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„De la Roma venim, scumpi şi iubiţi compatrioţi din Dacia
Traiană. Ni se cam veştejise diploma noastră de nobleţe,
limba însă ne-am transcris-o din buchiile voastre gheboşite de
bătrâneţe în literele de aur ale limbilor surori”.
MIHAI EMINESCU
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,,Cel mai înalt ideal la care o revistă literară poate aspira este săşi înţeleagă drept – adică în semnificaţiile esenţiale – timpul în
care îi este dat să trăiască şi înţelegându-l astfel, să-l poată
îndruma cu autoritatea pe care numai o bună cunoaştere, o
vocaţie autentică şi o reală pasiune opot da”.
ION CHINEZU
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PENTRU RESPECTAREA CENTENARULUI MARII
UNIRI
ŞI A MEMORIEI ISTORICE A ROMÂNILOR
Academia Română este principala instituţie a conştiinţei
naţionale a românilor. Această menire este inserată în actul ei de
naştere, proiectul ei constitutiv, rostul instituţiei şi destinul său
primordial.
Există momente când un popor nu poate să tacă. Există
momente în Istorie când conştiinţa naţională a celor care conduc
vremelnic destinele unei naţiuni scade sub cota de alarmă. Sunt
acele momente în care totul pare de vânzare, totul se negociează,
totul se relativizează, tot ce e sfânt şi intangibil devine simplă
marfă pe taraba politică.
În aceste momente, este datoria tuturor celor care trebuie să
vorbească să iasă în faţă şi să spună lucrurilor pe nume.
Conştiinţa naţională a unui popor are nevoie să se exprime prin
instituţiile sale. Apelul nostru către clasa politică din România
este să nu uite de menirea ei. Să nu insulte sufletele a zeci de
milioane de români, trăitori în România şi în afara hotarelor ei, să
nu batjocorească anul în care pregătim sărbătorirea a 100 de ani
de Românie modernă, independentă şi mare.
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Pe 15 martie 1848 „tinerii unguri‖ conduşi de Petöfi
Sandor şi mobilizaţi de poeziile sale patriotice au ridicat
mulţimile („Sus! Patria către maghiari strigat-a: E timpul pentru
luptă să fiţi gata!”). La finalul zilei, programul în douăsprezece
puncte, printre care şi unirea Ungariei cu Transilvania, a fost
acceptat de către Parlament şi de Curtea de la Viena.
Această zi ar urma să devină, în preajma a 100 de ani de la
Marea Unire a tuturor Românilor, Ziua maghiarilor din România!
A vota ziua de 15 martie ca Zi a maghiarilor din România
înseamnă o ignorare flagrantă şi vinovată a memoriei istorice a
românilor, pentru care Unitatea naţională şi de limbă a constituit
busola istorică în toate momentele de restrişte sau de bucurie
colectivă.
A vota ziua de 15 martie ca Zi a maghiarilor din România
este un gest iresponsabil în perspectiva menţinerii păcii sociale
interne, exemplară în ţara noastră, în condiţiile în care drepturile
minorităţilor de aici depăşesc normele europene în materie.
A vota ziua de 15 martie ar însemna o anulare a eforturilor
de sărbătorire firească a Centenarului unităţii naţionale care are
ca miză crucială Unirea de la 1 decembrie 1918 - clipa astrală a
istoriei poporului român.
A vota ziua de 15 martie ca Zi a maghiarilor din România
înseamnă o încurajare tacită a revendicărilor cercurilor extremiste
maghiare care au început deja o veritabilă campanie internă şi
internaţională în perspectiva a 100 de ani de la Trianon.
Academia Română nu poate să admită că se poate întâmpla
aşa ceva. Nu există scuze, argumente şi justificări de niciun fel.
Toţi vom fi judecaţi pentru faptele noastre, mai ales când miza
acestor fapte este naţională, nu individuală. Nimeni nu are dreptul
să ignore Istoria unui popor.
Trimitem pe această cale apelul nostru către politicienii
români, de orice naţionalitate ar fi aceştia, la responsabilitate,
respect şi, până la urmă, bun simţ.
Să nu ne uităm menirea şi să nu uităm niciodată cine
suntem.
Aşa să ne ajute Dumnezeu!
BIROUL PREZIDIULUI ACADEMIEI ROMÂN
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Mihai Eminescu şi Veronica Micle

MIHAI EMINESCU
Atât de fragedă…
Atât de fragedă, te-asameni
Cu floarea albă de cireş,
Şi ca un înger dintre oameni
În calea vieţii mele ieşi.
Abia atingi covorul moale,
Mătasa sună sub picior,
Şi de la creştet pân la poale
Pluteşti ca visul cel uşor.

9

Din încreţirea lungii rochii
Răsai ca marmura în loc S-atârnă sufletu-mi de ochii
Cei plini de lacrimi şi noroc.
O, vis ferice de iubire,
Mireasă blândă din poveşti,
Nu mai zâmbi! A ta zâmbire
Mi-arată cât de dulce eşti,
Cât poţi cu-a farmecului noapte
Să-ntuneci ochii mei pe veci,
Cu-a gurii tale calde şoapte,
Cu-mbrăţişări de braţe reci.
Deodată trece-o cugetare,
Un văl pe ochii tăi fierbinţi:
E-ntunecoasa renunţare,
E umbra dulcilor dorinţi.
Te duci, ş-am înţeles prea bine
Să nu mă ţin de pasul tău,
Pierdută vecinic pentru mine,
Mireasa sufletului meu!
Că te-am zărit e a mea vină
Şi vecinic n-o să mi-o mai iert,
Spăşi-voi visul de lumină
Tinzându-mi dreapta în deşert.
Ş-o să-mi rămâi ca o icoană
A pururi verginii Marii,
Pe fruntea ta purtând coroană –
Unde te duci? Când o să vii?
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După ce atâta vreme
După ce atâta vreme
Laolaltă n-am vorbit,
Mie-mi pare că uitarăm
Cât de mult ne-am fost iubit.
Dar acum te văd nainte-mi
Dulce, palidă cum şezi Lasă-mă ca altădată
Umilit să-ngenunchez,
Lasă-mă să-ţi plâng de milă,
Să-ţi sărut a tale mâni…
Mânuşiţe, ce făcurăţi
De atâtea săptămâni?
1879
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ELIE DĂIANU

EMINESCU ÎN RĂŞINARII LUI GOGA
Mă aşezai pe cel dintâi scaun
liber, de care dădui cu ochii. Era în
mijlocul sălii, lângă o venerabilă
doamnă bătrână. Abia mai târziu
observai, că Doamna este mama
poetului Goga. Nu-mi venea să cred
ochilor. De aş fi fost la Sibiu, ori la
Bucureşti, mă mai puteam gândi la
aşa ceva, dar în Cluj, în cap de iarnă,
nu-mi trecea prin minte, să vie D-na Goga la concert. Îmi părea
însă aşa de bine, că, în fine, soarta mi-a dat norocul să stau de
vorbă, nestingherit, cu fiica părintelui Bratu dela Răşinari, care în
toamna anului 1866 a avut câteva zile bunătatea să găzduiască pe
tânărul Mihai Eminescu. Poetul venea dela Blaj, unde încercase,
fără succes, să treacă un examen de cl. III. de liceu, pentru a se
înscrie elev ordinar în cl. IV. A fost însă lăsat la examenul de
greacă de profesorul Alimpiu Blăjan, protopopul de mai târziu al
Blajului. Năcăjit până la lacrimi, s-a dus apoi la Sibiu, unde fu
ocrotit de Nicolae Densuşianu, jurist la Academia de drepturi de
acolo. Acesta îl îmbuna cu vorbe mângăitoare, şi cu alte
binefaceri, şi-i dădu o scrisoare către popa Bratu din Răşinari, să-i
facă rost de a trece în „Ţară‖. Despre momentul acesta voiam să
ştiu ceva dela D-na Goga. încercasem acest interviu — de la
distanţă — printr'o scrisoare, încă în anul 1914, când scoteam în
broşură rezultatele anchetei mele asupra lui Eminescu la Blaj,
publicate mai întâi în „Tribuna‖ din 1912. Dar nu primisem nici
un răspuns. Izbucnise răsboiul. Fruntaşii români atunci au fost
internaţi cu duiumul şi corespondenţa noastră a multora era
reţinută, cercetată. D-na Goga din Răşinari a fost printre cei dintâi
care au avut parte de acest destin. Pornind dela această scrisoare
începurăm conversaţia asupra momentului istoric când soarta 1-a
purtat pe pribeagul Eminescu prin căminul ce avea să fie, mai
târziu, casa natală a lui Octavian Goga. Semnificativă coincidenţă
în soarta poeţilor! D-na Goga nu primise scrisoarea mea, de aceea
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e bucuroasă să-mi dea acum un răspuns întârziat. Lumea se aduna
la concertul italianului Ant. Bossa, suflet înfrăţit cu al nostru, şi în
aşteptarea programului, gândul ne poartă la amintiri de acum 70
ani... — Eram o copilă de 6-7 ani, spunea interlocutoarea mea,
voioasă de a-şi reaminti copilăria din satul de subt munte. Miaduc aminte de Eminescu, cum a venit dela Sibiu la tata, aducând
o scrisoare dela Densuşianu. Tata 1-a primit bucuros, mai ales
după ce a cetit răvaşul, fiindcă iubea pe scriitori şi mai ales pe
poeţi. Nu era carte, de poezii, pe care să nu şi-o cumpere şi să nu
o citească. Şi le cetia cu drag, cu glas înalt, să le ascultăm şi noi.
Îi erau dragi mai ales poeziile patriotice. L-a primit bucuros pe
tânărul oaspe şi 1-a asigurat de sprijinul său. Era vorba să-i facă
rost de un ajutor şi să-1 treacă peste graniţă. A făcut o listă de
subscripţie, tata a semnat o sumă în fruntea listei, şi i-a dat o
călăuză care să-1 însoţească pe la fruntaşii satului. Dacă-mi aduc
bine aminte a stat două-trei zile la noi, apoi a pornit cu nişte
oameni de încredere spre „vama cucului‖. Nu mai ştiu ce s-a
petrecut pe urmă.
— Nu vă amintiţi, Doamnă, care dintre poeţi era preferat
de părintele Dvoastră, după lecturile ce făcea, după felul cum se
rostea?. ..
— Cum să nu. Mureşanu, Andrei Mureşanu era poetul lui
favorit. Tata, de altfel, ţinea legături cu toţi fruntaşii neamului de
pe atunci, şi lua parte la toate mişcările culturale şi politice,
Deaceea, în 48, a trebuit să fugă şi el în ţară, îmi povestea adesea,
prin câte a trecut. În 1848 a trecut munţii cu mai mulţi împreună,
între care era şi Timoteiu Cipariu dela Blaj. Era în toiul iernii.
Când au ajuns la Râul Sadului, s-au oprit să se sfătuiască, cum să1 treacă. Apa nu era îngheţată din mal în mal. Tata a trecut prin
apă cu lucrurile ce aveau, apoi s-a întors, l-a luat pe Cipariu în
spate şi aşa l-a trecut dincolo, ca un Cristophor. Tatăl meu s-a
aşezat în Râmnicu Vâlcea, unde a funcţionat ca preot. A fost ales
pe urmă chiar protopop. A stat acolo, până a trecut valul
revoluţiei, apoi s-a întors iar la Răşinari. Râmnicenii nu voiau să1 lase, că-1 îndrăgiseră pe Răşinărean, dar tata nu mai avea stare,
să vină să-şi vadă casa şi pe ai săi. Din păcate un incendiu a
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mistuit cele mai multe cărţi şi scrieri ale tatei şi odată cu ele şi
caietele în care-şi însemnă poeziile ce-i plăceau mai mult, printre
încercări de versuri originale. Mult regret, că n-am putut păstra
nimic din scrierile şi versurile lui. Prin sat, prin Răşinari se poate
să se mai găsească însă copii din versurile la morţi, ce le scria tata
şi care şi după aceea, multă vreme, se mai cântau la îngropăciuni.
Concertul începuse de mult. Cântăreţi şi cântăreţe, executau
răsplătiţi cu ropote de aplauze, duios şi fin, compoziţiile
sărbătoritului. Muzica aceasta spirituală, visătoare, ne alintă, ca
un cântec de leagăn. Ascult, ascult, dar gândul meu este departe.
Văd casa preoţească din Răşinari cu cerdacul ei, cu foişorul
dinspre grădină, — căci curtea se pierde într-o grădină cu pomi şi
cu flori. Am umblat odată prin toate încăperile acestei case cu
miros de tămâie şi de busuioc. Am văzut icoane zugrăvite pe
sticlă şi mobilă veche în stil bătrânesc de la ţară. Am stat odată, la
un prilej de sărbătoare, la o masă lungă, aşternută subt un pom
bătrân, în poveşti cu mulţi din multe părţi, adunaţi la praznic. Şi
cum mă gândeam la masa aceea de demult de subt pomul din
grădină, la foişorul cu stâlpii ciopliţi şi crestaţi cu meşteşug,
vedeam parcă cum intră pe poartă şi se apropie cu sfială tânărul
cu plete negre, retezate, cu ochii adânci şi luminoşi, muiaţi în
apele melancoliei. El întreabă de Părintele Bratu... Era toamnă, în
anul Domnului 1866...

