotidiene.Nu în zadar, cercetătorul 

Dumitru Păsat remarcă: ,, Înțeleptul, în viziunea lui Dimitrie Cantemir, e un 

păzitor al rațiunii drepte,...dincolo de aparențe, eliberat de legea trupului, 

Înțeleptul ,,ostenește” în a dobîndi ,, faptele bune și folositoare sufletului‖, 

astfel Cantemir a reușit să reconstruiască imaginea spiritualității românești, 

pornind de la imanențele religioase și folclorice, pe care le  traducînduce în 

manieră livrească. 

 Elementul de noutate pe care-l sesizează domnul Dumitru Păsat în 

metodologia cantemireană de elaborare a unui sistem filosofic se profilează 

prin deducerea rolului comunitar pe care-l are înțeleptul pentru culturalizarea 

maselor: ,,Înțeleptul nu trăiește numai pentru sine cît, mai degrabă, pentru 
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ceilalți, pentru comunitatea în care s-a născut și pe care trebuie, din rațiuni 

divine, s-o îndrume intelectual și s-o conducă spre dobîndire”. 

 Al treilea capitol: Ecouri metafizice în Divanul lui Cantemir, își 

justifică esența prin remarca lui Descartes: ,,Întreaga filosofie este asemenea 

unui arbore ale cărui rădăcini reprezintă metafizica‖ prin urmare, metafizica 

este sorgintea ,, iubirii de înțelepciune‖ așa cum este definită de unii 

cercetători filosofia. 

 Întrucît esnța întregului studiu ține de determinarea cauzei  ce duce 

spre disensiunile dintre Înțelept, ca ipostază a omului superior, și lume, ca 

ipostază a omului comun, Dumitru Păsat susține: ,, Relația dintre omul de 

lume și cel spiritual este adusă între hotarele învățăturii creștine, Cantemir 

reactualizînd ideea ceației și cea a căderii, el o înțelege ca trecere din 

regimul existenței atemporale în cel al existenței temporale sau vizibile”, 

devine uluitor momentul surprinderii acestui aspect, timpul se dovedește a fi  

nu doar piatra de încercare dintre perisabil și etern, ci chiar dimensiunea  

creației însăși, căderea din atemporalitate semnificînd pierderea filonului 

sacru. 

 Cantemir înțelege relația om lume ca una refractară, fiecare om 

înglobînd în sine un microcosmos, iar multitudinea acestor microcosmosuri, 

formează Macrocosmosul, nu doar ca materie ci și ca energie. 

 De asemenea, nu putem trece cu vderea, ideea că omul prin natura 

ființei sale moștenește de la creator  judecata și posiblitatea de a distinge 

binele de nefast, și chiar capacitatea de a imita actul creației în planul artei, 

lăsînd în fiecare dintre ,,creațiile‖ sale amprenta propriului spirit. 

 Prin intermediul celui de-al patrulea capitol: Cultura populară în 

viziunea lui Dimitrie Cantemir, Dumitru Păsat argumenteazăcă: ,,În unele 

opere cantemirene, identificăm, chiar și în titlurile lor, diverse preluări a 

modalităților folclorice de referință asupra lumii”, astfel se explică opțiunea 

lui Cantemir pentru dialog, atunci cînd relevă divergențele dintre Înțelept și 

Lume,el permite libera desfășurare a disputei  dintre cele două entități 
marcîndu-le nu doar prin materia dar și forma expresiei. Preocupările  de 

ordin filosofico-istorice ale savantului se fac resimțite  în celebra lucrare: 

Istoria Ieroglifică unde Corbul  îl reprezintă pe Constantin Brîncoveanu 

creionat în lucrare ca un personaj plat, lăsîndu să se înțeleagă acest lucru prin 

semnificația folclorică care i se atribuia corbului. 

 De remarcat că grija lui Cantemir pentru înrădăcinarea tradiției în 

memoria generațiilor de peste secole, s-a materializat prin elaborarea lucrării: 

Dscrierea Moldovei. Bogăția tradițiilor păstrate prin intermediul folclorului 

relevă substanța nobilă a spiritului românesc. 
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 Al cincilea capitol: Elemente de retorică argumentativă în Divanul 

lui Dimitrie Cantemir devine un model în ce privește arta persuasiunii, după 

cum constată și cercetătorul în domeniu Dumitru Păsat: ,,La Cantemir 

descoperim o structură discursivă dialogică, ce imprimă un anumit 

dinamism relației dialogale și ne plasează în plin discurs argumentativ 

polemic: pe de o parte, susținerea unei teze,pe de altă parte, susținerea rezei 

contrare”, de aceea, Divanul lui Cantemir precede alte lucrări de valoare din 

spațiul culturii romînești, care își propun abordarea aceleiași teme. 

 Ultimul capitol: Motive filosofico-literare antice în Divanul 

cantemirean ascunde corespondențele dintre cultura antichității, modelul 

platonician de univers sferic și elementele concepției creștine ce presupune 

armonia omului cu Dumnezeu, acest lucru devine un act de origine sacră 

iatăde ce descrierea sa se realizează cel mai bine tot prin intermediul unei 

arte cum este literarura. 

 Lucrarea mai conține și un florilegiu de maxime care vin să 

întregeacă și să confere atmosfera academică prielnică dezvăluirii făgașelor 

filozofiei. 

 În concluzie, considerăm că momentele forte ale studiului scris de 

cercetătorul Dumitru Păsat rezidă în reușita dumnealui de a prezenta prin 

sinteză mecanismul cantemirean de percepere  a culturii românești prin 

filieră filosofică, o modaitate eficientă de dezlegare a tentațiilor metafizice în 

gîndirea marelui savant umanist.  
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STELIANA GRAMA 

 

 

 
 

 

EXODUL FARAONILOR 

 

(Ziare şi câini) 

 

Piesă în 2 acte şi 2 lătrături 

 

 

Moto:  

„E plictisitor să exişti într-un 

 secol american, dacă nu eşti cetăţean al Americii”. 

(John Osborne, „Priveşte înapoi cu mânie‖) 

 

„Mai cu seamă fii atent să nu degenerezi în om!”. 

(Victor Hugo, „Omul care râde‖) 
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PERSONAJELE: 

 

1. DOLFA - 60 de ani, chioşcheră, păr vopsit în albastru deschis, aproape  

spălăcit, ochelari, zgardă, cărucior pentru invalizi. 

2. TURBATU - 65 de ani, redactor-şef al ziarului „VOCEA OMENEASCĂ‖, 

păr alb, ochi mari şi expresivi, zgardă. 

3. TRICOLICI - 16 ani, zgardă, haine ce imită pielea unui câine, două cozi, 

două  urechi, alte accesorii canine, după gustul regizorului. 

4. JOUJOU - 14 ani, restul – vezi la TRICOLICI. 

5. ROMULUS   

6. REMUS (Ţânci 

7. BĂRBOS - 35 de ani, vânzător ambulant de conserve de câine. Poartă 

barbă, zgardă, o chepă pe care scrie „Boss‖, un lanţ ce se târâie pe jos şi se 

sfârşeşte undeva în afara scenei. 

 

 

 

ACTUL I 

Scena I 

 

DECOR: În centrul scenei se înalţă o cuşcă uriaşă pentru câini, pe care 

scrie „PRESA”. În ea doarme cu capul pe pervaz chioşchera DOLFA, o 

bătrână de 60 de ani cu ochelari, păr vopsit în albastru deschis şi cu zgardă 

la gât. În dreapta şi în stânga chioşcului se înalţă câte o cuşcă cu două 

nivele (la parter  e uşa, la etaj e balconul). În faţa chioşcului trece un trotuar.  

(TRICOLICI şi JOUJOU ies simultan la balcoane şi încep să latre unul spre 

celălalt, dând, binevoitor, din cozi). 

TRICOLICI: Ham!  

JOUJOU: Ham! 

TRICOLICI: Ham-ham-ham! 

JOUJOU: Ham-ham-ham-ham! 

(ambii se întorc spre chioşc şi hămăiesc întrebător). 

TRICOLICI: Ham-ham-ham-ham-ham-ham-ham-ham-ham-ham-ham-ham-

ham? 

JOUJOU: Ham-ham-ham-ham-ham-ham-ham-ham-ham-ham-ham-ham-

ham-ham-ham? (chioşchera continuă să sforăie). 

TRICOLICI: (indignat) Din cauza unei tâmpite trebuie să vorbim omeneşte?  

JOUJOU: Hai să o...! 

TRICOLICI: E bătrână. Poate i se va acri de noi şi se va spânzura din propria 

iniţiativă? 

JOUJOU: Şi dacă nu o va face? 
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TRICOLICI: Atunci o spânzurăm noi! E unicul gest de care mai suntem în 

stare! 

JOUJOU: De ce unicul? 

TRICOLICI: Recunoaşte că spânzurătoarea e o moarte omenească! Suntem 

hingheri, dar nu cred că ea va apela vreodată la serviciile noastre... 

JOUJOU: (semnificativ) Ham-ham-ham! 

TRICOLICI: Sigur că, însă mai târziu... 

JOUJOU: Ham-ham-ham-ham! 

TRICOLICI: Şi mie mi-i foame... (către chioşc). Hei, DOALFO, trezeşte-te! 

JOUJOU: Hei, DOALFO, ham-ham! (chioşchera deschide ochii). 

DOLFA: (de pe somn) Ce vreţi? 

TRICOLICI: „Pedigree Pal‖ este? 

DOLFA: Nu-i! 

JOUJOU: „Champion‖ este? 

DOLFA: Nu-i! 

TRICOLICI: Dar ce ai? 

DOLFA: Ziare. Dacă mai ştiţi să citiţi, aici (arată în sus) scrie „Presa‖. 

TRICOLICI:  Cu ziare nu te ţii sătul! 

JOUJOU: Mănânci ziare? 

DOLFA: (sincer) Din scoarţă-n scoarţă. 

TRICOLICI: Şi-s gustoase? 

DOLFA: (lingându-se pe buze) Mai ales „VOCEA OMENEASCĂ‖! 

JOUJOU: Altceva nici n-ai! 

DOLFA: Altceva nici nu mai apare! Dar şi în vremurile celea bune, când 

trecătorii  făceau coadă la chioşcul meu, majoritatea cerea „VOCEA 

OMENEASCĂ‖. 

TRICOLICI: Noi cerem „Pedigree Pal‖! 

JOUJOU: Şi „Champion‖! 

DOLFA: Nu comercializez mofturi pentru câini! Pot să vă servesc cu pâine – 

mi-a adus-o aseară... 

TRICOLICI, (într-un glas) TURBATU! JOUJOU: 

DOLFA: (supărată) Vreţi pâine sau ba? 

TRICOLICI, (împreună) Vrem... 

JOUJOU:  

DOLFA: „Champion‖ şi „Pedigree Pal‖. Nu este. 

TRICOLICI: Unde le putem găsi? 

DOLFA: În iad! 

TRICOLICI, (în cor, nemulţumiţi) Ham-ham-ham-ham-ham-ham-ham-ham- 

JOUJOU: ham-ham-ham-ham-ham! 

DOLFA: Nu ştiu să latru. 

JOUJOU: Dacă până mâine nu începi să hămăi... 
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DOLFA: Sunt prea bătrână ca să învăţ o limbă străină... (batjocoritor) Ce-mi 

faceţi? 

TRICOLICI: (agresiv) Ham-ham-ham-ham-ham-ham-ham-ham-ham!  

DOLFA: (ironic) Am înţeles. Hămăiţi mai departe (închide geamul de sticlă 

al cuştii-chioşc). 

TRICOLICI: (a chemare) Ham! 

JOUJOU: (căzând de acord) Ham! (ambii se retrag de la balcon). 

Scena II 

 (În scenă se furişează, asemeni unei umbre, TURBATU. El se opreşte în faţa 

chioşcului şi ciocăneşte uşor în sticlă). 

 

TURBATU: (cheamă) Hei, DOALFO, v-am adus pâine! 

 DOLFA: (deschizând ferestruica) A, dumneavoastră eraţi, TURBATULE! 

(emoţionată) Nu credeam că veţi veni atât de matinal. 

TURBATU: E deja ora nouă! 

DOLFA: (clipeşte des din ochi) Serios? (îşi scoate capul afară) Puştanii ăştia 

mă scoală cu noaptea-n cap! 

TURBATU: Care puştani? 

DOLFA: TRICOLICI şi JOUJOU. 

TURBATU: (adânc decepţionat) A-a, căţelandrii noştri! 

DOLFA: (luându-le apărarea) Să ştiţi că nu-s răi... (cu nostalgie) Ţin minte 

cum i-am cumpărat odată lui JOUJOU o păpuşă în rochie de mireasă. Maică-

sa făcuse infarct şi ea plângea... 

TURBATU: (sceptic) Vai, ce sentimental! 

DOLFA: Pe urmă a încetat să plângă... 

TURBATU: Şi-a aruncat păpuşa la gunoi, înţelegând că e mai convenabil să 

fii câine. 

DOLFA: (ca o scuză) Tot oraşul nostru latră. 

TURBATU: Dumneata de ce nu latri? 

DOLFA: Dacă aş putea, aş lătra şi eu... JOUJOU face parte din altă generaţie. 

TURBATU: Generaţia mediocrităţilor! 

DOLFA: Nu e adevărat. JOUJOU e un copil bun... 

TURBATU:   Care v-a dat afară cu un şut în fund! Din propria dumitale casă! 

DOLFA: (cu ochii în lacrimi) Am plecat singură. Făcusem testamentul pe 

numele ei... 

TURBATU: Şi nu voiaţi să vă pună cahla? 

DOLFA: Dumneavoastră de ce aţi plecat şi i-aţi lăsat casa lui TRICOLICI? 

TURBATU: (cu un rictus de durere) Nu vreau să-mi amintesc... Mai bine-l 

sugrumam în leagăn!  

TRICOLICI: (ieşi între timp din cuşca lui şi îşi făcu apariţia de la colţul 

drept al chioşcului) Pe cine voiai să-l gâtui? 
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JOUJOU: (acelaşi joc, apare de la colţul stâng al chioşcului) În care mileniu 

am plâns? (TURBATU şi DOLFA tac perplecşi). 

TRICOLICI: Toată viaţa am fost un câine!  

JOUJOU: Şi eu! 

TRICOLICI: N-am văzut niciun leagăn! 

JOUJOU: Şi nicio păpuşă! 

TRICOLICI, (într-un glas) Nu vă cunoaştem!!!   

JOUJOU:  

DOLFA, (stupefiaţi) Cum adică nu ne cunoaşteţi? 

TURBATU:  

TRICOLICI: Sunteţi nişte vagabonzi!!! 

DOLFA, (contrariaţi) Noi?! 

TURBATU: 

JOUJOU: Ramoliţi! 

TRICOLICI: Împuţiţi! 

JOUJOU, Şi Oameni  

TRICOLICI:  

DOLFA: Dragii mei... 

TRICOLICI: (agresiv) Dacă mai scoţi un singur număr de ziar... 

JOUJOU: Dacă accepţi să mai vinzi maculatură... 

JOUJOU, Dăm foc şi redacţiei, şi chioşcului! 

TRICOLICI: 

DOLFA: (tulburată) Noi... 

TRICOLICI: (cu veleităţi de intelectual) Dixit! 

JOUJOU: („traducându-l”) Am spus! 

TRICOLICI: Acum e ora lătratului. 

JOUJOU: Ham! 

TRICOLICI: Ham-ham! 

(TRICOLICI şi JOUJOU dispar în dreapta scenei). 

 

 

 

 

 

Scena III 

 

DOLFA: (neputându-şi veni în fire) Îngeraşii noştri... 

TURBATU: Drăcuşorii noştri... 

DOLFA: (murmurând) Eu îi credeam... 

TURBATU: Îmbătrânim, stimată doamnă, îmbătrânim. 

DOLFA: Dar ei, vor îmbătrâni vreodată? 
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TURBATU: (scoate din geanta sportivă o pâine şi i-o întinde) V-am adus 

pâine de la un iepure preistoric. 

DOLFA: (niţel stânjenită) Nu trebuie. Mi-i incomod... Nici azi n-am vândut 

niciun ziar... 

TURBATU: (amuzat) Cui să le vindeţi? Unor lătrători? Ha-ha-ham! Câinii 

nu citesc ziare! (indecis, introduce pâinea în geantă). 

DOLFA: Şi totuşi mai există oameni...  

TURBATU: Până ieri, pe toată planeta erau doar câţiva… 

DOLFA: (neliniştită) Până ieri? 

TURBATU: Aseară newyorkezul s-a aruncat de la etajul o sută. S-a aruncat 

sau a fost aruncat. 

DOLFA: (alarmată) Şi am rămas doar noi doi pe întreg Pământul? 

TURBATU: De ce vedeţi doar partea neagră a lucrurilor? Într-adevăr, 

suntem doi, dar în acelaşi oraş! (surâde) Ca Adam şi Eva. 

DOLFA: (sceptică) La vârsta noastră? 

TURBATU: Ce importanţă are vârsta? (brusc, trece la alt subiect) Nu cred 

că părinţii v-au botezat DOLFA... 

DOLFA: Am crescut la casa de copii şi am jurat să nu-mi părăsesc niciodată 

pruncii, dacă-i voi avea... Mai sunt domnişoară... 

TURBATU: Dar JOUJOU? 

DOLFA: E fetiţa vecinei. 

TURBATU: (descumpănit) Nu ştiam... 

DOLFA: Am vrut să fiu o bunică exemplară... (melancolică) M-aţi întrebat 

de nume. Cândva îmi spuneau Silvia... 

TURBATU: (înflăcărat) Ce nume frumos! Ca şi dumneavoastră! 

DOLFA: (oprindu-l cu un gest al mânii) Îmi pare rău, dar... 

TURBATU: (conformându-se) Înţeleg. Mă iertaţi. (pauză). 

DOLFA: (ca să reia discuţia)  Şi dumneavoastră? 

TURBATU: (confuz) Eu? (amintindu-şi) Păi, sunt MARCEL. 

DOLFA: MARCEL – şi TURBATU (râde). 

TURBATU:   (râde şi el) Să vedeţi – TURBATU. Sunt turbat în ziar, când îi 

critic. Nu mă pot cumpăra. D-aia. (iarăşi scoate pâinea din geantă) Vă rog, 

să nu mă refuzaţi. Pentru dumneavoastră am copt-o. 

DOLFA: Nu am văzut niciodată ca bărbaţii să coacă pâine. (TURBATU îi 

pune pâinea în mână). (refuzând) Nu pot să o iau. Doar -am spus că n-am 

vândut astăzi niciun ziar. 

TURBATU: Nici nu aşteptam să vindeţi vreunul. 

DOLFA: Atunci de ce-l editaţi? 

TURBATU: Să se ştie că oamenii încă nu au murit. Că mai pot protesta. 

DOLFA: (amar) Protesta! 

TURBATU: Poate că cineva, citindu-l, se va întoarce la condiţia lui umană? 

DOLFA: Cine? 
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TURBATU: Poate chiar JOUJOU? 

DOLFA: Pe la care calende? 

TURBATU: îşi face curaj) În fine, în fond voiam să te văd pe dumneata. 

DOLFA: Nu insistaţi, vă rog. E prea târziu. Cândva aţi avut atâtea… 

TURBATU: Cine v-a minţit? 

DOLFA: Ochii dumneavoastră arzători, buzele dumneavoastre senzuale… 

TURBATU: Mereu treceam pe lângă chioşcul acesta şi voiam să vă întreb 

cum vă cheamă, dar nu îndrăzneam… Şi acum am aflat că vi se spune 

(gingaş) SILVIA.  

DOLFA: (mişcată) Nimeni nu mi-a rostit numele atât de… straniu.  

TURBATU: În fiecare zi cumpăram de aici „VOCEA OMENEASCĂ‖. 

(zâmbeşte) Cred că eram ridicol: unicul redactor de pe Pământ ce-şi cumpără 

propriul ziar. 

DOLFA: Nu ştiam cine sunteţi. 

TURBATU: (surprins) Ştiaţi? 

DOLFA: Mi-a spus cineva. 

TURBATU: Şi aţi râs grozav? 

DOLFA: Nu. 

TURBATU: (timid)  Aţi înţeles că… 

DOLFA: Ce mai contează? 

TURBATU: Eu… 

DOLFA: Se va răci pâinea. Aveţi un cuţit? 

TURBATU: Da (scoate un cuţit din geantă). Cu el tăiaţi totul: şi pâini, şi 

inimi! (i-l întinde). 

DOLFA: (îl ia) Nu sunt carnivoră (taie pâinea în două). Ce moale e! (o 

jumătate o ascunde în chioşc, pe cealaltă i-o întinde bărbatului). Mulţumesc.  

TURBATU: (generos) Luaţi-o întreagă! Mai am una. 

DOLFA: (mustrător) De ce faceţi risipă de făină? 

TURBATU: De ce faceţi risipă de cuvinte? 

DOLFA: Vă rog să nu-mi mai aduceţi pâine. Vă rog să nu-mi mai aduceţi 

ziare. Ies la pensie. 

TURBATU: Atâta timp cât îmi va bate inima, eu nu voi ieşi niciodată la 

pensie!  

DOLFA: Poate că găsiţi pentru distracţii vreo căţeluşă? E ora mesei (închide 

vitrina). 

TURBATU: (dezamăgit) Poftă bună! (DOLFA începe să molfăie în tăcere 

pâinea. TURBATU se retrage, decepţionat, din scenă). 

 

Scena IV 

 

DOLFA: (convingându-se că MARCEL a plecat, sfârşeşte în grabă 

îmbucătura şi ascunde pâinea în chioşc). Sunt ca o ploaie acidă. Şi el e fără 
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umbrelă. Cum să-l protejez de mine însămi? (surâde) În fiecare dimineaţă 

procură „VOCEA OMENEASCĂ‖ de la ghereta  mea... De vreo 12 ani, în 

fiece dimineaţă... (amintindu-şi) Odată mi-a lăsat şi un bileţel... Unde o fi? 

Pe poliţa de sus? (l-a găsit) Uite-l! (îl desface şi începe să citească, 

parodiindu-i glasul). „Buna mea chioşcheră! Sunt cumpărătorul care 

permanent trece să vă salute. Îmi place să lecturez ziarele şi în ultimul timp 

le-am îndrăgit şi pe cele pe care le vindeţi... (flatată) Le-a îndrăgit (continuă 

studierea scrisorii). Vă invidiez că puteţi răsfoi presa şi afla ultimele noutăţi. 

Presupun că citiţi mult mai multe ziare decât mine... (ridică ochii în sus). 

Da‘de unde! (reia) Presupun  că citiţi mult mai multe ziare decât mine şi aţi 

acumulat o groază de informaţii utile. Nu binevoiţi să mi le comunicaţi şi 

mie? Cu permisiunea dumneavoastră vă voi aştepta lângă chioşc la sfârşitul 

zilei de lucru. Cu respect, X‖. (împătureşte răvaşul şi-l pune la loc). Am 

dezertat de la întâlnire. (cu regret) Am plecat acasă imediat. Pe atunci mai 

aveam casă... Ce găsise la mine? Peruca albastră se cam învechise. Bluza mi-

era plină de riduri. Inima mi-o mâncaseră moliile... (izbucneşte) Epavă cu 

iluzii de mucava! Nu puteam să-i propun, asemeni telalilor, mecanisme 

defecte. Aveam ceva obraz... Îl mai am şi acum? (deschide radioul din care 

se revarsă un hămăit de om). E Căţelul Pământului. Îl recunosc după voce 

(face sunetul mai încet). Acest ham-ham e o singură silabă. Cum oare se-

nţeleg câinii între dânşii? 

(Din dreapta scenei se aude un vacarm general: hămăit şi schelălăit). 

(palidă) Iarăşi hingherii?! Parcă nu mai avem rebeli! Doar eu şi... (îşi 

acoperă, speriată, gura cu palma). 

 

 

 

Scena V 

 

(În scenă năvălesc zgomotoşi TRICOLICI şi JOUJOU, primul ducând un sac 

în spinare în care se zbate cineva). 

 

 

DOLFA: TRICOLICI! JOUJOU! 

TRICOLICI, Ham! 

JOUJOU:  

DOLFA: Ce aveţi în sac? 

TRICOLICI: Nişte extratereştri! 

DOLFA: Ce vreţi să le faceţi? 

JOUJOU: Ham-ham-ham! 

DOLFA: (sincer) N-am văzut niciodată extratereştri. Pot să-i privesc? 

JOUJOU: Ham! 
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DOLFA: Măcar cu coada ochiului. 

TRICOLICI: (generos) Fie! (desface sacul şi scoate doi ţânci; pe unul dintre 

ei îl apucă JOUJOU) Iată-i! 

DOLFA: (uimită) Păi nu-s decât nişte pui de câini! 

JOUJOU: Noi suntem câini! Adevăraţi câini. 

DOLFA: Voi sunteţi oameni. Dar ăştia? 

TRICOLICI:  (cu dispreţ) Oameni! 

JOUJOU: (categorică) Spioni! 

TRICOLICI: De pe Marte! Spioni de pe Marte! 

DOLFA: Ce fac acolo? 

TRICOLICI: S-au evaporat cu racheta lui Noe! 

JOUJOU: După războiul dintre Cerberi şi Centauri! 

DOLFA: Când a fost asta? 

TRICOLICI: În Era Faraonilor. 

DOLFA: Şi acum în ce eră suntem? 

JOUJOU: În cea a Ogarilor. 

DOLFA: Stranie cronologie. În şcoală am învăţat alta. 

TRICOLICI: Alta? 

DOLFA: Istorii cu Caesar, Decebal, Columb, Napoleon… Dar nimic despre 

Căţelul Pământului. 

JOUJOU: (cu vădită compasiune) Îmi pare rău că eşti analfabetă! 

DOLFA: Crezi că oraşul nostru se numea şi înainte Hamburg? 

TRICOLICI: Păi cum altfel? 

DOLFA: Ce-nseamnă Hamburg? 

TRICOLICI: Burgul unde se hamăie. 

JOUJOU: Cum îi zicea Hamburgului în Era Faraonilor? 

DOLFA: CHIŞINĂU. 

TRICOLICI, Cum? 

JOUJOU: 

DOLFA: (pe silabe) CHI-ŞI-NĂU. 

TRICOLICI: Trei silabe şi niciun ham! 

JOUJOU: Ce faraoni ciudaţi! 

TRICOLICI: Ce-nseamnă CHI-ŞI-NĂU? 

DOLFA: Nu mai ţin minte. Dar cât de frumos era! (patetic) Bulevarde largi... 

Troleibuze... Case cu multe etaje... Noaptea, lumini... Librării... Chioşcuri de 

ziare... Dar acum? Nişte cuşti prăpădite... O civilizaţie întoarsă pe dos… 

TRICOLICI, Nouă ne place aşa cum e. 

JOUJOU: 

DOLFA: Sunteţi nişte degeneraţi de Neanderthal! Câte milenii să treacă până 

când lumea iarăşi va avea nevoie de ziare? Dar ştiţi voi ce înseamnă „exod‖? 

Am citit în ziar, vă spun şi vouă. ―Exod – exoduri, s. n. Părăsire în masă a 

unui teritoriu de către populaţia respectivă; emigrare în masă‖. Ştiaţi? 
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TRICOLICI, Ha-ha-ha-ha-ham-ham-ham! 

JOUJOU: 

(Ţâncii din braţele lui TRICOLICI şi JOUJOU încep să scheaune prelung a 

foame). 

 

Scena VI 

 

TRICOLICI: (despre câini) Hai să-i ham-ham! 

JOUJOU: Ham! 

DOLFA: De unde atâta cruzime? Sunt nişte puişori de... 

TRICOLICI: Spioni! 

JOUJOU: De pe Marte! 

TRICOLICI: Vor să-nveţe să latre! 

JOUJOU: Nu le vom permite să ne-nveţe limba! 

DOLFA: Vreau să-i cresc pe aceşti mici extratereştri. Daţi-mi-i mie! 

TRICOLICI: Imposibil!  

JOUJOU: Marţienii ăştia cu tot dinadinsul vor să-nveţe să latre! 

DOLFA: Le pun botniţă şi nu vor zice nici ―pâs‖. 

TRICOLICI:  (după un scurt schimb de priviri) Nu putem să ţi-i încredinţăm! 

JOUJOU: Suntem nişte dulăi onorabili! 

TRICOLICI: Dacă ai lătra măcar! 

JOUJOU: Dacă ai face ham-ham! 

DOLFA: (ascultătoare) HAM-HAM! 

TRICOLICI: Nu aud! 

DOLFA: (mai tare) Ham-ham-ham! 

TRICOLICI: (poruncitor) Încă! 

DOLFA: (supusă) Ham-ham-ham-ham! (ţâncii, parcă intuind primejdia, 

încep să scheaune jalnic). (solidară, străduindu-se să le acopere scheunatul) 

Ham-ham-ham-ham-ham-ham-ham-ham! 

TRICOLICI: Nu cred că ai vocaţie pentru a lătra! 

JOUJOU: Trebuie să exersezi zilnic. 

TRICOLICI: Include radioul şi ascultă-l pe Căţelul Pământului! 

DOLFA: (promite) Bine. 

JOUJOU: Încearcă să hămăi după el! 

DOLFA: Da… Unde aţi arestat ―marţienii‖? 

TRICOLICI: (mândru) În cuşca lui TURBATU.  

DOLFA: (exclamă) Căţeii lui TURBATU! 

TRICOLICI: I-am dat foc cuştii. 

JOUJOU: (precizând) A ars cu tipografie cu tot! 

DOLFA: (alarmată) Dar MARCEL? 

TRICOLICI: (neînţelegând despre cine este vorba) Cine? 

DOLFA: (stăpânindu-şi un tremur al mâinii) TURBATU? 
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TRICOLICI: Dormea. 

JOUJOU: (cinică) În cuşcă. 

TRICOLICI: Ne-a fost milă să-l trezim. 

JOUJOU: Făcea infarct dacă nu-şi găsea oaspeţii. 

TRICOLICI: Am vrut să fim umani. 

JOUJOU: (sadică) L-am lăsat să viseze mai departe. 

DOLFA: Şi l-aţi…? (pe nerăsuflate) Nemernicilor! Criminalilor! 

TRICOLICI: Dacă ne mai înjuri, la noapte… 

DOLFA: (indignată) Mă incineraţi? 

JOUJOU: (pacifistă)  Din păcate, nu mai avem chibrituri. 

TRICOLICI: Dar mai există metode umane de a… 

DOLFA: (aproape plângând)  Ce vreţi de la mine? 

JOUJOU: Să latri. 

DOLFA: Şi marţienii? (îşi acoperă faţa cu mâinile şi începe să plângă). 

JOUJOU: Dacă ne vei livra „Champion‖. 

TRICOLICI:  Şi „Pedigree Pal‖... (DOLFA plânge). 

JOUJOU: Ieri s-a sinucis newyorkezul, azi a ars TURBATU. Dacă şi asta e 

ham-ham, rămânem fără menajerie. 

TRICOLICI: Şi clovnii au emigrat dincolo de Calea Lactee. 

JOUJOU: Şi televizoarele-s defectate al patrulea an… 

TRICOLICI, Hei, DOALFO! 

JOUJOU: (DOLFA nu reacţionează). 