Casa din Răşinari a preotului Bratu, în care s-a născut poetul Octavian Goga şi
unde a poposit Mihai Eminescu
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ŞTEFAN BEZDECHI

EMINESCU ȘI NONNOS DIN PANOPOLIS1
In ultimele decenii s-a scris foarte mult despre autorul
Luceafărului. O parte din cercetătorii scrisului său s-au ocupat de
diversele influenţe suferite de acest cel mai mare poet al nostru.
Unii au stăruit asupra elementelor luate de el din lumea greacă.
Pomenesc aci doar câţiva: Murăraşu, Sulică, Papacostea. Sunt
încredinţat însă că numărul acestor elemente e mai mare decât se
crede. Nu ştiu, de pildă, dacă s-a accentuat influenţa filosofiei lui
Zenon Eleatul (cel cu principiul to pen kai pan) în poezia
1

Ştefan Bezdechi, provine dintr-o familie de origine aromână. Urmează
studiile secundare la Liceul „Sfinţii Petru şi Pavel‖ din Ploieşti, iar cele
superioare laFacultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii din Bucureşti,
unde îşi ia licenţa în filologie clasică în anul 1911. La recomandarea
mentorului său,Vasile Pârvan, pleacă la o specializare la Berlin (1915-1916),
iar între 1923-1924 la Roma, făcând parte din prima serie de bursieri ai Şcolii
Române din Roma. Între timp, se refugiase o perioadă, din cauza Primului
Război Mondial, în Danemarca, învăţând daneza, norvegiana şi suedeza. Îşi
susţine doctoratul cu teza De Demosthenis in Philippum orationequarta.
Numit agregat stagiar încă de la înfiinţarea Universităţii din Cluj, va deveni
profesor titular aici în 1926. Va fi, de asemenea, director al Seminarului de
Filologie Clasică, decan al Facultăţii de Litere şi Filosofie din Cluj (19321933) şi director al Institutului de Studii Clasice din Cluj (1932-1934).
Clasicist de marcă, fin traducător din maii poeţi epici şi lirici ai clasicismului
antic, din filosofii greci şi latini, precum şi din umanişti reprezentativi, el a
contribuit masiv la cunoaşterea literaturilor eline, latine şi bizantine în
România. Moare la 25 martie 1958 şi este înmormâtat la Cluj.
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Rugăciunea unui Dac. Dar dacă în opera bardului moldovean sunt
reminiscenţe vizibile din Pindar, Zenon, Saffo (după unii) etc., nu
mică mi-a fost surprinderea să constat bizare coincidenţe — să le
zicem deocamdată aşa — dintre anumite părţi ale operei lui
Eminescu şi versuri din un poet grec târziu, destul de puţin
cunoscut şi încă mai puţin citit. E vorba de Nonnos din Panopolis,
poet de limbă greacă, trăit în Egipt, prin secolul al V-lea după
Christos. Opera lui de căpetenie este o epopee enormă în 48 de
cânturi, unde celebrează viaţa şi isprăvile zeului Dionysos. În
cântecul al 42-lea al acestei poeme se povesteşte dragostea
zadarnică a zeului pentru nimfa Beroe, pe care o urmăreşte
pretutindeni fără succes. La un moment dat, nimfa însetată se
apleacă şi bea apă dintr-o fântână; Bacchus imită gestul ei. Atunci
zâna, în batjocură, îi spune: „Zadarnic ai băut apă rece, Dionysos;
căci setea dragostei nu o pot stinge toate apele Oceanului‖, (vers.
100-101). Asemănarea, mai bine zis identitatea între acest vers şi
versul „Focul meu nu pot să îl stingă toate Apele mării‖ din Oda
în metru antic este izbitoare. Interesant de relevat, deşi nu atât de
concludent, e şi pasajul din aceeaşi carte a lui Nonnos, cuprins
între versurile 363 şi următoarele. E vorba de aceleaşi personagii.
Odată zeul găsind pe zâna singură, i se revelează ca zeu, îi spune
isprăvile sale şi în cele din urmă, ca să-i înfrângă cerbicia, îi
destăinueşte cum din pricina dragostei pentru ea, a părăsit cerul,
şi iubeşte patria ei mai mult decât eterul azuriu. Cum se vede, o
atmosferă ce ne aminteşte foarte de aproape tema Luceafărului lui
Eminescu. Dar nu e destul să semnalezi aceste apropieri: trebue
să le cauţi şi o explicare. Nu insist asupra asemănării din urmă
care poate fi o simplă coincidenţă . Nu tot astfel mi se pare cazul
însă cu cea dintâi. E vorba, după cum am văzut, de un vers întreg
care seamănă aidoma cu versul lui Nonnos. În acest caz se mai
poate vorbi de o coincidenţă? Cred că această posibilitate e
exclusă. Într-adevăr e peste putinţă cu aceeaşi imagine, exprimată
în nouă sau zece cuvinte, să se ivească spontan, independent, la
doi poeţi. Astfel că suntem siliţi a admite că un poet 1-a cunoscut
pe celalt, direct sau indirect. Poetul român va fi cunoscut sau
traducerea latină a lui Nonnos, făcută — dacă nu mă înşel, în sec.
al XVI-lea — de Falkenberg, sau mai de grabă traducerea
franceză din 1856 a Contelui de Marcellus, sau va fi luat
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cunoştinţă de pasagiul în chestiune din un citat sau rezumat din
autorul grec. Cât priveşte procedeul de integrare a unor asemenea
fragmente în corpul poeziei împrumutătorului, el poate fi sau voit
— cum e (mai bine zis, era) cazul cu versificatorii savanţi care
doreau să facă paradă de cunoştinţele lor — sau (cum se întâmplă
mai des,) e vorba de un împrumut inconştient. Pasagiul,
fragmentul sau versul în chestiune a impresionat aşa de mult pe
poetul receptiv, că s-a fixat în memoria lui, pierzându-şi biletul de
identitate. Încetul cu încetul s-a integrat aşa de bine în sufletul
poetului, că acesta, uitând de originea împrumutului, consideră
elementul în chestiune ca o creaţie a spiritului său. Se citează
cazul clasic al lui Coleridge în ale cărui poezii se găsesc pasagii
întregi din alţi autori. La scriitorul englez era un fel de amnezie
parţială, mai bine zis lipsea memoria recunoaşterii. S-ar putea
pune, din un alt punct de vedere, chestia întrucât la urma urmei ar
fi îndreptăţit un asemenea împrumut dintre doi scriitori între care
afinitatea sufletească e atât de mare că ea poate nu numai să
explice, dar chiar să scuze acest împrumut. Se afirmă, — n-am
avut răbdare să controlez — că D’Annunzio ar fi procedat astfel
şi tot aşa alţi poeţi şi romancieri. În antichitate lucrul era curent.
Un scriitor nu numai că se copia adesea pe sine, dar copia şi pe
alţii. Fără prea mult scrupul îşi intercala în opera sa un pasagiu
care i se părea mai fericit. Ei, dar atunci nu se cunoştea principiul
proprietăţii literare, măcar că un Aristofan, de pildă, încă din
veacul al V-lea a. Chr., se hărţuia pe această temă cu colegii lui
întru comedie. E un fel de a recunoaşte că el nu poate concepe o
tratare mai fericită a temei sau a imaginei împrumutat e şi prin
aceasta procedeul constitue şi un omagiu la adresa celui jăcmănit
de lucrul său. În cele mai dese cazuri e însă vorba de un gest
inconştient. Aşa a fost, de bună seamă, cazul şi cu Eminescu, cel
puţin cât priveşte împrumutul din Nonnos. Se va mira unul sau
altul cum de a ajuns autorul lui Călin la Nonnos? Mirarea va fi
însă ne la locul ei când cunoaştem curiozitatea nesecată a celui
care a rătăcit prin toate domeniile spiritului omenesc. Cândva îi
va fi căzut în mână una din acele traduceri de care vorbeam mai
des, şi cum n-ar fi fost Eminescu curios să cunoască măcar o
parte din epopeea aşa de ciudată a unui confrate deşi atât de
îndepărtat în timp şi spaţiu? Acest fel de cercetări asupra
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influenţelor suferite de un scriitor asupra elementelor integrate —
de cele mai multe ori şi după părerea mea, în chip inconştient —
în opera sa, cercetări aşa de răspândite în această epocă de
alexandrinism, n-au de scop să facă anatomia produselor Muzei
cutărui scriitor, să-i profaneze misterul sau să-i diminueze
valoarea . Mai toţi poeţii — eu cred că chiar toţi — au
împrumutat mai mult sau mai puţin dela înaintaşii lor, dacă nu
substanţa sau o parte din substanţa operei, cel puţin tiparele în
care au turnat lava fantaziei lor. Chiar bătrânul Homer, giganticul
Homer, care se înalţă ca un Himalaia în mijlocul Saharei, pare aşa
de total original, pentru că nu cunoaştem pe înaintaşii săi în
poezie. De fapt însă, studiile mai nouă au dovedit că chiar el, mai
ales el, la un popor la care tradiţia juca un rol aşa de puternic, a
împrumutat foarte mult de la predecesori. Deci a cerceta aceste

Nonos de Panopolis
influenţe nu înseamnă numai decât a profana poezia, sau a scădea
meritul poetului. Această preocupare răspunde mai degrabă unei
fireşti curiozităţi a spiritului, care vrea astfel să asiste, oarecum,
la naşterea poeziei, în care fatal sunt întreţesute şi atâtea bunuri
străine, mai mult sau mai puţin refăcute, trecute prin prisma
sufletului celui care le-a contopit în pânza versurilor sale. Şi apoi.
acest fel de studiu mai are şi o lătură pedagogică: ele ne arată
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cum şi cât de mult adevăraţii mari poeţi au stat la şcoala
înaintaşilor, că din nimic, nimic nu se naşte, că acei care au
pretenţia să scoată totul din capul lor, cum a scos Jupiter pe
Minerva, sunt sau inconştienţi de modul cum se creează o poezie,
sau sunt şarlatani ori ridicoli. Rodul temerităţii lor leneşe nu
poate fi decât o efemeră becisnicie.