TRICOLICI: Îţi lăsăm extratereştrii… 

JOUJOU: Dar vezi, să le pui botniţă… 

TRICOLICI: Să le dai să citească ziare…  

JOUJOU: Să… (DOLFA priveşte, încordată, într-un punct fix). 

TRICOLICI: Ham!  

JOUJOU: Ham! (lăsându-i „marţienii” lângă chioşc, TRICOLICI şi 

JOUJOU se retrag cu coada între vene, DOLFA rămâne să stea ca o stană 

de piatră).  

 

Scena VII 

 

DOLFA: (tristă) Rămasem singura femeie de pe Pământ. Ca o Evă. Dar n-

am înţeles asta. Îmi băteam joc de Iubirea lui pentru că… (ia un teanc de 

ziare şi pune o cutie de „Pedigree Pal” în buzunar. Iese din chioşc. Abia 

acum spectatorii vor observa că se află într-un cărucior pentru invalizi). 

Elementar, nu credeam în Iubire! Era ceva abstract, ceva destinat oamenilor 

normali. Eu nu aveam dreptul la fericire! Dacă cineva mi-aruncă vreo 

ocheadă, o făcea doar ca să-mi verifice reacţia. Şi să mă umilească. (se 

apleacă şi întinde ziarele pe jos, alcătuind din ele un culcuş comod). 

(cheamă ţâncii) Nea, ROMULUS! Nea, REMUS! Dacă azi toţi oamenii 
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poartă nume de câine, de ce să nu aveţi şi voi porecle celebre de homo 

sapiens? Nea, ROMULUS! Nea, REMUS, nea! (ţâncii, aproape orbi, încep 

să dea din coadă). Să vedeţi ce v-a pregătit Rhea Silvia! „Pedigree Pal‖! O 

adevărată cutie de conserve pentru câini adevăraţi! (desface cu un cuţit cutia 

de conserve şi-i răstoarnă conţinutul pe ziar. Ţâncii, simţind mirosul, se 

apropie nesiguri de mâncare). (încurajându-i) Bravo, ROMULUS! Dă-i 

înainte, REMUS! Văd că vă orientaţi bine în spaţiu! (ţâncii încep 

să mănânce cu poftă). De atâta timp ascund acest „Pedigree‖. Nu voiam să-l 

dau unor snobi care latră. Dar nu mai credeam c-am să am norocul de a 

vedea vreodată nişte câini în carne şi oase… (surâde amar). Norocul! Cred 

că mama voastră a ars, ca şi TURBATU… TURBATU! Parcă era el turbat?! 

(ţâncii continuă să înfulece pofticios). Oricât ar părea de straniu, MARCEL 

m-a iubit. Abia acum ajung să recunosc asta. Putea să-şi aleagă orice 

lătrătoare. Tânără... Sănătoasă... Apetisantă... Totuşi, pâinea mi-o aducea mie. 

De ce? (plină de remuşcări). De ce am fost atât de crudă? Veni cu o 

declaraţie de dragoste... a câta oară? A câta oară l-am respins? Dacă nu pleca 

distrus, ar fi fost mai atent la zgomotele din exterior. S-ar fi apărat. Ori a fost 

o sinucidere, ca a newyorkezului? Din cauza mea! (cu ciudă) Îmi vine să 

mă...!!! (ţâncii încep să scheaune, cerând linişte). Dacă nu încetaţi, vă pun 

botniţă! (ţâncii încetează să scheaune). (protectoare) N-am vrut să ridic 

vocea. Sunteţi nişte copii şi nu vreau să vă obijduiesc... Vreţi să vă fiu mamă? 

Dacă lumea latră, poate că voi veţi recita poezii? (se apleacă şi culege un 

ţânc de jos). Tu eşti ROMULUS, aşa-i?  (îl sărută pe botişor). Vai, ce drăguţ 

eşti! (îl mângâie). Când vei fi mare, vei domni peste Pământul acesta asurzit 

de atâta lătrat! (trecând la limba rusă, cu năduf). I ucusişi vseh hamov Zemli! 

DOLFA: (biblic) Salvează-ne de HAM, precum în HAMBURG, aşa şi peste 

tot! Vorba noastră cea de-a pururea dă-ne-o nouă astăzi şi nu ne preface în 

lătrători, ci ne izbăveşte de toţi hingherii care hamăie! Căci al tău este 

Pământul, puterea şi viitorul! În numele lui ROMULUS, lui REMUS şi al... 

(TURBATU intră în scenă în zdrenţe arse, negru de funingine şi sprijinit 

într-un băţ. DOLFA scapă ţâncul jos).  

TURBATU: (cu voce muribundă) SIL-VI-A... (TURBATU se prăbuşeşte pe 

scenă). 

 

Scena VIII 

 

DOLFA: MARCEL! (ţâncii încep să scheaune jalnic). MARCEL! (semişcă 

spre TURBATU). E ceva grav?! Te doare?! (TURBATU geme). De ce anume 

tu? Erai atât de bun, atât de... (TURBATU oftează). Dacă mori, dau foc 

Hamburgului şi Pământului întreg! Voi merge din oraş în oraş şi peste tot 

unde voi vedea cuşti, le voi incendia... (TURBATU nu mai respiră. DOLFA 

se apropie de el şi-l zgâlţâie). Nu mă părăsi, MARCEL! Nu mă părăsi! Vrei, 
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am să fiu a ta! Am să fiu veşnic a ta! Am să-ţi spun că te iubesc de o sută de 

ori, de o mie, de un milion de ori! Te iubesc, MARCEL, te iubesc! Te iubesc! 

Te iubesc! Te iubesc! Te...(îl sărută pe buze. Încearcă să-i facă respiraţie 

artificială de la gură la gură. TURBATU deschide ochii).  

TURBATU: (murmură slab). Iu-besc... (îşi pierde cunoştinţa). 

DOLFA: MARCEL! MARCEL! MARCEL!!! (îi pune capul în poală şi îl 

târâie – ea fiind în cărucior – spre chioşc). Te implor, nu mă  părăsi... (intră, 

cu el în braţe, în chioşc). 
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O POETĂ ROMÂNCÂ DIN CANADA 

MARIANA GHEORGHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariana Gheorghe s-a născut în 14 Februarie 1963, în Drăgăneşti-Olt. 

În bătătura casei olteneşti, adăpostită sub nucul bătrân de arşita verilor, visa 

încă din copilărie să scrie scenariile lumii. Credea că umbra lui cu forme 

mişcătoare ascundea sub pământ o bibliotecă a cuvintelor de lut. Dar visul ei 

a rămas pentru mulţi ani doar pe hârtia sufletului. A absolvit Liceul Ion 

Minulescu din Slatina, mai apoi Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii 

din Bucureşti şi Facultatea de Marketing din Braşov.  

După 11 ani petrecuţi în oraşul Sinaia, unde profesează pentru scurt 

timp la liceul din oraş, apoi ca inginer la MEFIN Sinaia, lasă vântul să 

cioplească pe mai departe visele ei în piatra Carpaţilor, îşi umple desaga 

sufletului cu tot ce-i era mai drag şi porneşte în lunga, neuşoara, dar 

germinativa pribegie.  

Se stabileşte în Canada, la Vancouver. Acolo trăieşte desăvârşindu-şi 

profesia de inginer şi tot acolo se înfiripă poetic, publicând în revistele 

Candela, Destine Literare, Tânărul scriitor, Ecoul, Noul Orfeu, Visul, 

Observatorul, dar şi în Germania, în revista AGERO, şi în România, în 

Oglinda literară de la Focşani, în Constelații Diamantine de la Craiova. 

Într-o zi, care începuse «fără de păcat», alege cu dragoste firul din 

care îşi urzeşte primul volum de versuri, „Camaşa Sufletului” sub aripa 

protectoare a cuplului Carolina Ilica - Dumitru M. Ion, care au ales s-o 

tipărească şi s-o gireze cu autoritatea lor internaţională, pentru că „le-au 

plăcut inocenţa şi limpezimea emoţiei, muzica rimelor, trupul fluid al 

silabelor, potrivirea lor care face vizibil sufletul, sufletul de la marginea 

pământului, preocupat să-şi croiască o cămaşă pe măsură, aşa cum se cade 
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de la un timp încolo, când trecutul devine prezent şi începe să semene tot 

mai mult cu viitorul”: 

Nu mai am timp să-mpart lumea/ Între bine şi rău sau mai rău./ Aşa 

că aştept să se ridice perdeaua,/ Să-mi facă un semn Dumnezeu./ Nu mai am 

timp să-ntemeiez colonii,/ De calvar, de extaz, de sublim./ Astfel că-nvăţ de 

la îngeri-copii/ Limba în care iubim şi murim. ( Nu mai am timp din volumul 

Cămaşa Sufletului)  

„Amintirile ei miros a Denii, a colinde şi a coji de nucă, se caţără, în 

noaptea de Paşte, în opinci olteneşti, pe umerii cerului şi aşteaptă să fie 

mângâiate de mâna Domnului, iar peste zi se strâng unele într-altele, ca la 

şezătoare, şi povestesc despre anotimpurile noastre, cândva patru, despre câtă 

adâncime au verdele şi albastrul aici, la noi, despre tata şi despre calul lui, 

despre bunici...‖ (Clara Fabian, Piteşti, 2009). 

„Parcurg cartea Marianei Gheorghe suspendată între cer şi pământ.  

Nu mai ştiu unde mă aflu: în realitate, în vis ? Între malul Durerii şi malul 

Bucuriei nu e o prapastie. Poeta îmbracă Durerea în haine frumoase ca să 

doară mai puţin. Stau şi mă întreb: e o creştină sau o panteistă ? Dumnezeu, 

Împăratul Roşu, Îngerii, Timpul, sentimentele, simţurile care gustă 

anotimpurile, ziua, noaptea, toate aceste personaje vin la masa autoarei şi se 

îmbulzesc să-i scrie în imagini cartea‖. (Livia Nemţeanu) 

 

ROS DE PÂINE CALDĂ  

 

Trimite-mi pâine caldă mamă 

dospită-n ceruri, printre îngeri 

Şi spune-i timpului, prin vamă 

să nu plătească doar cu plângeri. 

Ascunde mamă pe sub coajă 

dojana ce-o framânţi prin stele, 

Că-i stau singurătăţii strajă 

Şi noaptea-i pieptăn vârstele. 

Ascunde în răvaşe mamă 

tot ce-a fost spus pe jumătate, 

Şi doar la Paşti să bag de seamă 

cum arde-n lumânări uitate. 

Coace-o sub ţăst de lacrimi, mamă 

Fii fără grijă!, Domnu-o scaldă 

în ape multe, şi cu caznă, 

Te-aştept. Miroase-a pâine caldă. 
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SĂ POVESTIM 

 

Să ne strigăm pe nume-n seara asta 

Când degetele cresc de sub zăpezi 

Când fructele se coc sub ceara lunii 

Şi rotunjesc iubirea în livezi 

Să povestim de toate când vom şede 

În pajiştea din pântecul ierbii 

Livada cu iubiri să ne întrebe 

Dacă purtăm coroane precum cerbii 

Să povestim, iar degetele noastre 

Să se atingă, ca de obicei 

Tu să le frângi pe frunţile de astre 

Eu să spăl rănile în mii de ploi 

Un timp să stăm de vorbă doar cu tine 

Îngenunchiaţi sub cruci ce ne iubesc 

Livada să mai scuture destine 

Când toamna între noi vine firesc. 

 

 

MI-E DOR  

Mi-e tare dor de-acasă mamă, 

De şorţul tău cu bun miros 

De buna ce zâmbeşte-n ramă 

De umbra nucului sfătos 

Mi-e dor să-mi fie dor să plec 

Pe coama dealului cel gol 

Pamântul cald când mă aplec 

Să muşte-al sorţii rotocol 

Prin vii să-mi caut vârstele 

Mai coapte dacât anii 

Şi-n pârg să crească ploile 

Rănind toamna castanii 

 

Mamă, mi-e dor ca să mă ierţi 

C-am fost prea mult plecată 
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Şi ruga din genunchi să-mi cerţi 

Şi rănile-mi de piatră 

 

Să se sfărâme zorii grei 

Sub genele-mi de ceară 

Dorul să mi se spargă-n trei 

Şi chipul tau s-apară. 

 

 

RĂSĂRIT  

Nu vezi că pescăruşii au plecat, 

Şi-au poposit pe gâtul cald al Lunii? 

De câte ori să-ţi spun că ne privesc  

Când Toamna  face dragoste cu prunii 

Când Luna trage Soarele de plete 

În joaca lor de-a veşnicia vieţii 

Ţes umbre verzi în marea de lumină, 

Spălându-şi aripile şi pomeţii 

De câte ori să-ţi spun că ruga noastră 

Îi va aduce, poate, înapoi 

Cu sânii goi, mustind a primăvară: 

Mai verzi, mai înţelepţi decât noi doi. 

 

CANDELA MAMEI 

 

...Cât de frumoasă ai fost mamă! 

Şi primavara ţine minte, 

Şopteşte plopilor - în taină 

S-adie-aducerile-aminte. 

Şuviţa orelor uitate 

Mi-o răscoleşte peste frunte, 

Iar gustul merelor furate 

Muşcă din vorbele-mi cărunte. 

Mamă,-mi faci semne de departe 

Din prispa udă-a înserării 

Mă dojeneşti, mă-ntrebi de carte, 

Iar eu sorb cupa depărtării. 

  

O cută-n bluză îţi îngână 

O doină din copilărie 
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Mamă!, torci verdele din Lună, 

Iar eu i-adulmec scara vie. 

  

Îţi reazemi coatele pe stele. 

Zeii sfioşi  pleacă-n Olimp. 

Nici Domnul nu-mi suflă în vele, 

Nici sfinţii nu mai ning cu  timp. 

Aprind şi ard candele simple 

Şi dorul setoarce în tâmple. 
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CIPRIAN-IULIAN ŞOPTICĂ 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        CONCEPTELE DE BINE SI RĂU 

 

 A) Specificul filosofiei morale  

Morala este diciplina filosofică ce studiază principiile comportamentului 

raţional al fiinţei umane, şi care, în acest sens răspunde la următoarele 

întrebări:  

1. Care din acţiuni sunt bune sau rele?  

2. Care este scopul ultim al acţiunilor mele?  

3. Ce trebuie să fac?  

În cele trei interogaţii accentul este pus asupra valoriide bine sau rău a 

unei acţiuni. În general, cei care au răspuns la interogaţia despre scopul 

suprem, consideră că fericirea este scopul tuturor acţiunilor umane, însă 

mijloacele de a o atinge sunt diferite: fie practicarea plăcerii, fie căutarea 

înţelepciunii. O etică structurată pe ecuaţia mijloc-scop este o 

eticăteleologică, iar ca ramuri ale eticii teleologice sunt hedonismul şi 

eudaimonismul. Pentru eticile hedoniste, absenţa durerii din corp şi a 

suferinţei din suflet (ataraxia) reprezintă împlinirea strării maxime de 

fericire, dimpotrivă, eticile eudaimoniste teoretizează căutarea raţională, 

guvernată de intelect, ca mijloc privilegiat de realizare a fericirii.  

O formă raţională a hedonismului este utilitarismul, care, pe lângă 

criteriul plăcerii şi al raţionalităţii unei acţiuni adaugă şi principiul celei mai 

mari fericiri, al utilităţii unei acţiuni. O altă formă a eudaimonismului 

raţional este eudaimonismul teologic, confom căreia omul înclinat mai 

degrabă spre rău, se manifestă ca fiinţă morală dacă respectă legile divine : 

iubirea necondiț ionată lui Dumnezeu şi al aproapelui, ca pe sine însuşi. 
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Reprezentanţii eudaimonismului teologic: Toma d‘Aquino, Fericitul 

Augustin;hedonismului : Diogene, Aristip, Epicur; eudaimonismului raţional: 

Platon, Aristotel, Epictet, iar ai utilitarismului: John Sturat Mill și J. 