ŞTEFAN CEAUŞESCU-TĂTULESCU

EMINESCU
Eminescu fiu al gliei
Primul rege-al poeziei
A venit precum un soare
Peste-a României zare.
Pe meleagul mioritic
Luceafărul a fost mitic
Dăruit de ursitoare
A cântat tot ce ne doare.
A venit ca un Mesia
Şi ne-a adus poezia
Vers de purpură şi aur
În creaţii de tezaur.
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Rimele armonioase
Şi neîntrecut de frumoase
Au cântat omul şi ţara
Şi a ars mereu ca para.
A cântat ca nimeni altul
Cu versuri ca diamantul
Şi iubirea omenească
C-o iscusinţă cerească.
Dragostea lui Eminescu
A-trecut mereu firescul
Şi prin tot ce a creat
E rege neegalat.
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LUCEAFĂRUL POEZIEI
Cum să vorbeşti urât de Eminescu
Tu rebut uman, ce ură te crescu
Buruiană rea rătăcită-n lan
Eşti o nulitate şi un grobian.
Cum să vorbeşti urât de Eminescu
Şi să trăieşti apoi în tot firescu’
Când el a fost şi mereu rămâne
Luceafărul poeziei române.
Cum poţi de Eminescu să vorbeşti
De Patriarhul Limbii Româneşti
El ne-a fost trimis, să şti
Să facă din cuvinte galaxii.
Cum poţi de-un Everest ca să gândeşti
Decât cu superlativele cereşti
Ori Eminescu-i unul dintre ele
El e Luceafăr între stele.
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PAUL ALEXANDRU GEORGESCU

ÎNCERCARE ASUPRA NAŢIONALISMULUI
EMINESCIAN2
„Şi istoria lumii cugetă — deşi încet însă sigur „şi just;
istoria lumii este desfăşurarea gândirii lui „Dumnezeu‖.
Dezlegată de accesoriu şi de contingenţe, gândirea politică
eminesciană este de o surprinzătoare actualitate. Desigur datele
problemelor româneşti s'au schimbat considerabil dela 1880 până
astăzi, dar şi astăzi rămân valabile — independent de condiţiile
de fapt — condiţiile ideale ale cugetării eminesciene şi felul său
de a concepe realitatea românească. Deaceea şi soluţiile pe care
cugetătorul de azi le va da întrebărilor sale, dacă nu vor fi cele
eminesciene, vor fi totuşi în spiritul şi în linia sistemului de
gândire eminescian. Rostul paginilor de faţă este de a căuta
esenţa şi principiul creator al acestei gândiri, arătând cum s'ar
putea completa astăzi schema ei ideală. Mai înainte însă se cuvine
să fixăm în câteva cuvinte o particularitate a spiritualităţii lui
Eminescu: contrastul dintre concepţia filosofică şi doctrina
politică, precum şi ţinuta de gândire specifică acesteia. Oricât de
2