Bentham. 

Hedonismul şi eudaimonismul sunt fixate asupra determinării conţinutului 

acţiunii morale (plăcere, fericire, înţelepciune), însă nici una nu dă seama de 

forma şi legile cărora trebuie să se supună orice acţiune pentru a fi morală. 

Dimpotrivă, etica deontologică apreciază că o acţiune, indiferent de ceea ce 

urmăreşte să realizeze, are valoare morală, adică este o acţiune bună, dacă 

este guverantă de anumite principii normative, care-i asigură astfel 

necesitatea şi universalitatea. Reprezentanţii ai eticii deontologice : 

Immanuel Kant, W. David Ross.Ca reacţie opozitivă la normativitatea şi 

obiectivitatea principiilor morale şi a demersului deductiv în etică s-a 

constituit etica aplicată. Etica aplicată consideră că între domeniul teoretic şi 

cel practic al situaţiilor morale există o diferenţă fundamentală, iar pretinsul 

universalism al teoriilor morale clasice (deontologismul, utilitarismul, 

eudaimosmul) este nefondat. Adeptă a demersului inductiv în etică, etica 

aplicată constă în derivarea unor principii morale prin analiza mai multor 

fapte concrete, fie în identificarea principiilor morale care configurează un 

anumit comportament sau act. Etica aplicată este astfel un demers reflexiv 

ce însoţeşte actele şi faptele concrete. Reprezentanţi ai eticii aplicate : Peter 

Singer, J. J. Thomson, Michael Tooley, James Rachels,Thomas Nagel. 

B) Binele şi răul, ca valori morale. 

Problema binelui (agathon) şi răului (kaka) este proprie numai omului şi 

apare atunci când reflectăm asupra raportului dintre scopurile noastre şi 

starea de fapt, iar din punct de vedere moral factorii care contribuie la 

realizarea scopului sunt numiţi bine, iar ceilalţi rău. Astfel unele 

comportamente sunt apreciate ca fiind bune, corecte, juste, în timp ce altele 

rele, greşite, vicioase. Etimologic, termenul morală provine din limba latină 

(mores), care înseamnă moravuri, sau moralis, moral, drept. La nivelul 

cunoaşterii comune morala semnifică un ansamblu de reguli de conduită şi 

de valori promovate de către societate sau un anumit grup. În filosofie, 

termenul de morală dobândeşte semnificaţia de doctrină, teorie obţinută prin 

reflecţie raţională asupra scopurilor pe care omul trebuie să şi le propună, 

precum şi asupra mijloacelor de a le îndeplini. Morala include conştiinţa 

morală (structurată în raport cu un sistem de valori, principii şi idealuri 

morale), relaţiile morale dintre oameni şi normele morale, dar şi codurile 

ce le reglementează, în funcţie de alegerea acţiunii şi de contextul social 

sau situaţional în care are loc acea acţiune. Binele şi răul sunt categoriile 

fundamentale ale moralei. 

C) Concepţii filosofice despre bine şi rău  
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   Plecând de la analiza etimologică a conceptelor de bine şi de rău, 

Nietzsche consideră că cei doi termeni stau la baza a două tipuri de morală 

(morala de sclavi şi de stăpâni), iar la baza semnificaţiilor de astăzi a 

conceptelor de bine şi rău stă reacţia sclavilor faţă de valorile morale ale 

stăpânilor. Omul simplu, sclavul, dominat de resentimente faţă de nobili 

(aristocraţi) va numi rău bunul celeilalte morale. Spre deosebire de Nietzsche, 

Kant va considera că toate conceptele morale îşi au originea a priori în 

raţiune, deoarece legile morale trebuie să fie valabile pentru orice fiinţă 

raţională.Categoriile etice de bine şi rău analizate din perspectiva semioticii 

limbajului non-verbal am putea spune că urmăresc o interpretare simbolică a 

semnelor specifice comunicării şi comportamentului uman, dincolo de 

limitele impuse de limbajul strict verbal. 

1. Perspectiva comportamentului non-verbal 

A stabili ceea ce este bine din punct de vedere moral într-un limbaj non-

verbal înseamnă a creea o convenţie semiotică după care oamenii sunt 

dispuşi să accepte un anumit mesaj ca fiind corect din punct de vedere moral 

în actul înţelegerii, interpretării sau comunicării. Desigur, o astfel de 

convenţie este relativă la orizontul socio-cultural al unei comunităţi umane. 

Acelaşi mesaj alcătuit prin intermediul comunicării non-verbale poate fi 

interpretat ca bun într-o anumită cultură, sau rău într-o altă cultură. Spre 

exemplu, în cultura română, înclinaţia capului de sus în jos înseamnă 

afirmaţie, aprobare, bine, iar în cultura bulgară acelaşi gest semnifică negaţie, 

dezaprobare, rău. 

Semiotica limbajului non-verbal poate fi înţeleasă ca filosofie gestuală a 

trupului, sau ca o hermeneutică generală a corporalităţii. A evidenţia ceea ce 

este bine într-un anumit gest al trupului înseamnă a scoate în evidenţă acele 

comportamente metalingvistice ale fiinţei umane care sugerează deobicei 

prezenţa sacrului, normalului sau frumosului, într-un act de comunicare non-

verbală. În acest sens, în cultura creştină, semnul crucii reprezintă un gest 

non-verbal pozitiv, adică bun din punct de vedere al practicii credinţei. Bun 

poate fi consederat în creştinism şi o metanie, o închinăciune, o plecăciune, o 

împreunare a mâinilor, toate aceste gesturi non-verbale exprimând evlavia, 

smerenia sau respectul profund faţă de divinitate.  

Rău, din punct de vedere al comportamentului non-verbal, poate fi 

reprezentarea simbolică a încornoratului de către anumiţi tineri într-un 

concert rock, sau semnele obscene ale anumitor adolescenţi sau artişti în 

momentul difuzării unui spectacol sau film. Unii artişti scot în evidenţă prin 

intermediul mimicii gestuale un anumit caracter sexual exagerat, ceea ce 

dintr-o perspectivă semiotică tradiţională (creştinism, islamim, iudaism), 

reprezintă un lucru prin excelenţă rău, negativ. Însă, din punct de vedere al 

culturii secular-materialiste, hedoniste,  astfel de gesturi cu pronunţat 
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caracter sexual, reprezintă, din contra, o manifestare liberă a conştiinţei 

umane, o exprimare dezinhibată a diversităţii şi multiculturalismului.  

2. Perspectiva fenomenologică 

A analizaînsă fenomenologic problema binelui şi răului, presupune a face 

o suspendare reflexivă a judecăţilor noastre vizavi de acestea. Această 

suspendare înseamnă, conform metodologiei fenomenologice, o punere între 

paranteze a tot ceea ce cunoaştem despre bine şi rău, ca apoi să refacem cele 

două concepte antagonice, pornind de la faptul pur al trăirii. Trăirea binelui 

şi răului ca fenomene morale determină de fapt o intenţionalitate pură a 

conştiinţei noastre de a înfăptui una dintre cele două opţiuni. A face binele 

înseamnă a avea o intenţionalitate pozitivă vizavi de o anumită situaţie 

concretă de viaţă, a te supune liber sub normele sau legile naturale ale 

conştiinţei morale. „Ca Idee, ca valoare fiinţială, (Binele) în-fiinţează şi prin 

aceasta se instituie ca şi scop. Existând prin Bine, cele bune sunt şi în 

vederea lui, pentru el [...] Putând trece şi ca divinitate Binele lui Platon pare 

mai curând să semnifice fiinţa în sine întrucâtva în regim parmenidian [...] 

Întemeietor ca fiinţa însăşi, Binele este şi cauză a cunoaşterii iar, mai departe, 

principiu al vieţii omeneşti... corespunzând în cea mai mare măsură modului 

nostru de a fi, deopotrivă fiinţă individuală şi socială‖
6
.  

Existent şi în natură sub forma anomaliei şi nefirescului, ca atare răul este 

determinabil ăn limitele umanului, ca termen corelativ binelui. Nu însă într-o 

relaţie reciprocăÎnschimb, a face rău presupune o deviere comportamentală a 

fiinţei umane de la normele morale impuse de conştiinţă. Aceste definiţii 

fenomenologice ale binelui şi răului sunt valabile dacă pornim de la premisa 

metafizică de sorginte kantiană, că binele şi răul sunt dispoziţii universale ale 

conştiinţei umane, care determină în mod direct acţiunile individuale. „În 

spaţiul parcă infinit, prin jocul nuanţelor, al filosofiei binelui şi răului, iar în 

corlar firesc, al opţiunii şi alegerii (libertăţii) faptul este perfect reverificabil 

[...] Metafizic, deci, antrolologic binele şi răul nu preexistă nici măcar în 

trepte de realitate distincte, necum în regim egal; ar urma să admitem două 

principii întemeietoare‖
7
. Între bine şi rău se interpune conceptul de alegere 

liberă, în sensul că omul bun înfăptuieşte binele din propria conştiinţă, 

nedeterminat de nicio o lege morală universală, decât de propria voinţă 

personală de a face binele. Tot aşa şi viciosul, ca persoană umană liberă, vrea 

de bunăvoie să facă în mod direct ceea ce este rău, adică un rău intenţionat.  

Prin urmare, „ca abatere de la firea noastră, în universul ei determinat, 

răul ne depărtează de Fiinţa în sine şi de cea propie, coborându-ne, pe 

                                                
6 Gheorghe Vlăduțescu, Filosofia primelor secole creştine, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 
1995, p, 158-159 
7Ibidem, p. 167 
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măsură, pe scara participaţiei‖
8
. Căci, în funcţie de caracterul intenţional sau 

non-intenţional al actului moral, putem distinge între binele sau răul voluntar 

şi binele sau răul involuntar. Binele voluntar este binele prin excelenţă, 

înfăptuit din pură bunăvoinţă, fără a avea pretenţia recunoştiinţei, pe care îl 

putem numi din perspecitvă onto-fenomenologică, ca pe un act de pură 

donare a fiinţei. Răul voluntar este răul prin excelenţă, fiind din perspectivă 

fenomenologică, un act de agresiune intenţionată a unui ego către un alt ego, 

suspendându-se astfel, dialogul constructiv între alterităţi. Răul, văzut în 

opoziţie cu binele, reprezintă o suprimare morală a fiinţei, adică o cădere 

ontologică din pozitivitatea sacră a binelului.  

Desigur, asemenea lui Nietzsche, putem vedea realitatea dincolo de bine 

şi de rău, caz în care, nu mai vorbim de antagonism axiologic dintre bine şi 

rău, ci doar de o manifestare plurivalentă a conştiinţei, în sensul adoptării 

unei interpretări pluriperspectiviste. Deoarece binele şi răul nu fac parte din 

cele cinci tipuri de valori găsite de Scheler, problema care se pune este de a 

şti ce anume reprezintă binele şi răul. Binele şi răul nu sunt obiecte care ar 

trebui sau nu ar trebui să fie voluntar cercetate, întrucât faptul dorit sau 

nedorit de ele pot servi foarte bine morala.  

În esenţă, natura lor ni se relevă a fi pur temporală: pentru că o valoare 

pozitivă este în mod spontan preferată, binele moral apare ca „suprapunând‖ 

persoana, astfel încât ea realizează această valoare pozitivă. Răul suprapune, 

de asemenea, orice act care respinge o valoare superioară. Fenomenologic, 

suprapunerea binelui şi răului, care apare după realizarea valorilor, arată că 

binele şi răul nu sunt, în esenţă, referinţe intenţionale sau noeme ale 

conştiinţei. Fenomenologic vorbind, ele sunt mai degrabă constituţii 

(categorialităţi) pasive.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
8Ibidem, p. 175. 
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GEORGE BACIU 

 

 

 
ROSTIRI 

 

În anumite dimineţi asist la viul morţii mele, sughiţând pe muchia 

defectuoasă a educaţiei – o veche maladie cu vaiet terapeutic. Îl întreb pe 

profesorul Adam, ce adnotări aduce lecţiei de fior predată dinapoia altarului 

coastei. Îmi azvârli conştiinţa Evei ca pe-un holocaust cu pretext de duminică 

atârnată în strădania unui minijup, cu mirare pedagogică. Iar eu, elevul, eşuat 

în istoria fenomenului OM, mă veştejesc năstruşnic în ideea de existenţă 

categorială, sinucigându-mi sensul în dimineaţa cu imunitate socratică. 

 

*** 

 

L-am citit pe Kant. Şi-am devenit un lucru bolnav de metafizica 

Necunoscutului cu experienţă intimă. Nici sfinţenia iubirii lui Shakespeare, 

nici tentaţia nudă a sublimului Veronicăi nu mi-au sedus giocondele buzelor, 

înspăimântate de surmenajul cu care te pipăi. Şi ca întotdeauna în asemenea 

cazuri, eu cetăţeanul-sonet, prelungit într-un silogism cu vederi sceptice, mă 

gust din haosul finitudinii ce mă cufundă. 

 

 *** 

 

 Sunt locatarul asasin al râsului cu plânsul în călcâi. Nu mi-a mai 

rămas nimic din agresiunea timpului adâncit în spinarea mâinii, căutându-mă. 

Pe muchia destinului, negăsindu-şi locul în viaţă, am fremătat 

înlăuntrul rostului cu care m-am condamnat la o explicaţie indiferentă. 
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*** 

 

  Homer, deşi era orb a văzut mirarea Penelopei la venirea lui Ulise, 

după o finire de vreme.  

Pilat din Pont, nevăzând nimic „în sângele dreptului acestuia‖ (Matei 

27, 24 - 25) s-a spălat pe mâini.  

Noi, privindu-ne Sinele nu l-am recunoscut pe Iisus 

 

PRIVINDU-MI MINELE 
 

M-am aşezat într-o după-amiază de duminică, privindu-mi zilele cum 

se deşiră emancipate de rânjetul iubirii – singura melodie construită din 

decepţiile clipelor celor prea repede. 

 Un exces de logică mă rupe de-a curmezişul, raţionând în propoziţii 

categorice niciundele în care-mi împrăştii perciunii călcâielor cu care mă 

retrag din tăcerea zilei de apoi. Atributele buzelor veştejesc verbul sinelui 

meu infirm, balansându-se pe instinctul cu care mă miră curiozitatea 

prenumelui propus de spiritul departelui din limita cu care mă mor.  

 Am cutreierat doctrina mâinii, atârnată cu capul în jos, pe fruntea 

rugăciunii şi-n nările genunchilor, sforăind eroarea izbăvirii, interjecţia 

privirii şi-a subţiat trupul abandonat în secta, puţin eretică, a obsesiei că mă 

dor. 

 Cât priveşte folosinţa cu care mă uzez, nu e nimic altceva decât 

gustul împărtăşaniei cu care mă parcurg. 

 Privindu-mi Minele, mă frâng 

 Cu mine, Minele îl plâng. 

 

PRIVESC CERUL 

 
Privesc cerul pe sub pleoapa mirării. În goliciunea curăţeniei din 

oriundele meu sughite adâncul nevoiaş al nimicului ce-mi desenează 

geometria. Doar foşnet de instinct mai trudeşte plantaţia cu fântâni oarbe ce 

încă mai caută picurul de din mine. 

Privesc cerul cu gust de hoinăreală tocită în pragul mâinilor cu 

chipuri posace. Şi ascult cum clănţăne marginea lumii,  cu ignoranţa unui 

sedentar pribegit în limbajul ogorului său. 

Privesc cerul hăituit de decepţiile lunii pe fereastra cu butoniere de 

poteci alergând înspre pământul din suspin. 
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CEZAR VASILESCU 

 
                 ESEU CU... PIANISTA CUVINTELOR 

 

Din cele patru fete ale dramaturgului Babu 

Ştefănescu Delavrancea, având pe mama lor licenţiată 

în matematică şi filosofie, cea mare, Cella, a fost cea 

mai longevivă (trăind 104 ani, aidoma bunicilor 

centenari dinspre tată) şi cea mai talentată (nu numai 

în pianistică, dar şi în literatură). Ca un bonus, s-a 

adăugat frumuseţea minionei (prietena Reginei Maria), 

care a dat iama în bărbaţi interbelici (3 soţi şi câţiva 

celebri amanţi: în 1940, filosoful Nae Ionescu murise 

în braţele ei). Cu asemenea numeroase triumfuri, nu ne mirăm că artistei Cella 

Dellavrancea i-au fost străine în viaţă trei mari calamităţi: gelozia, invidia şi 

orgoliul.  

După uvertura potolirii setei de senzaţie a cititorului, să atacăm o „piesă‖ 

mai puţin audiată a celebrei pianiste şi profesoare de pian: imensul talent 

literar (cu precădere memorialistic), confirmând premoniţia părintelui, când ea 

împlinise 15 ani: „Taică, tu o să scrii‖. Şi de ni s-ar permite o părere de cititor 

aluziv şi scriitor oarecare, stricto sensu, aurul de talent literar în plumbul 

literelor are un procentaj mai ridicat decât în paginile ilustrului dramaturg. 

Însoţind-o înspre Vale Oltului, să ne regalăm cu spiritul ei briliant: „Mărunte, 

dar insodabile mistere. Glume ale nemărginirii‖; „Râsul verde al riscului‖; 

„Fagi înalţi şi palizi. Stau între ei dansatori nemişcaţi ai tăcerii. Plouă cu cer 

între ramuri‖; „Cimitrul pare o horă de cruci‖; Trunchiul alb al mestecenilor 

„seamănă cu un cor de copii, cântând în si bemol major, un psalm‖.   

Stampe pline de pitoresc (oare de ce doar locuitorii „sudişti‖ au împrumutat 

numele Oltului, nu şi transilvănenii dinspre izvore?!): Mănăstirea dintr-un 

lemn, Surpatele, Mănăstirea Hurezu (toaca seară, urmată de ţipătul noctursn al 

huhurezilor), Baia de Fier, Cozia, pentru a face un popas mai lung la 

Râmnicu-Vâlcea. Cum nu mi se îngăduie să laud explicit oltenii (poate fi 

Arghezi, Brâncuşi, Sorescu, Săraru?), voi evoca doar locurile zămislitoare, pe 

claviatura literară a Cellei. Se cuvin aici câteva observaţii de fineţe: „Gorjul 

falnic cu Parângul lui de granit verde şi casele săteşti obraznic obraznic 

cocoţate pe postament de piatră; Vâlcea, cu dealuri combrate, şi apele de lac 

cu toine telurice‖(la Căciulata a vrut Napoleon al III-lea să-i topească apele 

minerale pietrele la rinichi, dar, din păcate, pentru el şi Europa, s-a întâmplat 

capitularea de la Sedon).  
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Şi n-o putem suspecta pe artistă, cutreierând bîtrânul continent, de parti-pris 

în descrierea omului locului: „Chipul oltenesc este frumos. Ochii verzi cu 

gene stufoase, eleganţă în port, şiretenie în priviri, deşteptăciune în grai‖. S-au 

dus acele timpuri pe apele Oltului, când nici zariorii din centrul Râmnicului-

Vâlcea, nici liceanul, nu l-au recunoscut, spre revolta savantului, pe Nicolae 

Iorga sau când profesorul Stăculescu, la 5 kilometri distanţă de oraş, alunga 

hoţii de mere şi prune din livadă, prin făclii aprinse, însoţite de blestem (la 

rădăcinile pomilor, profesorul pusese tot bălegarul strâns de pe şoseaua ce 

legea râpa horticală cu urbea).  

Dar Zăvoiul a rămas în monumentalitatea sa, iar la începutul de mileniu III, 

au reînviat băcăniile, unde pe vremuri se făcea politică, destupând câte o sticlă 

de vin de Drăguşani, sau sorbind o ţuică, stârnind pofta taifasului. Cella 

propunea încă din 1928 să se deschidă aici un sezon estival de muzică şi teatru, 

ca în Salzburg. Doar „Oraşul Sării‖, Salzburg, ar putea ambiţiona Slătioara 

fostului director de teatru Dinu Săraru. 

Şi omagiind pe prea înzestrata fată a lui Delavrancea, să ne oprim împreună 

cu ea, la Căluăgăreni (prietenii ştiu de ce!), unde spre gloria Viteazului 

(„Blestematul‖ din cronicile otomane), „turcii pierduseră stindardul lor verde, 

Sinan-Paşa-doi dinţi‖. Securea lucind deasupra capului Voievodului, însoţit de 

doi cerbi domesticiţi, în acea după amiază de august, e gata a lovi pe toţi 

„turciţii‖, minimalizatori ai istoriei noastre... 
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COSMINA MARCELA OLTEAN  
 

ACOLO UNDE SFÂRŞITUL SE ÎMPLETEŞTE  

CU NOUL ÎNCEPUT 

 

 Când simt că mintea mi-e iar umbrită de 

gânduri, de întrebări, de căutarea adevărului, 

când imaginaţia mea nu se poate materializa în 

imagini, atunci stau… Nu-mi place că stau. 

Simt că nu am acest drept şi că, orice aş face, 

nu voi câştiga vreodată acest drept. De ce? 

Răspunsul stă într-un singur cuvânt, simplu şi 

care totodată cântăreşte atât de greu: timp.  

Conştientizez cu părere de rău că timpul 

meu trece. Stau întinsă, privesc în jur. Sunt 

înconjurată de ceasuri. Mă gândesc: dacă 

timpul e cel care presează cel mai mult omul, 

de ce ţine el să-şi creeze aceste presiuni prin 

simplul fapt că-şi umple singur casa de ceasuri? 

Cum ar fi ca măcar pentru o zi să nu mai facem totul la minut, să mai 

pierdem puţin noţiunea timpului? Uneori doar asta înseamnă cu adevărat să 

visezi. Mai stau uneori deoarece simt o nevoie de totală deconectare, vreau 

să nu mă gândesc la ceva anume, aş vrea să nu mă gândesc la nimic, să mă 

reculeg, să adun putere pentru a crea apoi ceva demn de aspiraţiile mele. Dar 

nu ştiu ce am de făcut. Nu am aflat încă secretul deconectării totale de tot ce 

e-n jur, şi cu atât mai puţin a ceea ce înseamnă să nu te gândeşti la nimic. 

Cum ar putea vreodată cineva să nu se gândească la nimic? Unii susţin că e 

posibil, că ei reuşesc. Ori mie nu mi se pare posibil aşa ceva, decât atunci 

când încetezi să mai ai activitate cerebrală. Te gândeşti că n-ai vrea să te 

gândeşti la nimic şi tot te gândeşti la ceva. Dacă e să mă gândesc la nimic, 

mă gândesc la câte litere are cuvântul, la forma caracterelor, la cum sunt ele 

puse laolaltă, în fine, şi astfel se poate dezvolta o adevărată teorie în jurul 

nimicului, care se dovedeşte a însemna totuşi multe. De multe ori nimic 

poate însemna orice lucru care nu mai  

contează pentru noi şi de multe ori nimic poate însemna totul… Astfel 

descopăr că de fapt nimic nu există, sau că este tot ceea ce  nu există încă.  
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Şi cum e clar că la nimic nu mă pot gândi, şi nici nu-mi doresc asta, 

gândurile mi se îndreaptă spre viitoare lucrări, care deşi inexistente 

momentan, tind să prindă un contur vag şi fluid în imaginaţia mea brăzdată 

de gânduri, frământări, frustrări, ori mici victorii. Ştiu bine că nu pot sta. Nu 

am timp pentru asta. Şi pot sta mai liniştită numai gândindu-mă că repausul 

fizic nu este altceva decât un bun prilej de muncă intelectuală. Chiar dacă 

aparent stau, privesc în jur şi analizez în detaliu ceea ce mi se perindă în 

câmpul vizual. Abia după minute bune realizez şi eu ce fac de fapt. De ce mă 

torturez adesea cu gândul că poate ceea ce reuşesc să fac nu este neapărat cel 

mai bine şi mai potrivit, că timpul e scurt şi că oricât ar fi, nu ajunge 

niciodată? Asta ştiu! Dacă am ştii măcar, de la început, ce ni se potriveşte, 

pentru a nu mai irosi timp şi cu altele. Dar viaţa te învaţă că ceea ce durează 

mai mult sunt căutările, iar certitudinile vin târziu, ori pot că nu mai apară 

deloc.   

Ticăitul ceasului îmi perturbă 

gândurile şi-mi mai dă şi o oarecare nervozitate împletită cu neputinţă. Văd 

şi aud clar cum trece timpul meu, când eu stau, privesc şi gândesc asta fără 

să pot schimba ceva. N-aş putea decât să accept asta, dar nu vreau 

deocamdată. Cum e mai bine oare: să conştientizezi şi să analizezi în 

profunzime fenomenul, ori să te prefaci că nu ştii, nu vezi, nu auzi şi să 

încerci să trăieşti şi să le primeşti pe toate aşa cum vin? Ambele variante îmi 

par înspăimântătoare. Iar de mi-aş lăsa mintea să înţeleagă şi să cerceteze şi 

mai profund problema trecerii timpului, cred  

că teama ar creşte. Se întâmplă ceva: privesc spre ceas. Arată o oră ciudată: 

00:00. Mintea mea începe să caute semnificaţii. Mi-a trecut prin cap că 

aceasta e ora la care, preţ de un minut, timpul nu mai există. E ora la care 
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sfârşitul dă mâna cu un nou început, sau când sfârşitul stă faţă-n faţă cu noul 

început, la limita dintre temporal şi atemporal. Câteva clipe văd timpul ca pe 

o clepsidră răsturnată. Parcă nu ar mai avea puterea de a impune limite. Dar 

când ridic iar privirea spre ceas, arată 01:50, şi-mi zic: mda, nu s-a oprit… 

atât mi-a fost cu sfârşitul împletit cu noul început. Cel puţin până mâine. 

Timp, viaţă, sfârşit, nou început… Ce au în comun? Toate sperie, toate sunt 

imprevizibile, cu toate trebuie să ne împăcăm până la urmă, pentru a putea 

continua. 
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IRONIM MUNTEAN 

 

PORTRETUL UNUI BĂRBAT CA LUMEA 

 

 

Ajuns la vârsta înțelepciunii depline – 75 ani – 

Iuliu Pârvu aparține unei promoții numeroase și 

eterogene care în urmă cu unsprezece luștri, după 

admitere, intra la secția de limbă și literatură română a 

Facultății de Filologie din Cluj, iar la o jumătate de 

veac de la absolvire generația noastră lasă în urmă o 

moștenire durabilă chiar dacă... „ne-am trăit 

adolescența printr-un paradox... ne-am format totuși 

prin acțiunea efectelor secundare ... am reacționat 

printr-o uimitoare sete de cultură generală ... am ajuns înfocați patrioți, ... 
ne-am păstrat intacte credința și sărbătorile, ... am întărit în societate 

spiritul camaraderiei ... și s-a ales din noi o generație pedantă cu simțul 

umorului” (cum atât de inspirat, face portretul generației noastre).  

L-am cunoscut când nu ieșisem deplin din adolescență, iar el cu doar 

doi ani mai mare arăta o maturitate mult superioară (probabil anii petrecuți la 

Școala Tehnică Financiară, forțat de dosar inconvenabil puterii). Fiu de 

țărani autentici, venea din Gârbăul Clujului cu temperamentul solar de 

sorginte rurală, cu setea forjării personalității, urmând modele exemplare în 

relația binom: magistru-discipol. Anii petrecuți într-o cameră a Căminului 

Studențesc „Avram Iancu” într-un grup de opt colegi ne-au unit, ne-am 

împrietenit, deși făceam parte din „Grupe” diferite în Facultate. I-am 

cunoscut temeinicia firii, prin anul al patrulea când își redacta teza de licență 

despre Alexandru Ciura, condusă de profesorul Mircea Zaciu. La absolvirea 

facultății repartizarea ne-a risipit prin toate colțurile țării și doar întâlnirea 

după zece ani ne-a reunit putând remarca evoluția fiecăruia în deceniul scurs. 

Iuliu Pârvu era deja profesor strălucit în Cluj, model pentru noile generații, 
într-un alt binom magistru-discipol, familist desăvârșit (de altfel familia a 

constituit pentru Iuliu Pârvu locul geometric existențial fundamental, topos 

sacru, generator al tuturor împlinirlor), implicat în activitatea didactică și 

culturală a Clujului, și nu numai. 

După prima întâlnire la zece ani de la asolvire, întorcându-mă și eu în 

Alba Iulia natală, din Petroșani (unde activasem în învățământul liceal, 
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asociat universitar și la direcția artistică a Teatrului local) comuniunea 

spirituală a devenit o constantă, schimbul de idei, comunicarea a ajuns 

neîntreruptă (și prin Sesiunile itinerante ale Societății de Științe Filologice). 

După 1989, creativitatea lui Iuliu Pârvu a fost debordantă, prezent în 

pulicațiile literare, în principal ale Clujului, cu articole, știri, inițial de interes 

didactic și apoi tot mai accentuat literare: critică și istorie literară aplicată 

(„Barițiștii – Zări întrerupte” 1998; Studii și cronici literare, 2002; Lucian 

Blaga – Poezii esențiale, 2002; Aicea printre ardeleni, 2011) mai ales asupra 

personalităților transilvănene cărora le pune în evidență originalitatea 

viziunii și valoarea expresivă. 

Iuliu Pârvu este un scriitor proteic ce și-a strâns opera în volume 

substanțiale având titlul generic: Jurnalul stărilor, prin care ne trimite cu 

gândul la radiografia cotidiană a sinelui și consemnarea evenimentelor 

semnificative legate de biografia lui spirituală, impresiile memorialistice 

genuine și difuze căutând expresie artistică în raport cu natura ei dominantă: 

lirică, epică, reflexivă, toate având valoare eliberator-purificatoare, 

catharctic-terapeutică. 

Poetul (Jurnalul stărilor lirice și mai ales Din cântările unui om de 

rând) întrunește o „Cântare a Cântărilor” asupra vârstelor ființei prins în 

vârtejul timpului curgător, având reflexe blagiene, realizează o amplă 

meditație asupra condiției umane, contemplându-și senin drumul existențial 

între Gârbăul natal și actualitatea recentă. 

Imaginarul poetic este tradiționalist-modern, viziunea clasică, tetosul 

ardelenesc, cu inserții din Coșbuc, Goga, Blaga și definește o voce lirică 

inconfundabilă. Prozatorul (proză scurtă, note de călătorie, roman) rămâne 

cantonat în spațiul jurnalului, transcriind din numeroasele-i caiete cu 

însemnări zilnice, convins că această formulă nu este numai „cea mai ieftină 

dar și cea mai sinceră, în demersul scriitoricesc. Nu prea ai nevoie de 

compoziție, e destulă o oarecare oralitate, ca totul să iasă bine. Sinceritatea 

vine de la sine. Publicul e aproape sigur”. (p. 453). Romanul său: „Trei ani 

din viața de zi cu zi a unui bărbat ca lumea” chiar dacă iese din canon 

(ficțiune limitată și realitate sporită, compoziție nu prea complexă, personaj 

protagonist coincident cu autorul narator) romancierul este sigur că formula 

aleasă satisface nevoia de epic, nevoia de poveste. Prin roman sintetizează 

stările (narative, reflexive, lirice) și ale călătoriilor într-o construcție mozaic 

în care asamblează întregul din „episodul narativ‖ și „ciobul epic‖, trăind 

prin personajul complex „bărbatul ca lumea”, „omul deplin”, „omul 

cumsecade‖ similar cu conceptul de arheu, insul prototipic, originar, surprins 

în pluralitatea dimensiunilor sale. O carte de înțelepciune, cu viziune 

caleidoscopică, variată ca viață, într-o manieră pe care și-o definește, fără 
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falsă modestie, cu umor autentic: „Îmi place cum scriu, de aceea continui să 

o fac. Am stilul unui bărbat ca lumea” (p. 352). Iuliu Pârvu este un călător 

neobosit pe meridianele lumii, stăpânit de „dorul de ducă”, pentru care 

călătoria are funcție inițiatică, reprezentând „un alt mod de a trăi faptul 

cultural, un alt mod de a cunoaște, specifică unui intelectual pur-sânge”. 