Articolele semnate de Elie Dăianu,Ştefan Bezdechi şi Paul Alex. Georgescu,
au fost preluate din revista Gând Românesc, seria Ion Chinezu.
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diverse ar fi aspectele spiritualităţii eminesciene — mai ales dacă
mergem să le căutăm în operile poetice — se poate spune în
general că dintre toate doctrinele filosofice, aceea care 1-a atras
mai mult pe Eminescu, a fost idealismul. Semnificativ însă,
Eminescu nu reţine din idealism decât critica certitudinii imediate
şi dizolvarea realului, adică numai partea de negaţie şi
dezamăgirea acestei filosofii. Mai grav este faptul că părăsind
tărâmul metafizic, nici viaţa — după dânsul suferinţă şi instinct
orb — nici geniul — nenoroc şi singurătate — nu pot îndulci
amărăciunea concluziilor sale pesimiste, sporite, temperamental
de spaima prăbuşirii interioare. În lume şi dincolo de lume, nici
un punct de sprijin, nici un ţărm de speranţă. Acestea fiind
proporţiile negaţiei sale metafizice, este de mirare, cum
deznădejdea ei nu a clătinat cu nimic tăria credinţei sale în neam
şi nu a abătut deloc doctrina sa politică de la realismul robust şi
sănătos care o caracterizează. Să nu credem totuşi într'un
paradox. Istoria dovedeşte că împerecherea pesimismului cu
realismul practic este un lucru obişnuit — şi poate chiar necesar
— la toate spiritele puternice şi creatoare, iar din punct de vedere
logic, negaţia filosofică şi acţiunea practică, tristeţea şi eroismul
pot sta foarte bine împreună ca având o rădăcină comună şi
adâncă într-o anumită concepţie tragică a existenţei. Contrastul
este însă nu numai de fond, ci şi de formă. Gândirea lui
Eminescu, obişnuită să urce ameţitor în ipoteze asupra fiinţei şi
nefiinţei, devine în treburile politice cuminte şi plină de miez ca
un proverb. Poate şi faptul de a se adresa în primul rând
cetăţenilor cititori de gazetă îi impunea lui Eminescu să rămână
cât mai aproape de realitatea concretă şi de bunul simţ, singura
calitate adevărat democratică, („atât de bine distribuită tuturor,
încât nimeni nu doreşte să posede o cantitate mai mare decât
aceea pe care o are‖). Deasemenea se poate crede că organicismul
de care se pătrunsese Eminescu îl făcea să-şi motiveze ideile mai
mult pragmatic prin exemple istorice, decât teoretic prin principii
raţionale. Pe lângă această cultivare a concretului, trebue să mai
notăm siguranţa liniştită cu care Eminescu îşi urmăreşte şi leagă
ideile, semnul unei depline clarificări interioare întemeiată, cum
vom vedea, pe conceptele fundamentale de cultură şi istorie,
dezvoltându-se organic în concordanţă cu logica, dar şi cu
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realitatea, gândirea politică eminesciană are curs firesc şi sigur de
apă cu albie adâncă. În opera lui Eminescu găsim exprimate
fundamentele teoriei naţiunii, disciplină complexă care se
desăvârşeşte abia în zilele noastre, iar în sugestiile gândirii sale
sunt cuprinse aproape toate concluziile de ordin etic, pe care le
putem deriva din afirmaţiile teoretice. Prima dificultate în calea
constituirii oricărei discipline sociale este prejudecata
convenţionalismului, formă denaturată a raţionalismului profesat
în secolul al XVIII-lea. Într-adevăr, dacă societatea ar fi o
convenţie arbitrară, un joc de combinaţie, fără condiţii obiective,
fără determinante organice, ştiinţele sociale ar fi libere şi
fanteziste ca desenul decorativ. Falsitatea acestei poziţii nu mai
trebuie demonstrată, astăzi. Este totuşi ciudat, cum toate
reproşurile care trebuiau adresate ideii greşite de convenţie, au
fost adresate facultăţii prin care se susţin toate ideile, fie false, fie
adevărate: inteligenţei, sau, mai bine, raţiunii. împărtăşind şi el
aceeaşi sumară convingere că raţiunea te face contractualist,
Eminescu are meritul de a respinge constant şi lucid ideea de
convenţie, opunându-i pe aceea de organism. „Popoarele nu sunt
produsele inteligenţei, ci ale naturii… liberalii îşi închipuie că
statul este rezultatul unui contract sinalagmatic, al unei convenţii
stabilite între cetăţenii lui. Noi credem dimpotrivă, că el este un
product al naturii, că asemenea unui copac din pădure, el are
fazele lui de dezvoltare, asemenea unui organism, are evoluţia
sa‖. (Scrieri politice, p. 263). Din această declaraţie de principii,
ades repetată în articolele sale, se poate uşor observa că Eminescu
opune raţionalismului iluminist o concepţie socială naturalistă,
vădit inspirată din ideile şcoalei istorice germane a lui Savigny.
În această concepţie se susţine că raţiunea nu creează şi nu
modifică realitatea. Legile societăţii nu sunt legile raţiunii.
Structura şi evoluţia aşezărilor omeneşti sunt autonome, supuse
unui determinism interior, unei fatalităţi de formă şi de dezvoltare
asemănătoare celei biologice. Şi în societate ca în orice organism,
organele componente se integrează în anumite structuri, după o
lege fundamentală de corelaţie armonică. Este ceea ce face ca
orice cultură — adică orice viaţă socială obiectivată — să aibă în
toate manifestările ei o unitate formală, un stil dominant. Dacă
acest stil este dat de sentimentul spaţiului, venind ca atare
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oarecum din afară, sugerat de particularitatea peisajului
(Spengler), sau dacă el are o rădăcină mai adâncă — inconştientul
— şi o alcătuire mai complexă, în care alături de sentimentul
spaţiului se pot descoperi încă alţi factori normativi (Blaga), este
o discuţie care continuă ideile organiciste ale lui Eminescu, dar le
şi depăşeşte. Noi vom spune numai că acceptarea noţiunii de
structură şi de corelaţie organică schimbă fundamental metoda de
gândire socială şi politică, înlocuind explicaţia liniară — cauzală
sau finală — cu viziunea concretă a unităţii sociale şi cu
înţelegerea morfologică. Eminescu nu a formulat niciodată
această metodă, dar toate convingerile sale o presupun, o implică.
Astfel el a susţinut mereu că liberalismul şi formele
constituţionale care consacră libertatea, egalitatea şi fraternitatea
„nu se potrivesc‖ stărilor dela noi (evident, de vreme ce ele
aparţineau unei alte structuri şi de altă vârstă), iar pretenţiile
generoşilor dela 1848 şi de mai târziu de a le face să crească pe
pământul nostru, sunt o absurditate. Aplicate, ele duc la violarea
istoriei. Formele sociale — afară de tehnică şi de viaţa pur
economică (şi încă ...) nu pot fi strămutate după voia şi placul
nostru. Sau, cum spune un gânditor contemporan, ,,ele nu se
transmit, se nasc‖. Eminescu era furios contra celor care
amestecau instituţiile ca pe un joc de cărţi. Nega posibilitatea sau
viabilitatea împrumuturilor, credea în unicitatea fiecărei societăţi
constituite, în originalitatea fiecărei culturi realizate. O astfel de
unicitate fiind condiţia intrării unui popor în istorie, ea ne apare,
prin sine însăşi, ca o alternativă supremă, ca o datorie. „Un viitor
apropiat va zice: „sau ţara aceasta să fie intr-adevăr românească,
sau nici nu merită să fie‖ (Scrieri politice, p. 280). Am spus că un
determinism interior comandă nu numai alcătuirea, dar şi
dezvoltarea societăţii. Alături de legile structurii sociale, există —
mult mai evidente — legile evoluţiei istorice: „întâmplă rile
concrete din viaţa unui popor sunt supuse unor legi fixe, care
lucrează în mod hotărât şi inevitabil‖, scrie Eminescu.
Contemporanii noştri exprimă aceeaşi idee când repetă că
lucrarea istorică se întâmplă „cu sau fără voia noastră‖. Cum
trebue concepută această legalitate istorică şi care este
fundamentul ei? Eminescu nu dă un răspuns întreg şi închegat,
dar ne oferă elemente din care îl putem deduce. Temeiul
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legalităţii istorice îl găsim în categoriile organicului, în conceptul
naturii pe care construeşte obişnuit Eminescu, dar asupra lui se
revarsă o lumină etică, o reverberaţie de ideal. Pentru Eminescu,
subiectul vieţii istorice sunt naţiunile şi, în sens mai puţin
organizat, popoarele. Legile istoriei vor fi în consecinţă
desfăşurarea naturii lor organice. „Natura poporului, instinctele şi
înclinările lui moştenite, geniul lui care adesea urmăreşte
neconştiut o idee pe când ţese la războiul vremii, acestea să fie
determinante în viaţa unui stat... Formele de guvern sunt nu opera
unei intenţiuni premeditate, ci un produs al naturii, gingaş ca
toate produsele de soiul acesta: afacerea noastră este de a
cunoaşte proprietăţile lui naturale; nu de a-i dicta legi, ci de a ne
adapta legilor care îi sunt înnăscute‖. (Scrieri, p. 308-309). Dar
această devenire necesară nu are nici un sens? Istoria porunceşte,
dar ea nu se înfăptueşte prin oameni? Problema justiţiei şi a
libertăţii ne apare întreagă sub aceste întrebări. Răspunsul lui
Eminescu, frumos şi grav, pare a veni de dincolo de el: „Dacă o
generaţie poate avea un merit, e acela de a fi un credincios
interpret ai istoriei, de a purta sarcinile impuse cu necesitate de
locul pe care îl ocupă în lănţuirea timpilor. Şi istoria lumii cugetă
— deşi încet, însă sigur şi just: istoria lumii este desfăşurarea
gândirii lui Dumnezeu‖, (Scrieri politice, p, 38). În acest pasaj
noi nu putem vedea idolatria forţei sau teoria „istoriei stare de
fapt‖. Dimpotrivă, vom reţine recunoaşterea unui principiu
suprem de justiţie imanent devenirii istorice şi vom preţui
libertatea omului — sugerată prin cuvântul „merit‖ — de a
îndeplini sau nu „misiunea‖ sau „sarcinile‖ impuse. Respirând o
pietate care nu e fatalism şi o seninătate care nu e resemnare,
filosofia istoriei, în care a crezut Eminescu, merge pe drumul
naturalist al vremii, dar ştie a sfârşi în viziunea împlinirii unui
destin etic „încet, însă sigur şi just‖. Concepţia naturalistă a vieţii
istorice
are
ca
urmare
imediată
conservatorismul,
tradiţionalismul, legitimismul. „Dacă albinele ar avea jurnale,
acestea ar fi legitimiste‖, citim în Influenţa austriacă. Pe planul
acţiunii de guvernământ — mai puţin interesant pentru noi, aici
— acestor noţiuni le corespund însuşiri de prudenţă, bun simţ,
înţelegere a realităţii, perseverenţă şi altele. După Eminescu,
voevozii noştri, în vremurile de „sănătoasă barbarie‖ de la „1400‖
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le-ar fi posedat pe toate. Nostalgia trecutului străbate astfel şi în
doctrina politică. E o mărturie mai mult a însemnătăţii pe care
doctrinarul politic, ca şi poetul, o acordă istoriei şi simţului
istoric. Deşi nu este aci locul de a discuta valoarea organicismului
ca teorie sociologică, totuşi socotim util să facem loc, fie şi numai
într-o notă, unor observaţii critice care pot lămuri, cel puţin
indirect, limitele naţionalismelor organice. Să observăm în
.primul rând că majoritatea gânditorilor organicişti, fie istorici, fie
sociologi, identifică — dacă nu confundă — normalitatea socială
cu normalitatea etică. (Aceeaşi identificare se găseşte presupusă
şi în convingerea comună, că tot ce este natural, este normal şi
deci „permis‖). O critică mai subtilă a ideilor ne face însă imediat
atenţi asupra imposibilităţii de a găsi în experienţă criteriul etic de
apreciere a valorii faptelor. Din ceeace este, nu putem deduce
ceeace trebue să fie. Datoria, legea morală nu poate fi produsul
experienţei, pentrucă în acest caz valorile etice, fără deosebire, ar
fi lipsite de necesitate şi de valabilitate generală. Or, valorile
morale nu sunt şi nu pot fi relative; relative sunt numai
moravurile, adică încercarea de a realiza normele, faptul de a le
respecta. Chiar şi în afară de orice concepţie filosofică,
introducerea noţiunilor şi înţelegerii biologice în cercetarea
faptelor de cultură şi a vieţii spirituale colective, se dovedeşte, în
simplu examen logic, a fi o greşală grea de consecinţe.
Transplantate în altă regiune a existenţei, cu altă structură şi altă
finalitate, aceste noţiuni, menţinute fără schimbare, duc la false
rezultate, iar adaptate, pierd odată cu preciziunea conţinutului şi
valoarea investigativă. Acestui simţ istoric îi datoreşte Eminescu
revelaţia realităţii naţiunii şi — ceea ce este mai important —
intuiţia alcătuirii sale organice, într-o vreme când se credea că
individul este singurul „dat‖ al vieţii istorice iar cosmopolitismul
singurul ideal. Naţiunea îi apare lui Eminescu ca fiind singura
realitate istorică adevărată si etic posibilă. Iar actul prin care el
aşează naţiunea la baza doctrinei politice este mai mult decât un
act rece de observaţie socială sau judecată etică: este un act de
fervoare mistică, în care se împletesc credinţa şi iubirea. Să ni se
îngădue, înainte de a lămuri aspectul teoretic al naţionalismului
eminescian, să relevăm aspectul lui pasional, citând, nu obişnuita
„Doină‖, ci versurile din „Satira III‖, la sfârşitul cărora cuvântul
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„ţară‖ izbucneşte ca un hohot de iubire îndurerată: „şi aceste
creaturi nici ruşine n-au să iee în smintitele lor guri Gloria
neamului nostru spre-a o face de ocară Indrăsnesc să îţi rostească
pân' şi numele tău, ţară!‖. Pentru Eminescu, naţiunea este singura
realitate concretă care transcende în chip natural individul.
„Individul care are într'adevăr dorinţa de a lucra pentru societate,
nu poate lucra pentru o omenire care nu există decât în părţile ei
concrete — în naţionalităţi. Individul e osândit prin timp şi spaţiu
de a lucra pentru aceea singură parte căreia îi aparţine. În zadar ar
încerca de a lucra deodată pentru toată omenirea — el e legat prin
lanţuri nedesfăcute de grupa de oameni în care s-a născut‖. Cu
aceasta, Eminescu conturează fizionomia nastructiv îl oferă
conceptul amintit de normalitate socială, temeiul viziunii generale
a societăţii pe care şi-o făureşte organicismul. Nimic nu este mai
greu decât a găsi — rămânând în organicism — criteriile faptului
social normal. Să fie acest criteriu frecvenţa? Dar poate fi socotit
ca normal un fapt care, deşi general, duce la dezagregarea
corpului .social ? Atunci crimele ar fi cu atât mai normale, cu cât
ar fi mai dese. Să fie conservarea socială, solidaritatea? Dar
pentru un organicist nimic nu poate fi mai normal decât
bătrâneţea şi moartea unui organism — în speţă cel social. Şi nu
numai pentru organicişti. Nu se califică drept „anormală‖
solidaritatea evreească şi nu i se reproşează poporului ales faptul
că nu mai vrea să moară? Să fie conformitatea cu o schemă de
evoluţie şi dezvoltare? Dar, din două una : sau căutăm această
schemă în fapte şi atunci nu o putem alcătui decât din cele mai
frecvente, sau o construim noi, recomandând-o ca posibilă şi
dezirabilă, dar atunci organicismul se transformă în voluntarism.
Adevărul este că în alcătuirea ei concretă, o societate prezintă
diferite tipuri şi diferite grade de socialitate (Gesellung). Există
astfel comunităţile (de sânge, de limbă) în care individul se află în
mod natural şi rămâne supus unor reguli rigide, pe care nu le-a
creat el şi nu le poate schimba. Există însă, poate tot atât de
puternice, grupuri asociative (întreprinderea, profesiunea) fundate
pe condiţiuni: o comunitate naturală, unitară şi închisă — cu ceva
tenace şi refractar în ea, — bazată pe legăturile organice ale
sângelui, limbei şi brazdei. Participarea individului la viaţa
naţiunii va fi în consecinţă un act vital de solidaritate totală şi
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necondiţionată. Temeiurile lui vin de dincolo de şubreda
deliberare a voinţei şi trec peste orice calcul de oportunitate sau
rentabilitate. Cel mai clar comentar al acestor idei eminesciene îl
formează următoarele rânduri pe care d-1 Nae Ionescu le-a scris
desigur cu altă intenţie: „Eşti român sau evreu sau german, dacă
eşti fructul unei istorii. Fructul firesc şi normal. Căci, ca în toate
procesele de viaţă, se pot ivi şi aberaţiuni: congenitale sau altfel.
Actul de conştiinţă prin care te recunoşti a fi membru al unei
comunităţi spirituale — expresiune a unei aceleaşi istorii — poate
cel mult adăoga la rumânitatea ta şi încă numai la intensitatea şi
preciziunea acestei rumânităţi. Poţi fi însă foarte rumân şi fără aţi da seama de aceasta. In acelaş fel în care un stejar este stejar
fără s'o ştie. Prin urmare eşti rumân sau evreu sau grec nu printr'o
mărturisire de credinţă, ci prin vehicularea unei istorii, calitatea
aceasta nefiind — încă odată — un act individual de voinţă, ci o
stare naturală‖. Teoria păturii suprapuse, antisemitismul, în parte
ţărănismul, precum şi alte atitudini ocazionale asupra cărora nu
vom insista, sunt consecinţele imediate şi necesare ale acestui fel
de a concepe „calitatea de român". Câteva cuvinte despre fiecare.
Sub aspectul adevărului social-istoric, discuţia teoriei păturii
suprapuse a pierdut astăzi tot interesul direct. Însuşi Eminescu,
îmblânzindu-şi puţin organicismul, recunoaşte că: „prin o lungă
reacţiune a spiritului naţional şi a puterii de asimilaţiune a rasei‖,
„strănepoţii Caradalelor vor putea fi români‖ în care iniţiativa,
invenţiunea fiecăruia sunt binevenite. Fiecare din acestea
combină, în dozaj diferit, voinţa faptei, mai mult sau mai puţin
conştientă, şi condiţiile neschimbătoare, date obiectiv.
Organicismul este incomplet atunci când reduce aceste date,
foarte numeroase şi diferite, la datele biologice şi este greşit
atunci când concepe această determinare ca un raport fatal de
cauzalitate. Intre dat şi activitate raportul este de determinare
condiţională. In plus e susceptibil de răsturnare; (omul modifică
datele, cadrul natural). Ceeace rămâne adevărat din organicism
este ideea de totalitate organică şi aceea de stil. Întregul social
este ceva mai mult decât suma aritmetică a părţilor care îl
compun. În ordine logică se poate spune chiar că el este anterior,
întrucât el dă viaţă şi .principiul de armonie — .stilul
organismului — căruia i sunt supuse părţile. întreaga morfologie
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culturală se întemeiază pe acest adevăr. „Caradalele actuale chiar
să vrea, nu pot fi români, precum din salcie oricât ne-am sili nu
putem corci stejar‖. Privită însă ca o indicaţie doctrinară de
guvernământ, „teoria‖ cere elitei conducătoare legătura de sânge
şi de brazdă, ca o condiţie a comunităţii cu naţiunea şi cu istoria
ei.
Destinul istoric începe cu conştiinţa acestei culturi şi cu
sentimentul superiorităţii sale. Deosebim pe această cale două
întrebări hotărîtoare pentru spiritualitatea românească: aceea dacă
există în fiinţa noastră etnică un suflet cu puteri genuine de
creaţie culturală şi aceea, dacă vom putea smulge istoriei noastre
o misiune proprie, o idee românească. Ajunşi în faţa acestor
probleme pe care le enunţăm numai pentru a completa acea
schemă ideală a naţionalismului eminescian, de care vorbeam la
începutul articolului, trebue să mărturisim dificultatea de a găsi în
scrierile politice elemente din care să închegăm sau să ghicim o
atitudine. De aceea nu putem încerca, în absenţa poetului, o
expunere a problemei elementului spiritual, dar vom folosi ceeace
pare a fi o şovăire a gândirii eminesciene pentru a schiţa modul în
care trebue să înţelegem sufletul şi cultura românească. Eminescu
afirmă într'un articol, că Românii nu au o civilizaţie proprie. Pe
de altă parte, nu pierde nici un prilej pentru a vorbi despre geniul
poporului român, iar viaţa lui ne arată pasiunea cu care căutase şi
întâlnise acest geniu — fie în istoria Moldovei sale, fie în sufletul
unor ţărani ca bunul său prieten Creangă, fie în sfârşit în arta
populară. Nenumărate simt dovezile că Eminescu a cunoscut
adânc sufletul românesc şi a iubit toate faptele sale de cultură sau
numai de viaţă. Această atitudine, în aparenţă contradictorie, e
uşor explicabilă. Adoptând noţiunilor apusenilor care au creat o
cultură majoră, organizată, monumentală, nu putem vorbi despre
o cultură românească. Cel mult o putem aştepta. Şi totuşi ea
există, dar altfel decât cea apuseană. Cea mai adâncă definire a
culturii române şi a caracterelor sale stilistice a încercat-o cu mari
mijloace de intuiţie şi pătrundere metafizică, Lucian Blaga. El a
arătat cum un popor care pentru a dăinui s-a retras de două ori din
istorie trăind un mileniu de viaţă minoră, pe plan exclusiv
organic, nu putem crea decât o cultură populară, rurală,
folclorică. Prin aceasta însă nu este mai puţin autentică, relevând
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un stil specific, nutrit de o dârză şi astăzi clocotitoare etnicitate .
În drumul spre înflorirea monumentală, singura noastră grijă nu
poate fi decât aceasta a limpezirii surselor, a definirii matricei.
Suntem încredinţaţi că în această călătorie de regăsire a rosturilor
noastre etnice şi spirituale harta cugetării eminesciene trebuie
privită cât mai des, iar geniul poetului, atât de apropiat de duhul
pământului românesc, invocat tutelar.3
3