Drumurile fără șir ale lui Iuliu Pârvu stau sub pecetea afirmațiilor lui 

Octavian Paler: „Nu descoperim nimic într-o călătorie dacă nu descoperim 

nimic în noi înșine”. 

Portretul „bărbatului ca lumea” n-ar fi complet fără ipostaza omului 

cugetător, asemănător celui cartezian, volumele sale de aforisme fiind 

veritabile Jurnale de idei ce amintesc de Constantin Noica, dar și de Paul 

Zarifopol (Din registrul ideilor gingașe). Iuliu Pârvu armonizează în ființa sa, 

poetul sensibil cu moralistul ironic și filosoful lucid atent la spectacolul 

lumii diverse și unitare totuși în paradoxala ei alcătuire. 

Cugetările sale sunt diverse tematic și structural, dar asemănătoare 

stilistic și prin atitudinea subiectivă, radiografiindu-și intimitatea în labirintul 

căreia ne introduce fără inhibiții, conturându-i portrete din perspective 

multiple: religioasă, morală, socială, politică, filosofică, culturală, 

psihologică, estetică. 

„Bărbatul ca lumea” este „omul deplin” ardeleanul ce-și „duce 

gândul până la capăt” îndemnând: „Să ne apucăm atunci de gândit. 

Umpleți-vă de idei ca stupul de miere și veți vedea ce istorie cumpătată vă 

așteaptă”. 
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LIVIA FUMURESCU 
 

LABIRINTUL TRĂIRILOR 

 

Structura psihică, disponibilitatea creatoare, dar 

şi evenimentele din viaţa scriitoarei i-au deschis 

drumul poeziei, ca modalitate de evadare din 

concretul cotidian, uneori răvăşitor, alteori sufocant, 

oferindu-i balsamicul cuvânt - purtător de gând şi de 

simţire. Volumul bilingv de poezii „Cerul 

adâncurilor/Le ciel des profundeurs” (Editura 

EMMA, 2015), de Ileana Lucia Floran constituie o 

modalitate de căutare a Sinelui, în lupta cu 

neprevăzutul, cu încercările, pe care existenţa oamenilor, uneori, le are de 

înfruntat în labirintul trăirilor. 

Nu întâmplător, motto-ul sugerează reuşita creaţiei doar în condiţiile 

eliberării omului din chingile restrictive ale vieţii (Eliberează omul şi el va 

crea – Relachez l’homme et il creera – Antoine de Saint-Exupery), ceea ce 

nu se referă doar la eliberarea socială, ci – mai ales, la cea psihică şi 

spirituală, iar poezia o reuşeşte pe deplin. V. Pârvan afirma, pe bună dreptate, 

că „Ideea de libertate creează valori spirituale, deci culturalizează‖. Or, acest 

gen de libertate interioară, dar şi exterioară pare a declanşa nevoia de 

exprimare a simţirii prin cuvânt. 

Coperta cărţii, de culoare bleu, cu nuanţe gri şi violet sugerează 

admirabil adâncul oceanului, în care se oglindeşte profunzimea cerului spre 

care aspirăm, într-o tainică îmbrăţişare a cerului cu pământul şi cu apele lui, 

între care pendulăm mereu noi, fiinţe aruncate în vârtejurile vieţuirii. 

Prefaţa semnată de dr. Mihaela Rotaru surprinde admirabil filonul 

volumului, care împleteşte „crâmpeie impresioniste ..., irizări expresioniste, 

asocieri de imagini extrem de îndrăzneţe, în cadenţe neo şi postmoderniste‖. 

Este surprinsă „salvarea prin scris, prin artă, prin poezie, prin amintire, prin 

aplecarea asupra frumosului, binelui şi adevărului, ca unice ...coordonate de 

trăire autentică‖. Ilustraţiile grafice, realizate cu subtila înţelegere a 

mesajului celor optsprezece poezii din cuprinsul cărţii de către profesorul 

Miron Simedrea, contribuie la perceperea complementară a subtilităţilor pe 

care cuvintele reuşesc să le surprindă din trăirile poetei şi să le sugereze 

cititorului, care se regăseşte în vibraţiile metaforice de mare forţă sugestivă. 

Geneza cărţii doamnei Ileana Lucia Floran se conturează chiar din 

prima poezie: „În seara asta/ o să-mi rup/bucăţi din suflet/şi-o să le 

preschimb/ în cuvinte.../Apoi o să le arunc laolată/ pe o pagină albă/ şi o să 

le las împreună.../să se împrietenească./ Cândva , o să vi le dăruiesc!” (În 
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seara asta). Aşadar, rupte din sufletul zbuciumat al poetei, versurile se vor 

întoarce cititorului, într-o pătimaşă împletire relaţională dintre sensibilitatea 

creatorului şi cea a receptorului. 

Motivele poeziilor se înscriu în tradiţionala şi permanenta căutare a 

echilibrului existenţial (viaţă-moarte, perisabilitatea în largă accepţiune, 

iubirea, singurătatea, amintirile copilăriei, metamorfoza om-natură în 

circuitul anotimpurilor, curba ascendentă şi descndentă a stărilor sufleteşti 

etc.), care-i conferă poetei înţelegere şi o oarecare stabilitate. 

După taifunul care i-a pustiit viaţa, pierzîndu-şi partenerul, poeta 

invocă Divinitatea să-i deschidă drumul continuării sisificei lupte a împlinirii: 

„Doamne, te rog,/ dă-mi o şansă,/o singură şansă/ să-mi refac/măcar o 

părticică din viaţa mea,/ să reiau truda altfel,/...să mă căiesc/şi să-mi 

îndrept greşelile!/ Dă-mi, Doamne, curajul/ să merg mai departe/ fără să 

mai privesc înapoi, fără să mă agăţ de trecut,/ fără regrete/ şi fără 

nostalgii...”. Adevărul biblic al suferinţei născătoare de înţelepciune se 

topeşte în această invocaţie, care sugerează, în finalul poeziei, soluţia 

general-valabilă a continuităţii: „Nu-ţi îngreuna inima/ cu regrete, / trecutul 

e dus, /poţi păşi spre viitor!” (Rugăciune). Bilanţul vieţii, cu orgoliile 

tinereţii şi cu înţelepciunea maturităţii convinse că e atoateştiutoare, trezeşte 

regrete: „Cum am lăsat anii să treacă/ şi n-am mai vrut să înţeleg?‖ 

neprevăzutul şi hazardul „misterul vieţii care vine/ misterul vieţii care 

pleacă/ şi-am acceptat doar ce-mi convine/ din lumea asta prea săracă?” – 

(Cum?). 

Poeziile-pastel au parfumul amintirilor pe care schimbările vremii le 

reactivează, cu acel „pierdut acasă‖, în care bucuria fiecărui anotimp sădea 

cândva dragoste de viaţă: „Aş vrea să stau la fel ca altădată/ La gura sobei, 

printre amintiri,/ S-adorm citind din cartea preferată/, Ferită de tristeţi şi 

amăgiri” (Fir de noiembrie). Durerea după cei dragi plecaţi în „marea 

călătorie‖ se atenuează treptat, distanţele dintre ei şi noi micşorându-se pe 

nesimţite: „Zilele cu mult mai scurte par/ Şi nopţile se-apropie mai reci/ 

Spre amintiri cobor ca spre un dar/ Şi ochii-mi sunt de lacrimi tot mai seci”, 

deşi „Credeam că i-am pierdut fără speranţă/ Şi viaţa mea complet se va 

schimba;/Iubirea lor mi-a dat însă o şansă:/Cât voi trăi şi ei vor exista.” (In 

memoriam). Recunoştinţa târzie faţă de cei apropiaţi sufletului nostru 

sporeşte pe măsură ce timpul le aureolează chipurile şi realizările, a căror 

dimensiune o înţelegem doar atunci când noi le luăm locul pe scara timpului. 

 Sentimentul apartenenţei la locurile începutului de neam este 

admirabil surprinsă în poezia „Ardeal‖, unde poveştile strămoşilor daci devin 

modele de neuitat: „M-am născut în Ţara Zeilor,/ în urbea de la porţile 

cerului/ de unde urcă singuratic/ drumul spre sanctuarul etern”. Patria, ca 

punct de rezistenţă a tuturor încercărilor, apare transfigurată metaforic în 

poezia „Punct de sprijin”: „Numele rămas de veacuri,/ nu-l vom face de 
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ocară/...Noi vom face postamentul,/ vom fi piatra unghiulară...”, având 

totală încredere în rolul benefic al viitoarelor generaţii: „Dând o nouă 

strălucire/ şi lumină astei naţii!”- (Punct de sprijin). 

Conştiinţa finalităţii drumului pe care am pornit entuziaşti în tinereţe e 

asociată cu toamna: „Păşeşte timid/ pe aleea/ îmbrăcată în strai cuminte/ de 

frunze multicolore,/...se pierde în labirintul aleilor/, printre frunze şi roiuri 

de ceaţă/...Popasul sufletelor rătăcite/ îl aşteaptă...”- (Cale finală). 

 Împătimită cititoare de poezie, poeta simte „adierile epigonice‖ ale 

poetului- filozof, ale cărui cugetări metaforice i-au influenţat preocupările 

poetice: „În noaptea asta-n care cad/ atâtea stele,/ în piept/ mi s-a trezit/un 

glas străin/...flăcări de-adorare/ îmi ard în ochi...” - (Adiere epigonică - În 

memoria marelui poet şi filozof Lucian Blaga).  

Placheta de versuri se încheie cu poezia „Viaţa mea”, topind speculativ 

controversata concepţie despre reîncarnare într-un admirabil autoportret, 

poeta recunoscându-şi moştenirea genetică în permanenta dorinţă de 

schimbare, dar şi în vioiciunea spiritului: „A fost demult – ştiu eu ? – în altă 

viaţă,/ Trăită tot aici, pe-acest pământ;/ Am amintiri care-mi revin prin 

ceaţă,/ , Cuvinte ce le-aud ca pe-un descânt./A fost demult sau poate nici n-a 

fost,/ Memoria îmi joacă iarăşi feste,/ Mă-ntreb dacă găsesc în toate-un rost/ 

Şi-un glas străvechi m-asigură că este,/ A fost ceva ce am păstrat prin timp,/ 

Adânc înscris în codul meu genetic,/Ce-mi schimbă şansa unui anotimp/ Şi 

mă obligă să alerg besmetic./ A fost ceva ce ştiu că am păstrat; Spiritul viu, 

venit de-altundeva,/ Ce m-a călăuzit şi alintat/ Şi m-a adus acum în viaţa 

mea‖. 

      Fie că se încadrează în prozodia clasică, fie că, pe alocuri, 

cochetează cu cea modernă, poezia doamnei Ileana Lucia Floran are toate 

ingredientele emoţiei care să vibreze în sufletul cititorului, făcând „posibilă 

rezonanţa intelectuală şi suavitatea existenţei,...garantează culturii o 

împrospătare continuă a omului, locuitor al unui mare miracol zilnic mai 

întins, facultatea de a-l simţi” (Tudor Arghezi).
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MIHAELA EMILIA VLADU 

 

BARZA ŞI ŞARPELE CASEI 

  

 

Barza se încadrează în categoria acelor 

vieţuitoare ,,prielnice casei, gospodarului şi 

destinului unei familii‖, beneficiind de o gamă 

variată de credinţe datorate prestigiului 

sacral cu care a fost investită, prin rosturile 

ei magice – toate vizând spaţiul domestic – 

barza poate fi comparată numai cu şarpele 

casei, un ,,alter-ego mitic al gospodăriei şi 

neamului‖. În atestările populare se află 

menţionate atributele sacrale ale berzei precum 

cel de ,,sfântă‖ sau ,,plăcută lui Dumnezeu‖, în 

consecinţă ceea ce duce la ideea că ,,aduce noroc 

casei unde-şi face cuibul şi o fereşte de foc, şerpi, broaşte, ulii, insecte‖ şi 

pentru toate acestea nu este supărată de om cu nimic. Aşadar, conform 

credinţelor populare, acţiunea protectoare a berzei se exercită pe două 

planuri: în cel contingent, ea protejează casa de atacul animalelor de pradă 

(,,La gospodăria unde-şi face ea cuib nu se apropie nici o pasăre răpitoare: 

uliu, gaie, cioară...‖), iar în cel mitologic, ea asigură bunăstarea, norocul, 

siguranţa şi curăţenia casei (,,Dacă o barză îşi face cuibul pe casa unui om, 

pe şopronul sau pe gardul său, în anul acela, acel om, pe lîngă că va fi ferit 

de furi, dar nici furtunile nu-i vor strica ogoarele‖). În concepţia populară se 

explică bunăvoinţa berzei prin invocarea unei ordini morale şi ceremoniale – 

ospitalitatea –, săteanul fiind cel care primeşte şi găzduieşte în gospodăria sa 

vieţuitoarea venită de departe, aceasta oferindu-i, în schimb şi drept 

mulţumire, alături de serviciile ei practice o parte din sacralitatea cu care s-a 

întors din lumile necunoscute de unde a călătorit.  În gândirea populară, 

barza este percepută ca o pasăre-oracol ce asociază simboluri ale ,,timpului, 

belşugului, ursitei şi jocului‖. Astfel, acceptată în orizontul domestic, barza 

trece din natură în cultură, devenind fără a fi o vieţuitoare stăpânită de om şi 

nici una direct productivă, o fiinţă integrată în sistemul de valori al culturii 

populare ce s-a născut în mediul rural. Poziţia paradoxală a animalului 

sălbatic în zona gospodăriei, pendularea între natură şi cultură constitue 
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trăsătura definitorie a figurii mitologice a berzei. Relaţia dintre om şi barză 

nu este una de natură unilaterală: omul pentru a câştiga bunăvoinţa acestei 

păsări augurale trebuie să o protejeze şi să o ferească de agresiune şi rău. În 

acest caz, ca un substitut metaforic al sacrificiului, barza îşi omoară un pui ca 

plată pentru protecţia gazdei, iar aceasta renunţă la actele agresive, ca 

mulţumire pentru prezenţa de bun agur a păsării.  