Paul Alexandru Georgescu s-a născut la 11 februarie 1914, la Craiova, în
familia lui Alexandru Georgescu şi a soţiei sale, Virginia (n. Burgulescu). A
trăit 103 ani, murind în anul 2017. A urmat şcoala primară şi Liceul „Fraţii
Buzeşti‖ din Craiova (1925-1932) şi apoi, în paralel, Facultatea de Litere şi
Filosofie (secţia de sociologie) şi Facultatea de Drept din cadrul Universităţii
din Bucureşti, obţinând ambele licenţe în 1936. A obţinut un doctorat în
filosofia dreptului cu teza Conceptul şi ideea dreptului la Rudolf
Stammler (1939) şi un doctorat în filologie hispanică, cu teza Arta narativă a
lui Miguel Ángel Asturias (1971).În 1939 este numit asistent universitar la
Catedra de filosofia dreptului, activând în această calitate până în 1944, când
este detaşat ca lector de limba şi literatura română la Universitatea din Madrid
(1944-1946) şi apoi ca lector de limba română în Elveţia (1946-1947). Se
întoarce în România în 1947, unde lucrează ca redactor la Editura Ştiinţifică
(1947-1962), apoi din 1962 ca lector la Catedra de limba şi literatura spaniolă
a Facultăţii de Filologie din Bucureşti. După obţinerea doctoratului în filologie
în 1971 este promovat în postul de conferenţiar, în care va funcţiona până la
pensionare (1979). A îndeplinit funcţiile de vicepreşedinte al Asociaţiei de
Prietenie Româno-Venezuelene şi membru corespondent al secţiei de
lingvistică a Academiei Naţionale din Columbia (din 1979), a fost distins cu
Ordinul cultural venezuelean „Andres Bello‖ (1977) şi cu Medalia pentru
merite ştiinţifice a Universităţii „San Marcos‖ din Peru (1978). A debutat
publicistic în 1937 cu un eseu despre Mihai Eminescu în revista Gând
românesc. A colaborat cu studii şi articole în revistel România
literară, Ramuri, Steaua, Arbol (Spania), Revista Nacional de
Cultura, Imagen, Aretusa, El Nacional (Venezuela), Revista de los
Andes (Columbia), Bufanda del sol (Ecuador), Studi e informazioni (Italia)
etc.
Paul Alexandru Georgescu a desfăşurat o bogată activitate de hispanist. A
scris mai multe volume despre literatura hispano-americană, a
alcătuit Antologia eseului hispano-american (1975) şi Antologia criticii
literare hispano-americane(1986) şi a tradus din scrierile lui Miguel Ángel
Asturias, Julio Cortázar, Jorge Luis Borges, Mario Vargas Llosa ş.a. De
asemenea, a ţinut conferinţe despre literatura spaniolă şi hispanoamericană la
mai multe universităţi din Italia, Belgia şi Venezuela.
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LIVIA FUMURESCU

PER ASPERA AD ASTRA
Spirit scormonitor, gânditor profund şi corect
evaluator al adevăratelor valori umane şi materiale, profesorul
universitar dr. Sabin Ionel se remarcă prin rodnica activitate
didactică şi de cercetare în specialitate, dar şi ca om de cultură,
care a citit, şi-a însuşit şi a procesat constructiv marile opere ale
literaturii române şi universale. Personalitate polivalentă, dascăl
apreciat, cercetător împătimit, scriitor şi poet, Domnia Sa şi-a
orientat întreaga activitate înspre păstrarea şi popularizarea
valorilor umane, spirituale şi materiale, atât naţionale, cât şi
universale. Recentul volum „Şcoală şi spirit” (Editura
Politehnică, Timişoara- colecţia Sinteze) de Sabin Ionel este o
ingenioasă sinteză a acumulărilor de pe parcursul anilor, oferind
contemporanilor, dar şi urmaşilor, repere de adevărat şi aplicativ
umanism şi profesionalism, manifestate prin consolidarea
reţelelor de instruire şi educare a multor generaţii care au trecut
prin Politehnica din Timişoara, apreciată ca fiind „cea mai bună
politehnică a ţării‖.
Prefaţa semnată de autor precizează scopul şi
conţinutul cărţii, o ingenioasă mixtură a preocupărilor anterioare
ale domnului Sabin Ionel de a „contribui la stimularea şi
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conservarea spiritului viguros care a făcut faima Şcolii
Politehnice‖. Regăsim în aceste idei gândurile scânteietoare ale
omului luminat, ale patriotului devotat misiunii de a promova
valorile ţării sale şi de a încuraja pasiunea profesionistului.
Referindu-se la datoria morală a cărturarului de a nu
lăsa în uitare şi în neştiinţă trecutul neamului său, Zoe
Dumitrescu Buşulenga afirma: „ Nimic nu este mai preţios în
istoria unei culturi naţionale decât păstrarea pioasă a celor care au
ilustrat-o‖. Or, domnul Sbin Ionel reactivează responsabil
secvenţe din lucrările anterioare ale Domniei Sale ( Profesorii 2002 şi 2010; Seniorii. Inteviuri necenzurate - 2004 şi 2010;
Generaţia - 2010; România în citate - 2006; Paradigma elenă 2015; Polifonie - 2006), selectând idei şi componente eseistice,
care transcend spaţiul şi timpul. Interesantă şi subtilă este
structurarea cărţii în lumina opiniei regelui Ferdinand –
„întregitorul de ţară şi fondatorul de şcoală‖, care afirma că „ Nu
zidurile fac o şcoală, ci spiritul care domneşte într-însa!‖
Structurată în patru mari capitole, cu subcapitole
delimitative, sub semnul aceleiaşi finalităţi informative şi
constructiv-educative, cartea oferă puncte de sprijin în ceea ce
priveşte menirea dascălului şi percepţia tânărului aflat la
răscrucea drumurilor vieţii. Genericele sugestive, de certă
originalitate şi subtilitate developează admirabil intenţiile
formativ- educative ale autorului, care se simte dator să păstreze
memoria marilor dascăli, contribuind astfel la fixarea modelelor
pentru tinerii vremii.
Partea I, întitulată „Şcoala şi spiritul vremii‖, îşi
propune să dezvăluie, sub forma teatrului de idei, calea dificilă a
şcolii în tranziţie, aşa cum apare în viziunea unor dascăli
întemeietori, reprezentând matematica, fizica, eletrotehnica şi
ştiinţa calculatoarelor. Disponibilitatea literatului se confirmă în
dialogul dens al personajelor angajate în cele opt scene ale piesei,
vizând o diversitate de opinii referitoare la trudnicia şi motivaţia
cercetătorului, la corectitudinea dascălului în relaţia cu studenţii
şi cu cei din jur.
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Foarte interesante şi instructive sunt în partea a
II-a interviurile cu mai mulţi dascăli ai Politehnicii timişorene,
întitulată sugestiv „Mandatari ai spiritului”. Chestionarul cu cele
zece întrebări, plasat la începutul capitolului respectiv, orientează
admirabil informările celor intervievaţi, ale căror răspunsuri
constituie şi titlul prezentării, din care spicuim aleatoriu: „
Existenţa lipsită de pasiune nu merită să fie trăită‖- Coleta de
Sabata; Fără ingineri capabili, progresul e de neconceput Octavian Gligor; Bunătatea, perseverenţa, curajul şi speranţa sunt
darurile pe care le-am moştenit - Ioana Ionel; Să nu neglijăm ceea
ce ne-a consacrat: activitatea de formare a resurselor umane înalt
calificate - Nicolae Robu; Nimeni nu este atât de bun pe cât ar
vrea să pară - Eugen Seracin‖. Aceste generice au rolul de a-i
orienta pe cititori în înţelegerea motivaţiei care a stat la temelia
multor cariere de excepţie.
Partea a III- a, cu ingeniosul titlu
„Spiritualitatea românească”, grupează sub genericul „Râul
veşnic” fragmente din operele scriitorilor români şi străini, dar
şi din folclor, subordonate satului privit ca „centrul lumii‖. Sub
titlul „Trecătorul meu trup‖ sunt amintiţi oameni care s-au
afirmat în diferite domenii, preponderent sportiv, amintind nume
intrate în legendă (Iolanda Balaş,Viorica Viscopoleanu, Lia
Manoliu, Ilie Năstase etc.). Subcapitolul III. 3. întitulat „ Gândul
şi visarea” ilustrează evoluţia „ideilor sociale şi a conştiinţei de
neam a românilor‖, în viziunea unor scriitori. Fragmente
circumscrise acestei orientări sunt înseilate generos,
convingându-ne de bogata lectură a autorului, fie că aminteşte
cărţi de referinţă, fie că nominalizează autori de notorietate,
afirmaţi ca oameni de cultură şi de ştiinţă, selectând cu
rigurozitate opinii, care sunt încă de mare actualitate. Majoritatea
citatelor, fie în proză, fie în versuri, au o evidentă finalitate
educativ- formativă, constituindu-se în repere ale devenirii
noastre.
Ilustraţii grăitoare pentru creaţiile materiale,
spirituale, plastice, sportive etc. grupează partea III. 4., prin

34

portretele unor reprezentanţi de seamă, care, prin activitatea şi
prin opera lor, au contribuit la progresul social- cultural al ţării.
Partea a IV-a, sugestiv întitulată „Iluminări
spirituale”e structurată pe aceeaşi viziune admirativă de preţuire
a înaintaşilor, care au pus temelia împlinirilor noastre. Bogăţia
informaţiei livreşti, grupate ideatic pe pilonii de rezistenţă ai
eternelor adevăruri, se concentrează în concluzia profesorului
vizionar: „ Să credem că seniorii au fost, în toate, modele de
urmat, să sperăm că spiritul pozitiv al şcolii nu va pieri şi să nu ne
temem de rătăcirile prezentului‖. Interesantele şi memorabilele
eseuri dezvăluie nu numai bogăţia lecturilor parcurse, ci, mai
ales, procesarea informaţiei şi selectarea unor aspecte de capitală
importanţă pentru evoluţia procesului de instruire şi educare a
tinerei generaţii. Într-o ingenioasă urzeală de cugetări, poezii,
citate şi gânduri ale unor personalităţi din cultura naţională şi
universală, autorul se opreşte insistent asupra merituoşilor rectori
ai Universităţii Politehnica, despre care aminteşte cu preţuirea
fostului student, dar şi cu înţelegerea profesorului universitardiscipol şi docent, care a continuat realizările materiale, privite în
contextul „imperiului spiritual‖ în care s-a format. Eseul
„Gândind la seniori‖ ( IV 1) concentrează admiraţia şi preţuirea
pentru efortul profesorilor de marcă ai Universităţii Politehnica
Timişoara de a transforma metaforic „cărbunele în diamant‖.
Asocieri livreşti, citate sugestive, versuri oportune, reflecţii
profunde insistă asupra rolului şi implicit a respectului şi preţuirii
faţă de dascălii timişoreni, evidenţiind realizările din trecut şi
importanţa lor în conjunctura prezentului. Gânduri de apreciere şi
de recunoştinţă se desprind din admirabilele portrete ale foştilor
rectori ai Politehnicii, precum dr. ing.Ioan Gheorghe Carţiş (IV.2Destine confluente), prof. dr. ing.Coleta De Sabata (IV.3 Multum in parvo) , prof. dr. ing. Alexandru Nichici ( IV.4 Şansă şi Determinare‖), personalităţi care au pus bazele pregătirii
politehnice, îmbogăţind baza materială, dar şi aura spirituală a
foştilor studenţi. Cu o sistematizare specifică clarviziunii
inginereşti, îmbinând precizia gândului cu nostalgia fostului
student, dar şi cu clarviziunea omului de ştiinţă şi de vastă
cultură, autorul evocă personalităţi ale Politehnicii sub generice
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de mare forţă sugestivă, precum „Toată lumea recunoască-i‖ (
IV.5), exemplificându-şi preţuirea şi admiraţia în subsecvenţe
concise şi penetrante, precum „Maestrul” în care evocă
personalitatea prof. Gârlaşu (IV.5.1.), „Dascălul” ( IV.5.2)
evocându-l cu sensibilitatea literatului pe prof. Suciu, al cărui
postulat era simplu „Cuiul, ca şi omul, e bun numai dacă are
cap”. Remarcăm admiraţia discipolului pentru dascălul de
vocaţie, care a ştiut trezi interesul pentru materia predată,
aplicând intuitiv metoda feed-back-ului. „Academicianul” (
IV.5.3) aminteşte de prelegerea academicianului Remus Răduleţ,
convins că viitorul pregătirii e „Utilizarea calculatorului
electronic‖, idee concretizată de către prof. Dordea, care a
apreciat
profesionalismul
doctorandului
Ionel
Sabin.
Personalitatea prof. Alexandru Rogojan din subsecvenţa „Şeful”
(IV.5.4) sau a prof. Călniceanu, conturat în secvenţa
„Retrogradul” (IV.5.5), completează galeria dascălilor care au
rămas repere de profesionalism şi de umanism pentru studenţii
deveniţi, la rândul lor, dascăli, care s-au străduit să urmeze
modelelor din anii de formare. Pendulând între trecut şi prezent,
între modele şi realităţi, între cunoaştere şi dragoste, autorul
concluzionează un mare adevăr: „Seniorii sunt, toţi deopotrivă şi
fiecare în felul său, nişte performeri‖.
În ultimele secvenţe ale capitolului IV, domnul Ionel
Sabin punctează metodele pedagogice care au dat roade în cariera
Domniei Sale, precum „Metoda culturală‖ ( IV.6), care a trezit
interesul studenţilor din domeniul tehnic prin „mesajul cultural de
încheiere a prelegerii‖, complinind deschiderea tinerilor înspre
„coloana formativă umanistă‖, ca o „fereastră deschisă spre
cultură‖. Profesorul Sabin Ionel şi-a structurat metodele didactice
pe convingerea că „lipsa de cultură, în ciuda facilităţilor aduse de
civilizaţie, se manifestă ca un blestem‖, de care trebuie să ne
ferim (IV.6.1- Blestemul). Ideea este argumentată cu secvenţe
eminesciene „Studentul de odinioară‖ ( IV.6.2), formulând
îndemnuri şi sfaturi de mare actualitate: „ Ceea ce faceţi astăzi,
spune fără greş ce veţi fi mâine‖. Reflecţiile autorului se
actualizează în ultimul capitol, cu titlu sugestiv pentru
contemporaneitate, „Ştiinţă cu tendinţă‖ ( IV.7), cu secvenţele

36

adiacente, încheindu-se cu speranţa ca „ pe viitor puterea deciziei
în Şcoala Politehnică să revină exclusiv unor oameni cu
discernământ...mandatari ai spiritului ştiinţific şi/sau tehnic...‖.
Cartea domnului Sabin Ionel dezvoltă admirabil
adevărul din expresia „Per aspera ad astra‖- Pe căi aspre către
stele - ( Seneca), oferindu-ne cugetări şi modele care confirmă
faptul că munca susţinută şi strădania anevoioasă (per aspera)
sunt obligatorii pentru a obţine realizările şi împlinirile dorite (ad
astra). Conţinutul volumului convinge cititorul că efortul,
pasiunea, cultura, umanismul, înaltul spirit şi profesionalismul
sunt cheile succesului.
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EUGEN VIRGIL NICOARĂ