 În credinţa populară se vorbeşte despre şarpele casei, la fel ca şi 

despre barză, în maniera cea mai favorabilă: şarpele reprezentând una din 

figurile animaliere asupra căreia pare să nu existe nici o îndoială în ceea ce 

priveşte bunăvoinţa şi prietenia lui faţă de om: ,,Şarpele e la toată casa: unde 

e şarpe e noroc la casă, merge bine şi nici un rău, nici un farmec nu se 

apropie [...]. Acela se cheamă şarpele de casă‖. Această vieţuitoare 

simbolizează norocul casei, de aceea moartea sau plecarea şarpelui de la casa 

omului poate înseamna rispirea familiei, pierderea norocului şi chiar moartea 

întregului neam: ,,Dacă şarpele fuge de la casa cuiva, atunci acea casă are să 

rămâie pustie sau are să moară mai mulţi din casă‖. În Transilvania se crede 

că ,,norocul unei case atârnă în întregime de acest Şarpe, a cărui ucidere se 

socoteşte ca o nelegiuire‖, iar Bucovina, în Macedonia şi în Moldova se 

spune că ,,dacă s-ar ucide acest Şarpe ar muri unul din casnici sau s-ar 

întâmpla vreo primejdie prin vite‖
 

. Prin unele regiuni se povesteşte 

că ,,moare bărbatul sau femeia din casă‖, iar prin altele că ,,cu moartea 

Şarpelui, moare şi Norocul casei‖. Tot în credinţa populară se spune că dacă 

ar asculta cineva ,,cu băgare de samă, vara, în linişte deplină, în odaia unei 

vechi case făcută de lut lipit pe-o-ngrădinătură de nuiele în pari şi furci ar 

auzi câteodată un ticăit‖ asemănător cu cel al ceasornicului de buzunar, sunet 

datorat unei vietăţi numită Şarpele casii, Şarpele de casă, Ştima casii, 

precum şi Ceasornicul de casă sau Ceasornicul morţii. Şarpele casei are 

înfăţişarea unui şarpe obişnuit care se diferenţiază de ceilalţi prin culoarea 

albă, albicioasă sau alb-galbenă a solzilor, din cauza faptului că trăieşte 

numai la umbră: ,,E blând şi nu muşcă, el trăieşte în peretele casei; să nu-l 

omori când îl vezi, că nu-i bine‖. În unele regiuni se mai crede că fiecare 

casă îşi are Şarpele său, iar în altele ,,că fiecare casă îşi are Şarpele său de 

casă, care moare odată cu cel care şi pentru care a trăit‖ sau în acelaşi timp 

cu năruirea casei. Tot din credinţele populare aflăm că în judeţul Tecuci 

există următoarea convingere: ,,dacă doi copii se măsoară, adică se pun 

alături ca să vadă care e mai înalt, să scuipe jos, căci astfel se măsoară şi 

Şarpele cu ei, şi mor‖, de aici venind ideea că fiecare om îşi are şarpele său. 

Măsurarea şarpelui casei, corespondentul din natură al omului şi depozitarul 

mitologic al soartei sale, o dată cu copiii duce la riscul pierederii vieţii de 

către aceştia asemenea ,, vânătorilor de umbre‖ care luau viaţa acelora pe 

care îi măsura, în ascuns, cu o aţă vrăjită. În documentele etnografice se află 
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menţionat faptul că s-au văzut ,,şerpi bând lapte din strachină, de-a valma cu 

copiii‖, iar copiii îi loveau cu lingura în cap, ,,plângând că le mănâncă laptele, 

dar şarpele mânca-nainte, nu se supăra‖. În credinţele populare, şarpele casei 

are funcţia de spirit protector al spaţiului domestic, garantând în acelaşi timp 

norocul casei, astfel explicându-se şi asocierea acestuia cu copiii, cu cei care 

întrupează viitorul.   

 Prin atitudinea lor benefică faţă de casă şi familie – barza şi şarpele 

casei – se aseamănă sau se diferenţiază prin raportarea la criteriile mitico-

simbolice care relevă o serie de note diverse: primul este uranian, celălalt 

teluric; unul stă în interiorul casei, iar celălalt în afara casei; unul este o 

prezenţă temporară vizibilă, celălalt o prezenţă permanentă invizibilă. 
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ROXANA PAVNOTESCU 

 
 

                       COMOARA DOMNULUI PORUMBOIU 

 

La cel de-al 53-lea Festival de Film 

newyorkez, pe scena teatrului Walter 

Reade, regizorul Corneliu Porumboiu își 

dezvăluie „comoara‖  într-un interviu cu 

directorul de la Lincoln Center Film 

Society, Dennis Lim. Ultimul său lung 

metraj, Comoara se distinge printr-o 

formulă narativă ce unește comicul, 

magicul și absurdul într-o structură mai 

aerisită și mai relaxată în comparație cu 

alte creații ale autorului. El reușește să 

convingă  și să demonstreze - Un Certain 

Talent - premiu câștigat de regizor  la 

Festivalul de la Cannes anul acesta, în cadrul secțiunii Un Certain Regard.  

Filmul nu a fost încă difuzat în Franța, dar revista Positif  îi semnalează 

meritoriu prezența, cu observația că pelicula ar fi trebuit să fie selecționată  

în secțiunea oficială a festivalului. Domnul Porumboiu are o manieră aparte 

de a face filme și, chiar și atunci când nu-ți suscită interesul ca tematică sau 

formulă artistică, există ceva care rămâne după vizionare și care te face să 

arunci o privire înapoi.  De-altfel creațiile lui diferă foarte mult între ele, 

estetica sa este prolixă, diversificată, experimentală, așa încât nu a ajuns încă 

la manieră. Porumboiu se înscrie în noul val de film realist românesc şi se 

remarcă în câteva rânduri cu premii importante  la festivalul de la Cannes: 

Polițist, adjectiv, A fost sau n-a fost .   

Realismul de tip minimalist se impune și în acest film, dar povestirea se 

așează prin prerogativele ei la limita basmului. Rațiunea căutării comorii, 

motivată de o legendă despre averea străbunicului, situează de la început 

demersul într-o lumină absurdă. Ideea filmului pornește de la un documentar 

eșuat al unui prieten, ce se transformă, în procesul creației, în ficțiune. După 

cum se confesează regizorul în interviul ce are loc după vizionare, ceva a 

intervenit în timpul filmărilor, care  l-a transportat în afara  realului și i-a dat 

libertatea de-a construi un deznodământ la limita fabulosului. Este vorba de 
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acea stare magică ce ține de actul creației, care propulsează artistul pe o 

treaptă superioară; sau mai exact creația însăși devine autonomă și se impune 

creatorului, căruia nu-i mai rămâne decât s-o teoretizeze. Așa se nasc, 

pesemne, operele de tip artă-poetică, în care artistul simte nevoie să-și 

definească metoda pentru a-și explica lui însuși cum și ce a survenit în 

procesul creației. Iar Corneliu Porumboiu pare foarte atras de acest gen; 

filmele sale mai vechi, Polițist, adjectiv , dar mai ales Când seara se lasă 

peste Bucureşti sau metabolism sunt definitorii în acest sens. Ultimul film 

citat face apologia peliculei pe role de 300 m și susține că arta filmului va 

dispărea odată cu invadarea tehnologiei digitale. Poetica artistului e în 

efervescentă căutare; Comoara este primul film în format digital, căruia îi 

descoperă avantaje: în primul rând, flexibilitatea de-a lucra mai mult cu 

actorii, controlul mai precis al luminii și al detaliului.  Mai mult, regizorul 

mărturisește, că de-aici înainte va lucra digital. Din păcate, arta va trebui să 

țină pasul și ea cu tehnologia, rezistența la nou contravine metabolismului 

artei, se impune o nouă estetică,  adaptabilă la noile instrumente. 

Când seara se lasă peste Bucureşti sau metabolism ne duce cu gândul la 

Timpuri Noi, ultimul film mut al lui Chaplin, (deja invadat de efecte sonore). 

Manifestul poetic e concretizat în câteva cuvinte, titrate  și mimate de 

Paulette Goddard: „ Never mind the words‖. În șvungul reprezentației, 

omulețul pierde manșetele pe care e scris textul și va juca într-o limbă 

inventată în care sugestia sonorității cuvintelor și a gestului-mim vorbesc 

mai bine decât orice text.  Tocmai cu acest film-manifest, Chaplin se 

desparte de pelicula mută, și din păcate noua artă vorbită va mai atinge foarte 

rar inefabilul vechilor creații.  Porumboiu  își acordă mai mult răgaz, în care 

mai face alte două filme, până să se dezică de crezul său poetic, iar efectul 

pare a fi pozitiv. Mai puțină analiză strecurată în partitura personajelor, 

cadrele mai relaxate,  pentru că nu mai sunt constrânse de timp, constituie 

elemente ce compun o estetică  în care artistul își ia noi libertăți; se arată mai 

interesat de portretizarea personajelor iar acel mini-realism, altădată obositor, 

își iese din granițe și alunecă în farsă, fantezie, basm.  

Un străbunic,  ce își sfătuiește fiul pe patul de moarte să aibă grijă de 

casă, declanșează legenda comorii din localitate. Magicul e subtil infiltrat, 

chiar dacă se concretizează în ultima parte a filmului când comoara e găsită 

și risipită; aproape toate personajele subscriu pe rând ( cu excepția șefului lui) 

la acțiunea de dezgropare a comorii, ca și cum existența ei ar fi  un dat, o 

lege nou instituită. Ele par legate de un fel de vrajă, fiecare motivându-se cu 

explicații  ce frizează absurdul. Soția lui Costi vorbește despre oamenii 

bogați ce au participat la Proclamația de la Izlaz și se hotărăște să ceară bani 

de la tatăl ei. Costi e convins că nu se va mai întâlni cu așa o ocazie. Iar 
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Andrei nu concede să sape decât la rădăcina copacului cel mai bătrân și 

trăsnit din curte și nu la o adâncime prea mare.  

Costi are o fire naivă, credulă, generoasă, își ajută colegele de servici 

fără să atenteze la grațiile lor, își ajută vecinul  aflat la ananghie, în pericol 

să-și piardă apartamentul. Și pentru că generozitatea trebuie răsplătită, 

comoara survine ca un act necesar contextului absurd și hilar ce-i pregătește 

intrarea în planul realității. Găsirea comorii devine iminentă pentru Costi în 

momentul în care băiețelul lui de 6 ani a aflat de ea; copilul nu poate fi 

dezamăgit.. 

Protagoniștii se afundă în curtea din Islaz, ca într-un fel de tărâm 

fantastic. Urmează povești legate de istoria casei: casa  a fost naționalizată, a 

servit ca grădiniță și farmacie sub comuniști, tripou și bar de striptease post 

revoluționar, chiar și după ce este recuperată de familie, zace în paragină. 

Casa se află într-o continuă ocupație; după comuniști și proprietarii veleitari 

post-revoluționari, e în prezent ocupată de sute de ciori ce și-au făcut cuib în 

acoperiș. Cornel, ce pare depășit de tehnicile noi de detectare cu aparate 

computerizate, se vădește a fi mai cunoscător în arta exterminării ciorilor: ele 

pot fi alungate prin împușcare direct în cuib.  

Prietenul regizorului, Adrian Purcărescu, face trecerea dintre planul real 

și cel al ficțiunii, el este actorul ce se auto-interpretează, iar povestea lui este 

întocmai obiectul ficțiunii: împreună cu regizorul pornesc să caute comoara 

străbunicului. Nu o găsește, dar căutarea lor eșuată într-un act de creație le 

aduce o comoară mult mai valoroasă: faimă, glorie și bucuria recunoașterii 

actului creator. Ficțiunea  este puternic ancorată în realitatea circumstanțială: 

realitatea filmului, a vieții și basmul prezintă granițe foarte subțiri: Cornel, 

soția și puștiul lui Costi sunt actori neprofesioniști, Cornel își joacă rolul lui 

din viața de toate zilele, soția și puștiul sunt partenerii de viață ai actorului 

ce-l interpretează pe Costi.  

Basmul suferă și el deplasări de valori și denivelări: miraculosul e 

invadat de ironie și absurd: străbunicul de tip nou preferă acțiunile la 

Mercedes, nestematelor. Basmul modern împrumută elemente de basm clasic: 

există o solidaritate a eroilor secundari, fiecare are rolul lui bine definit în 

finalizarea proiectului: Costi, soția lui, Cornel, hoțul satului fără ajutorul 

căruia, obligațiunile Mercedes, ascunse în capacul cutiei goale, poate n-ar fi 

fost descoperite. Până și polițiștii, ce păzesc temeinic patrimoniul țării, au 

rolul lor: îl antamează pe hoț să deschidă cutia. 

Absurdul grefat pe naivitatea sau agresivitatea eroilor generează un 

comic subtil. Andrei se comportă ca și cum găsirea comorii e doar o 

problemă ce ține de acuratețea detectoarelor sau de iscusința celui ce le 

manipulează.  Detectoarele par la fel de debusolate; fiecare bucățică de curte 
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pare să conțină o mică comoară mai mult sau mai puțin feroasă (, în cel mai 

rău caz niște cuie!); detectorul strigă din toți bojocii pe diverse tonalități, dar 

Andrei nu vrea decât comoara de la rădăcina copacului bătrân și trăsnit. 

Diverse spectre de lumină marchează trecerea timpului și redimensionează 

spațiul; culorile grădinii se metamorfozează, ca și cum ar trece, ca în lumea 

basmului, prin mai multe anotimpuri. La lumina farurilor, operațiunile de 

dezgropare continuă.  Există un anumit tip de percepție, ce prin stranietatea 

luminii induce deplasări senzoriale: cârâiala pregnantă și nevralgică a 

ciorilor din acoperișul casei la apus și presupunerile în jurul numărului lor 

foarte mare – percepție pur auditivă – alunecă în zona vizualului, cu toate că 

nici o cioară nu trece prin obiectiv. 

Intruziunea elementului socio-politic în film este o altă sursă de comic; 

el conturează  portretul eroilor tiparizându-i în prototipuri și clase sociale.  

Lumea comunistă și post-comunistă sunt puse față în față, demonstrând că 

conștiințele nu s-au schimbat prea mult. Prezentul asigură o societate de 

consum liberă, dar funcționarii ei aplică aceleași vechi practici: Cornel, 

lucrătorul de la compania de detectoare îl agață la colț pe Costi propunându-i 

un serviciu de două ori mai ieftin decât cel oficial; milițienii sunt la fel de 

flegmatici și autocrați și lucrează mână în mână cu infractorii. Gomoșenia și 

elitismul intelectual merg în paralel cu frustrările clasei muncitoare. Andrei 

și Cornel intră încă de la început într-o situație conflictuală. Andrei este 

nemulțumit de profesionalismul lui Cornel; altercațiile dintre ei eșuează ca 

orice dispută românească caragialesc, în confruntări de natură politică. Se 

emit slogane mineriadești de tipul: Noi muncim, nu gândim! – la replica lui 

Cornel: Eu am muncit la viața mea, nu am căutat comori! Comicul de limbaj 

se suprapune celui de situație: cel ce a muncit la viața lui, de fapt, caută 

comori prin însăși natura muncii lui. Cel ce nu muncește, gândește, Andrei se 

auto-plasează în casta intelectualilor – el a ținut un fel de editură de 

comercializat reclame, care a dat faliment. Costi este în fapt, singurul 

personaj ce ține de arsenalul basmului, el pare dislocat din social, nu subscrie 

la modelele culturale ale vremurilor - că soția trebuie înșelată, dar de 

preferat nu cu colegele de serviciu și mai ales nu trebuie părăsită, pentru că 

copiii sunt cei mai importanți (ca să cităm, din rechizitoriul șefului său). Este 

sincer și pur, încearcă să-i spună șefului adevărul, dar adevărul lui nu este 

credibil într-o societate căreia nu-i aparține. Costi se află în poziția artistului, 

el deține valoarea imaterială a comorii, singura care nu se pierde sau 

depreciază în timp. Lumea filmului devine universul psihologic al lui Costi.  

Metafora comorii, e diversificată după profilul personajelor. Costi 

descoperă că adevărata comoară este copilul și bucuria lui la vederea casetei 

cu nestemate. Regăsim cumva, în opera de față, metafora comorii din 
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legenda rabinului sărac, Eisik din Cracovia,  ce va pleca la Praga să 

dezgroape comoara  „din vis‖ de sub podul regal. Cum podul este bine păzit, 

află că paznicul a avut același vis în oglindă, poruncindu-i-se să caute 

comoara sub soba din casa evreului Eisik, fiul lui Jekel din Cracovia. 

Recunoscându-se în visul paznicului, rabinul se întoarce acasă.  El a trebuit 

să facă o călătorie lungă și anevoioasă ca să înțeleagă că adevărata comoară 

se află lângă tine, în propria-ți casă, că ea este un dar, pe care trebuie să știi 

să-l descoperi. Rabinul dezgroapă comoara și construiește o casă de 

rugăciune, la fel cum eroul nostru o va risipi pentru bucuria copilului său.  