BYRON – OMUL ÎNTRE DOCILITATEA
RESEMNATĂ ŞI RĂZVRĂTIREA IMPETUOASĂ
II
Eminenţa luminii lăuntrice este de acord. Semn bun la o
primă vedere. Nefast imediat după aceea. (Dar acest „menuet‖ nu
este oare o constantă în manifestarea răului din totdeauna? Întâi,
preconizează binele, pentru ca aproape simultan să se producă
explozia răului!)
De ce? E dispus să-l ajute. Dar n-o va face gratis. (Nici un
„duh‖, şi cu atât mai puţin căpetenia lor absolută, nu oferă
muritorilor, oricât de dotaţi ar fi ei, sau, poate, tocmai de aceea,
nici un „dar‖ fără să-l coste pe cel care-l primeşte, evident, nu
viaţa prezentă, care poate fi abundentă, dar ea durează o clipă,
ci... viaţa de după moarte care se pare că nu are sfârşit. Preţ mult
prea costisitor ca să fie acceptat de bunăvoie de cineva. Oricât ar
fi el de ahtiat după... cine ştie ce fleac cu aparenţa unei imense
„puteri‖).
Preţul cerut în schimb de Lucifer lui Cain nu-i altul decât să i
se închine, căzându-i la picioare. „Dumnezeu să-ţi fiu de astăzi‖.
Aşa, deci! Aceeaşi sete de supremă autoritate pe care o
incrimina la Celălalt! Care, oricum, le-a oferit oamenilor viaţa.
Totul. Iar el, Lucifer, nu-i poate oferi decât o aparenţă a puterii.
Şi cu câtă suficienţă: „Am puterea mea şi nu-s nevolnic. Mulţi
/ Ascultă azi de mine / Şi mai mulţi, vor asculta: Fii tu deci printre
primii‖.
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O prea mare siguranţă de sine însă poate duce la rezultate
inverse aşteptării. Nici Cain nu e mai prejos: „Eu n-am slăvit pe
Dumnezeul tatei / (...) / Ţie / De ce m-aş închina?‖
Răspunsul cade ca o lovitură de secure a călăului: „Cel care
nu-L slăveşte / Mi se închină mie‖. Cât de simplişti (şi chiar de
simplificatori) se dovedesc până şi cei ieşiţi din comun. Când e
vorba să-şi pună singuri diadema pe cap!
Cain e mândru. (Şi-i stă foarte bine, în acest caz, să fie):
„Iată, eu / N-am să mă-nchin nici unuia‖.
Se pare că, fără să ştie, fiul mai mare al lui Adam, a pus în
mişcare angrenajele fatalităţii: „Înfruntându-L eşti supusul meu‖.
Cu alte cuvinte, încă din acele îndepărtate vremuri, când
pământul abia se desprinsese de ape, dacă nu eşti de partea cuiva
(care se crede „ci-neva‖), în mod automat trebuie să fii adeptul
celuilalt / celorlalţi. „Optică‖ menită să falimenteze nenumărate
ideologii şi „autorităţi‖ umane.
Un apărător din „oficiu” al propriilor sale „cauze”. Lucifer
e un subtil cazuist. Un subtil şi rafinat cazuist. El este în stare să
facă din negru alb cu uşurinţa celui căruia nimic nu-i este ascuns.
În dezastrul pricinuit de culegerea incriminatului fruct al
cunoştinţei, el vede şi altceva: „Ducându-vă-n ispită / Cules-aţi
adevărul care e / Un bine-n miezul lui‖.
De acord, adevărul e un bine în miezul lui. Dar cu cei ce n-au
răbdare să ajungă la miez, şi numărul lor e apreciabil, cum
rămâne? Dar cu cei care nici măcar nu bănuiesc existenţa lui? Sau
cu cei gata să-l tranzacţioneze până şi în schimbul unei minciuni?
Şirul acestor neaju-toraţi vedem unde începe (dacă vedem), dar se
pierde departe, departe.
În acest caz, cine se bucură de adevăr? Nu cumva doar
profitorii predispuşi să-l comercializeze?...
Sofismul? O avalanşă... O caracteristică a sofismelor de orice
fel o reprezintă perfecta lor asemănare cu o avalanşă declanşată în
munţi. Ceva, la prima vedere, insesizabil (mai curând observi
zborul unui ţânţar decât mobilul real) o stârneşte şi nici un zăgaz
n-o mai poate opri, nimicind tot ce se află în faţa ei. La fel se
petrec lucrurile şi cu sofismele. O mostră am analizat-o anterior.
Acum zăbovim asupra alteia, la fel de insignifiantă.
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Lucifer îi dezvăluie Adahei că Atotputernicul nu-i ascultat
„din iubire, ci din teamă‖ şi asta în condiţiile când „Alţii mai
presus de voi sunt sclavi. / Şi-or fi şi alţii ce le sunt deasupra‖.
Toţi aceştia însă nu valorează atâta cât „unul care alege tortura
neatârnării sale‖.
Profund cuvânt. Cu o menţiune esenţială. Tortura presupusă
de păstrarea sau de dobândirea independenţei personale, în fond a
libertăţii de acţiune, dar nu pentru a face orice, ci pentru a săvârşi
mai binele este de preferat prosternărilor de eterni supuşi ai celor
„temători‖.
Dar până şi o astfel de abordare nu este în întregime salutară.
Fiindcă omul care cumpăneşte raportul dintre el şi univers nu poate
să nu cadă pe gânduri, constatând cât de neînsemnat pare în
comparaţie cu întregul. Dar „această cădere pe gânduri‖ reprezintă
un imens câştig. Un uriaş pas înainte.
Soluţie? Toate argumentele invocate de Lucifer au un singur
obiectiv: „În răzvrătire, doară, / E singura nădejde de mai bine‖.
Oare? Byron a îmbrăţişat răzvrătirea ca numitor comun al
propriei sale existenţe. Dar propria lui viaţă a fost altceva decât o
permanentă autotortură?... Cain are toate datele să devină, la rândui, un fidel crâmpei al creatorului său. Şi cu ce rezultate?...
Caracterizarea lui Lucifer continuă. Cum nu ne-am propus să
consacrăm piesei o carte, socotind că am spus esenţialul în ceea
ce îl priveşte, să-l abordăm acum pe Cain.
Protagonistul ne-a devenit familiar analizându-l pe Lucifer,
cu care necontenit şi-a încrucişat gândurile într-un duel spiritual
de mare frumuseţe. Vrem însă mai mult. Şi acest „mai mult‖ îl
constituie analiza la care îl vom supune.
Omul, natură problematică. Încă de la prima sa apariţie în
scenă, Cain se recomandă ca o natură umană problematică.
(Numim „natură problematică‖ omul pentru care totul din jurul
său este un necontenit prilej de a-şi pune întrebări, şi de a adresa
întrebări ori de câte ori are senzaţia că există ceva demn de a fi
cunoscut. Şi, evident, de a găsi răspunsuri cât mai satisfăcătoare
la nedumeririle care-l frământă. Chiar cu riscul de a crea noi
întrebări, încă mai dificile decât primele. Şi aceasta, necontenit).
Cea dintâi natură problematică din dramaturgia universală a
fost Oedip. Vocaţia lui parcă se confunda cu plăcerea de a înainta
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numai după ce descoperea o rezolvare mulţumitoare. Dacă n-ar fi
fost o astfel de natură, nu şi-ar fi părăsit casa „părintească‖ în
clipa când teama de a nu cădea pradă întunecatului viitor privitor
la ceea ce se va întâmpla între el şi cei pe care îi socotea proprii
părinţi fără să-i fie l-a luat în stăpânire; a continuat, rezolvând
enigma Sfinxului, şi a culminat cu dorinţa lui neistovită de-a afla
autorul oribilei crime comise atunci, cu mult timp în urmă, şi de a
persevera în găsirea „vinovatului‖, deşi începuse să bănuiască
cine este acesta.
Celei mai dificile încercări, aceea de a se privi până la capăt în
cea mai necruţătoare oglindă – a adevărului – el i-a făcut nu numai
faţă, dar a transfigurat pentru urmaşi distrugătoarea acţiune întruna benefică, eliberatoare. O astfel de transfigurare poartă,
indiferent de timp şi de spaţiu, de om, popor sau umanitate,
generosul nume al Speranţei.
L-a urmat Hamlet cu irizările de curcubeu ale chinurilor sale
sufleteşti; Faust, cu frenetica lui goană după cele mai variate elixire
care ar putea conferi, celui ce le prepară, veşnică tinereţe. Iar acum
suntem în faţa unui alt problematizator, cu nimic mai prejos decât
cei ce l-au precedat. Şi care onorează, la rândul său, ilustra galerie
a oamenilor reprezentativi din care face parte.
Deviza existenţială a lui Cain. Impresionanta suită de
întrebări, pe care nu conteneşte să şi le pună Cain, ni-l revelează,
aşa cum se va autocaracteriza: „... sunt în stare / Să înţeleg, orice.
Sunt însetat / Să aflu tot şi-s hotărât să aflu‖.
Important este de a descoperi mobilul acestei nepotolite
însetări. La mijloc este ambiţia sau năzuinţa? Ambiţia îl defineşte
pe omul preocupat să urce treptele afirmării sociale, să aibă printre
semenii săi statut de conducător, să le impună îndatoriri numeroase
şi câteva drepturi, să subordoneze întregul dorinţei lui de a fi de
neînlocuit. Iar lista însuşirilor avute în vedere de ambiţios poate
continua mult şi bine.
Năzuinţa atestă existenţa unui om pentru care idealitatea este
singura care contează. În numele ei trăieşte şi îşi prospectează
viitorul. Clipa unui astfel de om nu e alta decât veşnicia, iar
dialogul său favorit are loc între sublimul din el însuşi şi
frumuseţea lumii înconjurătoare. Câmpul său de „luptă‖ îl
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constituie perfecţiunea, cu impunătorul alai al consecinţelor ce pot
decurge dintr-o asemenea bătălie.
Nu decidem încă de pe acum spre ce înclină Cain. Ar
însemna să răpim orice interes posibililor curioşi. Însă trebuie să
accentuăm că replica pusă în pagină, poate servi ca deviză
existenţială şi care îl individualizează pregnant pe Cain.
Paralelă necesară. S-a invocat influenţa exercitată asupra lui
Byron de Faust-ul lui Goethe. Nu excludem posibilitatea aceasta.
Dar, ca întotdeauna, când e vorba de un geniu (şi Byron era
indiscutabil unul, şi încă de primă mărime), înrâuririle sunt atât de
complet asimilate, adică atât de creator „însuşite‖ încât aproape
orice urmă „dispare‖.
Aşa se petrec lucrurile şi aici. Cain este structural altceva
decât personajul lui Goethe, ca şi Lucifer comparativ cu
Mefistofeles. În ce sens? Dacă Faust este ahtiat să cunoască mai ales
„ocultul‖, „simbolicul‖ (cu infinitele lor ramificaţii invizibile), Cain
are constanta preocupare de a descifra misterele existenţiale.
Faust este un cuceritor asiduu al lumii, în vreme ce Cain este
un explorator al ei. Cuceritorul vrea să-şi aservească toate
bogăţiile întâl-nite în calea sa. Exploratorul e dornic să elimine de
pe hărţile sale (mai ales „lăuntrice‖) „petele albe‖, atât de
covârşitoare numeric, mai cu seamă în acest timp al începuturilor
(Dar nu-i, la nivel individual, un astfel de timp al începuturilor,
de fiecare dată când se naşte un om? Şi aceasta, la infinit?...)
În altă ordine de idei, Faust e dârz în toate opţiunile sale, în
vreme ce Cain adoptă faţă de toate, poziţia unui revoltat, ba mai
mult, a unui răzvrătit. Revoltatul poate fi potolit dispărând cauza
revoltei, răzvrătitul însă va găsi alte şi alte pricini de
nemulţumire. Şi asta, cât e lumea şi pământul.
Dacă Mefisto este posedat de ţelul dobândirii sufletului celui
pe care „îl slujeşte‖ (de fapt, de care se serveşte, pentru a-i
demonstra „rivalului‖ său, lui Dumnezeu, că nu este un chiar atât
de priceput gră-dinar care ştie dintru început ce fel de roade e sortit
să poarte pomul, o biruinţă chiar mai mare decât „adjudecarea‖
amintită, fiindcă îi flatează nemăsuratul amor propriu), Lucifer îşi
asumă rolul de iniţiator al lui Cain, în insolubilele aspecte din care
este alcătuită existenţa.
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Lumea goetheană este una pe deplin constituită, universul
byronian e unul pe cale de a se revela celui ce aspiră să-i pătrundă
semnificaţiile.
Dar să revenim la explorarea substanţialei piese a lui Byron.
Legea lăuntrică. Dacă deviza existenţială acţionează mai ales
pe planul realităţii, legea lăuntrică este atotputernică pe teritoriile
care scapă până şi celei mai agere priviri. Legea lăuntrică a lui
Cain pare a fi neîmblânzita nevoie de a revela locul de unde se
ivesc izvoarele cele mai definitorii ale propriei sale firi.
În vederea împlinirii acestui „obiectiv‖ el se consacră
limpezirii tuturor confuziilor. „Ce-i viaţa? trudă. / Şi de ce-aş
trudi? Pentru că tatăl meu pierdut-a Raiul? / Dar care-i vina mea?
Eu nu eram / Şi n-am cerut să fiu”. Aşa începe „marele‖ său
monolog iniţial, anunţând încă de pe acum o viziune asupra
omenescului mai rar înfăţişată.
Omul, pare că spună Cain, se simte altfel implicat în
existenţă dacă aceasta este o consecinţă a propriilor sale acţiuni, a
propriilor sale gânduri. În acest fel trebuie interpretat distihul
anterior, care, de-parte de a fi o „dezvinovăţire‖, e mai curând
impunerea unei obligaţii de a depăşi stadiul de docilă unealtă ce
pare că i-a fost încredinţată, nu numai lui, ci umanităţii în general.
Noul gând e cutremurător: „Că m-am născut / Şi că trăiesc
nu-s fericit!” E un motiv suficient ca omul să refuze temeinica sa
înşurubare în viaţă?
Întrebările continuă într-un ritm ameţitor, iar punerea lor face
din Cain un posibil etalon al acelei părţi din omenire, satisfăcută
numai de ceea ce singură descopere că ar corespunde nu atât adevărului, cât propriei sale structuri lăuntrice. (Avem impresia că
înotăm pe uriaşul ocean veşnic înfurtunat al existenţialismului
care încă nu este, dar e vestit de orice element. Ambarcaţiunea lui
Cain este fragilă, dar câtă vreme el se află la cârmă, nici o
dezlănţuire, oricât de turbată, n-o poate răsturna sau sfărma.
Numeroase viitoare piese, acreditate ca aparţinând respectivei
orientări, nu vor poseda nici pe departe încăr-cătura neliniştitoare
a capodoperei lui Byron).
Concluzia, pe moment, la care ajunge, e explicită: „La temelia
judecăţii mele / Stau roadele amare-ale greşelii / De care eu străin
sunt...‖ Uneori însă, avem parte de astfel de situaţii în care partea
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noastră de vinovăţie este inexistentă şi totuşi trebuie să dovedim
destulă responsabilitate pentru a ne-o asuma. De ce? Pentru că în
felul acesta împiedecăm, poate, pe viitor, să se mai repete greşelile
condamnate.
Hotărâtoarea întâlnire. E clipa în care Cain observă
apropierea lui Lucifer (şi pe care am evocat-o cu alt prilej).
Cain distinge o posibilă apropiere între ei, o
complementaritate întregitoare de destin, nu numai de viaţă. „...
Întristarea / Întunecat-a chipu-i veşnic. Oare / Aşa să fie? Deci nu
numai omul / E mistuit de suferinţă?‖ Iată-ne în faţa unui numitor
comun plin de făgăduinţe între două făpturi – suferinţa. Byron a
cunoscut-o ca nimeni altul. Şi a exprimat-o cum numai marii
poeţi şi gânditori sunt în stare. Făcea doar parte din rândul celor
mai vizibil dezmoşteniţi dar şi favorizaţi ai sorţii. Născut infirm,
şi încă cu o infirmitate pe care n-o putea în nici un fel ascunde, şi
fiind dăruit cu un chip comparat cu acela al lui Apollo, iată, din
start, un blestem şi o făgăduinţă, despre care însă nici o Ursitoare
n-ar fi putut face pronosticuri, într-atât se dovedea „privilegiatulhandicapat‖, de complex sufleteşte.
O aparentă abatere de la subiect. Lui Byron i s-a mai
întâmplat ceva ce ţine de domeniul incredibilului. Propria mamă,
exasperată de năzdrăvăniile copilului, i-a subliniat cu brutalitate
existenţa infirmităţii. Orice poate uita o minte fragedă numai o
astfel de izbucnire nu.
N-ar fi exclus ca observaţia mamei sale să fi deschis în chiar
sufletul lui Byron una dintre acele răni care n-au cum să se
vindece vreodată. Dar, aşa cum s-a spus, rănile sufleteşti
odrăslesc o lumină pe care în zadar o căutăm pe tărâmurile
„fericitei realităţi‖. Poate tocmai acestei răni etern nevindecabile
să-i datorăm ceea ce e mai frumos în creaţia marelui poet. Ca
sfâşietoare dorinţă de a face să dispară în neant înspăimântătoarea
remarcă a mamei.
Adevăruri rezultate dintr-o acerbă dezbatere. Discuţia, care se
înfiripă între Cain şi Lucifer (amplu evocată anterior), vădeşte din
capul locului faptul esenţial că cei doi îşi sunt complementari.
(După cum ei vor fi complementari ai lui Byron însuşi. Cain pe
treapta omenescului, Lucifer pe aceea a supranaturalului. Între ei
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comună nu este numai tristeţea, ci şi natura spiritului care îi animă,
natură nesupusă, greu de îmblânzit).
O asumare cu tâlc. Pe cartea de vizită a mai marelui peste
duhuri am văzut ce deviză e înscrisă. „Ţărânii îi ştiu durerea‖. Spre
meritul lui, Cain va face din ea un punct de referinţă la care se va
raporta el însuşi.
O astfel de implicare măreşte considerabil deschiderea
sufletească a celui care o are, rafinează lungimile de undă cosmice
ale respectivului şi comprehensiunea sa faţă de lumea vizibilă şi
cea invizibilă devine mai adâncă.
Un astfel de statut îl scoate pe om dintre obşteştile sale
limite, proiectându-l pe un fond al universului de multe lămuritor.
Cunoaşterea şi vastele sale implicaţii. Una din Meduzele pe
care omul le poartă în străfundurile sale, „împietrindu-l‖ (adică
dându-i o continuitate în gânduri şi acţiuni pe care, de obicei, n-o
posedă), a fost ceea ce foarte curând avea să se numească, printr-un
cuvânt generic, cunoaşterea. Aceasta are o imensă putere
modelatoare, însă rareori acţionează într-un sens hotărâtor, şi mai
ales, în favoarea omului. Pentru a-şi dovedi eficienţa, aceasta
trebuie să posede un ideal sau măcar un ţel. Idealul cuprinde sub
bolta lui întreaga existenţă, asigurând o desfă-şurare în timp
asemenea forţelor cosmice. Ţelul asigură fiecărei zile un obiectiv
demn de a fi urmărit. Deşi mai puţin eficace ca primul, ţelul poate
înfăptui multe pe tărâmul omenescului.
Iată cât de temeinic pune această problemă Cain-Byron: „O,
biete / Făpturi lipsite de nădejdi! Împart / Cu tatăl meu, şi fiii lui,
destinul, / Fără-a fi rupt din măr, şi tot ca ei / Nestăpânind o clipă
scump plătita / Putere-a cunoştinţei. Pomu-acela / Ne-a înşelat
căci n-am aflat nimic. / El ne-a făgăduit cu preţul morţii, /
Cunoaşterea, dar omul ce cunoaşte?”
Cain este nedrept. Degeaba se lamentează, fiindcă însăşi
puterea de a se lamenta este un semn al cunoaşterii declanşate în
propria sa viaţă. Şi este o cunoaştere care, am văzut, are efecte
considerabile, cel puţin în cuprinsul vieţii sale.
Dramatic, dacă nu chiar tragic, sună concluzia – pomul acela
ne-a înşelat, dar unde apare implicarea dramaticului sau, mai ales,
a tragi-cului (ambele înzestrate cu energii revelatoare de adevăruri
esenţiale), viaţa celui ce le conştientizează nu mai este cum a fost –
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neajutorată, iar omul devine un surprinzător valorificator al tuturor
celor ce i se întâmplă. Nu-i uşoară o astfel de existenţă, dar cât de
întremătoare se dovedeşte. Mai ales în clipele de răscruce. Iar
astfel de clipe abundă.
Rolul infirmităţilor în viaţa celui care le are. Infirmităţile, de
orice natură ar fi – fizică, etică, sufletească, intelectuală sau
sentimentală – pot acţiona în viaţa celui ce le „oferă sălaş‖ în două
feluri distincte. Pot fi receptate ca o fatalitate şi atunci îl
demobilizează, iar cel demobilizat e multivulnerabilizat şi devine,
de obicei, o ţintă a unor răutăţi suplimen-tare din partea celorlalţi.
Sau, îşi apucă de chică respectiva infirmitate şi-i solicită să-i
transfere puterile care, astfel, din negative devin pozi-tive. Iar omul
care izbuteşte o atare performanţă, deoarece performantă este, ar
trebui – şi uneori aşa se şi petrec lucrurile, să-i fie îndatorat.
Infirmităţile de natură fizică sunt greu de suportat deoarece
mereu se vor găsi oameni mărginiţi care să-şi bată joc de cel care
le are, de parcă aceştia ar fi vinovaţi de precara lor înzestrare
nativă. Dar dacă omul astfel marcat are destulă tărie să le
înfrunte, sfârşeşte prin a le închide boturile răuvoitorilor. Ba încă,
le va impune chiar respect.
Infirmităţile etice marchează individul al cărui comportament
dubios îl „demască‖, el punându-se, de fapt singur, la stâlpul
infamiei. Asupra acestui gen de handicapuri trebuie să se lucreze
mai stăruitor decât e dispus s-o facă acela care le are, dar dacă
izbuteşte să le învingă, ce imense satisfacţii trăieşte!
Infirmităţile sufleteşti fac din oameni nişte „ciufuţi‖ (adică
nişte persoane care nu sunt pe de-a întregul nebune, dar nici
îndestul de stă-pâne pe felul lor de a fi, creând numai situaţii
neplăcute în jur). Receptaţi ca atare, astfel de indivizi sunt
pretutindeni întâmpinaţi cu ostilitate.
Infirmităţile intelectuale, aparent, nu sunt datorate celui ce le
are. Aparent, deoarece ele n-ar deveni nocive dacă omul care le
adăposteşte n-ar da dovadă de lene, de „lasă-mă să te las‖, sau de
alte metehne de acest fel, care au proprietatea de a le augmenta
insuficienţele.
Infirmităţile sentimentale le întrec pe toate celelalte. Iar omul
cel mai şubred se dovedeşte acela despre care Cain spune „... tu nu
iubeşti nimica‖. Un astfel de om e primejdios şi pentru el – trăieşte
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în pustiul pe care singur l-a generat – şi pentru alţii, fiindcă
sporeşte deşertul în lume.
Mândria de a înţelege. Câtă robusteţe spirituală şi mândrie
în acelaşi timp demonstrează Cain când afirmă: „Lut, spirit /
Arată-mi orice vrei şi-am să pricep‖.
La mijloc e o amplă cuprindere a tot ce poate exista şi este o
caracteristică majoră doar a oamenilor pentru care lumea
exterioară (dar şi cea lăuntrică, una fără alta sunt deficiente)
există ca nesecate desfăşurări şi combinări de elemente chemate
să-i confere omului statutul său inconfundabil în univers.
„Arată-mi orice vrei şi-am să pricep‖ se constituie şi ca o
provocare adresată, în primul rând, sieşi, o asigurare că nu numai
că a conştientizat-o, dar că e în stare s-o susţină, factori care-i
asigură atât de mult dorita continuitate în procesul descoperirii de
sine şi a cosmosului.
Inteligenţa şi „rolurile” sale. Cain ar avea motive
suplimentare de a se socoti privilegiat. Unul dintre aceste motive
îl constituie via sa inteligenţă însoţită, în permanenţă, de un
discernământ capabil să selecteze cu precizie lucrurile de care are
nevoie. Este treapta care vorbeşte convingător de gradul său de
intelectualitate apreciabilă.
Când afirmă: „M-aş mândri că-n mintea mea / Încap asemeni
lucruri‖, replică adresată lui Lucifer când acesta îi arată
nemărginirea cosmosului, demonstrează nuanţata înţelegere până
şi a celor care par să întreacă posibilităţile normale de a fi
înregistrate.
Bucuria receptivităţii. Omul care simte o imensă bucurie
receptând lumea înconjurătoare e semn că posedă o înzestrare
supe-rioară. Aceasta constă în deschiderea sa spre tot ce este
impresionant, frumos, neobişnuit de măreţ.
Călătoria pe care o face Cain însoţindu-l pe Lucifer prin
univers ne dezvăluie un suflet pentru care excepţionalitatea există
şi are mii de înfăţişări. Indiscutabil, un astfel de om are o soartă
ieşită din comun.
Monologul lui Cain de acum este un autentic cântec de slavă
adresat minunilor din univers: „O, prea frumos / Şi nevisat eter, o,
voi, mulţimi / De spirite crescânde, voi, lumini / Necontenit
sporite! Ce sunteţi?‖, e doar începutul acestuia (urmează alte
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douăzeci de versuri în acelaşi ton ditirambic, dar parcă niciodată el
n-a fost mai îndreptăţit să se manifeste ca aici).
La fel de emoţionantă este şi concluzia la care ajunge Cain:
„Deşi-s făcut din lut netrebnic, gândul / Se-nalţă pân’ la tot ce
văd acum!‖ Iar un om care e capabil să se înalţe, fie numai şi prin
gând, la frumuseţile celeste, se arată a fi demn de ele
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VIRGIL ŞERBU CISTEIANU