Basmul închide în cerc întregul periplu arheologic. Filmul începe cu o 

carte de povești din care Costi îi citește băiețelului lui. Aventurile lui Robin 

Hood este lectura lor preferată: comorile încep deja să se configureze în 

imaginația copilului. Magia lecturii este întreruptă de câteva ori de 

intruziunea vecinului.  În final, comoara se reliefează, dar cum rolul 

comorilor este să împodobească prințesele frumoase, Costi va umple caseta 

goală cu nestemate și perle, cumpărate de la magazinul de bijuterii, doar cu 

patru obligațiuni. Ultimul cadru  - un  parc de copii - ce dau iama în caseta 

cu bijuterii. Unul dintre puști fuge cu prada pe înălțimile toboganului, – stop 

cadru – pelicula se întunecă și genericul începe să curgă. 

                                                                                                                 

New York, octombrie 
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ANCA SÎRGHIE 
 

 

CÂND CANADA ŞI ROMÂNIA ÎŞI DAU ÎNTÂLNIRE LA SIBIU 

 

Sosită din Canada, unde s-a stabilit cu 

familia ei, românca Milena Munteanu a adus 

la Librăria Humanitas din Sibiu cartea 

memorialistică Departe de Țara cu Dor (Note 

de călătorie), apărută la Editura Napoca Nova 

în anul 2014. Lansarea au susținut-o profesorii 

universitari Ioana Crețu și Tiberiu 

Costăchescu, fiecare dezvăluind anumite 

fațete ale textului memorialistic vizat, într-un 

stil pe cât de sensibil, pe atât de elevat. 

Alăturându-mă lor „ca oaspete de onoare‖ la 

invitația moderatorului Adrian Popescu, am 

împărtășit sibienilor prezenți impresia deosebită făcută de noua carte 

memorialistică citită, menționând evenimentul diasporei canadiene care m-a 

pus în contact cu doamna Milena, anume Săptămâna Internațională a Culturii 

Române de la Hamilton. Publicul sibian a primit cu interes vestea că la 

Câmpul Românesc din vecinătatea Cascadei Niagara s-a desfășurat la 

început de iulie 2015 a 45-a ediție a unei reuniuni panromânești, prilejuind 

un fructuos dialog al conaționalilor noștri cu țara. Tot despre un dialog cu 

țara, dar pe cu totul alte coordonate este vorba și în cartea dăruită atunci și 

acolo, ea devenind un fericit prilej de reînnodare la Sibiu a discuției noastre 

despre accepțiile conceptului de diasporă și rostul românilor în Lumea Nouă. 

Chiar titlul ales pentru cartea Departe de Țara cu Dor, susținut de imaginile 

grafice ale copertei 1, anunță ambivalența reperelor spirituale, care rămân 

constantele oricăror mișcări în spațiu a autoarei, credincioasă nu numai țării 

de adopție, ci și României, cu pământul unde ea simte că-și are, de când se 

știe și pentru totdeauna, rădăcinile.  

 Fie că participă la călătoriile profesionale ale soțului, care se prezintă la 

sesiuni științifice ale unor congrese în Spania, Portugalia, Italia, Japonia etc. 

sau face excursii de destindere în Hawai și în Mackinac, Milena Munteanu 

își păstrează în notarea impresiilor propria măsură. Adesea, perspectiva 

comentariilor ei este secondată de cea a soțului sau a băiatului cu care ea 

călătorește, dând paginilor memorialistice o sporită notă de autenticitate. 
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Curios pentru genul de proză ales, este faptul că autoarea nu este tentată să 

așeze în cartea sa imagini ilustrative, după cum nu uzează nici de vreo 

documentare livrescă stufoasă, care ar fi riscat să încarce paginile cu noțiuni 

științifice, tehnice sau artistice inutile. Nimic din toate acestea. Milena 

Munteanu se încrede în forța cuvântului, căruia îi lasă toată răspunderea 

transmiterii mesajului său. Doar așa poate fi etalată sincera fluturare de suflet 

la ceea ce este în accepția ei frumos și respingerea cu delicatețe a ceea ce îi 

produce disconfort turistic, așa cum printr-un noroc al statutului ei de 

canadiancă are o șansă nouă de a străbate lumea. Autoarea își estimează cu 

exactitate competențele și targeturile demersului ei scriitoricesc, neacceptând 

să treacă de bariera unei modestii funciare: „Fără să pătrundă sensurile știute 

doar de expertul în domeniul istoriei multimilenare a locului, fără expertiza 

criticului de artă, fără farmecul unui condei desăvârșit. Am scris doar cu 

sinceritatea uimirii și ochiul proaspăt la descoperirea frumuseților. Se adaugă, 

astfel, la multele realități și expertize și perspectiva ta, neerudită și inexactă, 

dar unică, deci originală. Și nu e satisfacție mai mare decât să o exprimi. Să o 

oferi, pentru bucuria descoperirii altora…―( p. 50 ) 

Propunându-și să surprindă „reflectarea noastră în oglinzi de lumi străine―, 

autoarea intitulează primul capitol Peisaje europene. Între impresiile din 

Spania, unde poposește la Madrid, Escorial, Toledo, Sevilla și Cordoba, ea 

deosebește pictorii care îi plac la Muzeul Prado (Velázquez și Goya, El 

Greco) de alții, față de care are rezerve, măcar pe moment, căci Juan Miró o 

nedumerește. Uneori, prea puține sunt impresiile turistei canadiene în fața 

violențelor moderniste, când este, spre exemplu, vorba de Guernica lui 

Picasso, chiar dacă nu în Spania, unde tocmai poposește, autoarea a văzut-o 

pentru prima dată, ci înainte, la New York. Formulările devin uneori 

surprinzătoare ca expresivitate: „La fel cum citești vârsta unui copac în 

secțiunea trunchiului, tot așa citești și istoria spaniolă uitându-te la o 

catedrală.―(p. 23) Impresia este vie, directă, dar fără oboseala încadrărilor 

teoretice în curente artistice și fără alte divagații, care ar abate-o de la fixarea 

esențialului. Mișcându-se într-o fastuoasă lume a barocului spaniol, Milena 

Munteanu este încântată de catedrala bogat ornată, privită cu un ochi atent la 

detalii semnificative, dar și selectivă în a deosebi frumosul și valorosul de 

încărcătura grea, inexpresivă. Deloc înfeudat modelelor clasice ale genului 

memorialistic,( ce canon erau la liceenii mei de altădată descrierile lui 

Sadoveanu sau Hogaș, ca pentru cei de astăzi nonapetitul față de paginile 

peisagistice prea abundente să devină lege) comentariul ei apare ca o simplă 

consemnare a celor întâmplate și văzute, cu ușoare detalieri, ceea ce 

păstrează nealterată savoarea textului pentru cititorul zilelor noastre. Între 

notele de călător ale autoarei descoperim și unele lucruri practice, precum 
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prețurile exagerate, ca cel al apei la Granada, situație care o determină să bea 

vin la masă, din moment ce acela era mai ieftin, în loc de apă: ‖Pe scurt, 

masa delicioasă, apa scumpă, lecția învățată‖.(p. 26) Tocmai în zona 

Granadei găsește similitudini de peisaj cu Săliștea, pentru că reperul 

permanent este la Milena Munteanu „țara cu dor‖. De multe ori, țintele 

popasurilor următoare se stabilesc în funcție de îndrumările localnicilor. 

Despre Córdoba află că era în secolul X cel mai populat oraș din întreaga 

lume, nu mai puțin centrul cultural al Europei, drept care îl vizitează cu mult 

interes. Împărtășește cititorilor ce a aflat despre Mezquita, moscheia-

catedrală care a intrat în patrimoniul cultural al umanității cu sutele de 

coloane alb-roșii, cu mihrab-ul intact păstrat până astăzi din secolul VIII, 

când a fost ridicat acel altar al musulmanilor orientat spre Mecca. Este un 

minunat exemplu de suprapuneri ale civilizației și culturilor, ca niște straturi 

tectonice, dar desfășurate superb artistic, aici mai relevant decât în oricare 

altă parte a Europei. Îmi amintesc propria uimire încercată la prima vizitare a 

Mezquitei, de unde o jumătate de zi nici nu m-am putut mișca, încântată de o 

astemenea minune. Călătoarea comentează tangent și legenda părăsirii 

Granadei de către mauri, cu „bocetul‖ ocupantului care pleacă, după ce arabii 

fuseseră pentru spanioli niște civilizatori, ei aducând în Europa o cultură 

superioară.  

 Descoperirile se țin lanț, căci Sevilla de pe Guadalquivir, de pe malul 

căruia te întâmpină Torre del Oro, punct de observație al fluviului în Evul 

Mediu, oferă turiștilor cea mai spațioasă catedrală gotică a lumii. Minaretul 

fostei moschei a devenit turnul cu clopotniță La Giralda, cu o giruetă care 

explică numele purtat. În interior, Mormântul lui Cristofor Columb! O 

noapte pe plaja portugheză de la Algarve îi amintește versuri eminesciene. 

La Lisabona, statuia Cristo Rei asemănătoare cu cea de pe Muntele 

Corcovada din Rio de Janeiro, priveliștea de pe Podul 25 aprilie, care marca 

în 1974 întoarcerea la democrație, este splendidă cu râul Tejo și portul 

capitalei portugheze. Turnul Belém și fortăreața de apărare la intrarea în port, 

Mânăstirea Los Jerónimo, amintesc pe primii călugări care au locuit aceste 

meleaguri. Podul Vasco da Gama îi atrage și el atenția, dar se oprește din 

consemnare ca să noteze faptul că șoferii portughezi par a fi cei mai slabi din 

toată Europa. Reevaluarea celei mai frumoase zile de excursie este un 

exercițiu curent, care ține de mobilitatea spiritului, deliberarea făcându-se cu 

toți cei trei membri ai familiei. Mânăstirea Mafra ridicată în 1717, ca ofrandă 

regală, pentru fetița dată de Domnul lui Juan al V-lea, îi rămâne în gând 

româncei canadiene mai ales datorită corului bărbătesc care a desfătat 

musafirii cu cântece mânăstirești și apoi… de pahar. Peripețiile își au și ele 

savoarea lor într-o călătorie și autoarea dispune de umorul de a le împărtăși 
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cititorilor ei. Atunci când aflată la 30 km afară din Lisabona, în graba de a se 

avânta spre Barcelona, de care o despărțeau 1500 km, constată că a uitat în 

seiful hotelului ceea ce era mai important, pașapoartele și alte documente de 

preț, nu se putea să nu se întoarcă, dar o face fără nervi, ci vizitând în situația 

dată și alte locuri, care îi sporesc bucuria. Iată o lecție pentru cei mai mulți 

dintre noi.  

 Asocierile te surprind la tot pasul. Peisajul din jurul Zaragozei era „un 

deșert spectaculos, așa cum numai la Marele Canion mai văzusem‖, 

mărturisește ea, iar cel montan al Mânăstirii Montserrat, de la care coboară, 

mereu uimită de priveliște o face să se simtă „ca într-o poală de mamă bună‖. 

În Barcelona vede și revede creațiile lui Antonio Gaudi, mulțumită să le 

arate și băiatului ei, dar nu lipsește să savureze dansul catalan și cel de 

flamenco, ce îi asigură satisfacția de a fi identificat ceea ce era mai important 

la spanioli: ‖Le văzusem sufletul.‖(p.44) La fel de fructuos pentru educarea 

copilului ei a fost popasul de la Roma, ca la Londra să se simtă stingheră fără 

băieții ei, cu care ajunsese anterior acolo. În Elveția, unde soțul ei se bucură 

de o nouă recunoaștere științifică internațională, ea admiră Lauterbrunnen, 

cea mai frumoasă vale din Europa, datorită celor 72 cascade, în care apa se 

prăvale din înălțimile munților. Este un loc magnific, care inspirase pe 

Goethe și pe Schubert. La Zürich ascultă un concert în Biserica Sf. Petru, 

care are cel mai mare ceas din Europa. 

 Nici experiența călătoriilor în Lumea Nouă din al doilea capitol nu este 

mai puțin instructivă și revelatoare pentru cititor, mai ales că Milena străbate 

America de la Mont Tremblant și Vancouver Island la Marile Lacuri și 

Miami sau Hawaii, pretutindeni memorialista dovedindu-se a fi o turistă 

avizată, prin cultura pe care o stăpânește și prin spiritul viu, asociativ. 

Înțelegând că o călătorie oferă spiritual și sufletește una dintre cele mai mari 

împliniri în ordinea omenescului, autoarea are și anumite exigențe pe baza 

cărora face selecția locurilor pe care decide să le străbată: ‖Mă tem că nu 

gust turismul generat de comerț. Ideea mea de turism se axează mai mult pe 

înțelegerea locului, a tradițiilor lui. În consecință, aleg obiectivele turistice în 

așa fel încât să evit aglomerațiile, mall-urile și spațiile comerciale. Prefer 

destinațiile unde poți simți ritmurile și culorile locale, sufletul oamenilor și 

natura locului.― (p. 108) Spirit jucăuș, ea glisează comparând pentru calitatea 

lor superioară un hotel din Honolulu cu acel Grand Hotel de pe insula 

Mackinac, imortalizat în filmul Undeva, cândva. Altundeva reclamele 

spectacolelor de operă de la Las Vegas sunt asemănate cu cele din Times 

Square de la New York. În Florida la Key Weat pleacă pe urmele lui 

Hemingway, ajungând la casa-muzeu, alta decât cea din Vila cubaneză Finca 

Vigia, unde romancierul scrisese capodopere precum Pentru cine bat 
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clopotele sau Bătrânul și marea. Nu lipsesc nici notații care certifică nivelul 

turismului în locurile vizitate, căci disconfortul bruiajului unei nopți în care 

angajații spălaseră carpetele braseriei a fost recompensat a doua zi cu o masă 

gratuită pentru toți trei călătorii cazați în condiții improprii. În Las Vegas, în 

schimb, ei se bucură de cazarea în Metro Goldwyn Mayor cu 5000 camere, 

hotel construit în 1993 cu 1 miliard de dolari. Altundeva, ea e fericită că a 

poposit pe celebra plajă Waikiki, care este „adevărată Mecca a 

turiștilor―(p.108 ).  

 Capitolul intitulat Amintiri din țara cu dor nu este, cum s-ar părea, un 

punct final al demonstrației ideatice a cărții, căci spre ideea-axă a lui conduc 

numeroase trimiteri anterioare. El este un adevărat laitmotiv întins la nivelul 

pânzei freatice a stării de spirit pe care călătoarea o etalează, întorcându-și 

adesea gândul spre începuturile ei de viață în Mărginimea Sibiului, de la ai 

cărei locuitori a luat modele de bun simț, de responsabilitate socială, de 

echilibru și înțelepciune. 

 I-am asigurat pe participanții la evenimentul sibian al lansării că atunci 

când vor termina lectura plină de delicii a acestei cărți, vor avea mulțumirea 

de a fi cunoscut experiența unică a unui suflet frumos, vesel și luminos, a 

unei conștiințe lucide, realizând că tocmai așa se cuvine să se treacă pe hârtie 

ceea ce merită consemnat de fiecare dintre cei ce călătoresc pe alte meleaguri, 

cu sinceritate plenară. Un model ca acesta, mai rar! 

 Întâlnirea cu cititorii de la Librăria Humanitas din Sibiu s-a prelungit cu 

relatările unor participanți la eveniment și cu sesiunea de autografe pe 

exemplarele oferite în dar de autoare, invitată să revină în „capitala culturală, 

oraș al culturilor‖ și cu alte cărți ale călătoriilor sale.  
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