100 DE ANI DE LA MOARTEA EROULUI
NAŢIONAL EMIL REBREANU, FRATELE
MARELUI ROMANCIER LIVIU REBREANU
Emil Rebreanu s-a născut la 17 decembrie 1891 în
localitatea bistriţeană Maieru, fiind al cincelea copil, din cei
patrusprezece a-i lui Vasile şi Ludovica Rebreanu.
Când a izbucnit primul război mondial, Emil Rebreanu se
afla student. Este obligat de autortităţile austro-ungare să-şi
întrerupă studiile şi să plece pe frontul din Italia, Galiţia şi Rusia.
În anul 1915, pe când se afla la Lugoj, îi trimite surorii sale
Livia Rebreanu – Hulea o scrisoare aflată în arhiva noastră, în
xerocopie şi publicată în numerele precedente ale revistei ,, Gând
Românesc‖ prin care îşi prevesteşte destinul. În anul 1917, în
luna februarie 1917, deci cu trei luni înainte de a fi spânzurat, îi
scrie surorii sale mai mici: ,, Dragă Miţi […] ,,Nu ştiu cum se va
întoarce lumea după război dar dacă nu voi pierde nimic din tot
ce simt că este în mine voi ajunge departe.”[…] Cu toată
dragoastea Emil (4 februarie 1917). 4
4

Şi această scrisoare, din care am reprodus acest fragment se află în arhiva
noastră. Biografia lui Emil Rebreanu a fost excelent cuprinsă în paginile cărţii
regretatului meu prieten, prof. Ioan Lăpuşneanu din Năsăud, un excelent
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Emil Rebreanu

În ziua de 10 mai 1917 Emil Rebreanu i-a hotărârea de a trece
graniţa pentru a nu lupta împotriva fraţilor români şi dezertează
de pe frontul de la Ghimeş. În noaptea de 10 spre 11 mai încearcă
să treacă graniţa. Probabil, în urma unei trădări, în momentul
când mai avea puţin pentru a intra în liniile româneşti, este prins
de o patrulă şi arestat.
În ziua de 14 mai, 1917, Emil Rebreanu va fi condamnat la
moarte prin spânzurare. Participant la acest act inuman comis de
puterea austro-ungară, caporalul telegrafist Emil Trif agricultor,
din comuna Vâlcele, judeţul Cluj, în urma unei declaraţii luate de
autorităţi la solicitarea lui Tiberiu Rebreanu, fratele mai mic al
eroului, în luna noiembrie 22, din anul 1959
relatează
următoarele:

cunoscător al familiei Rebreanu şi din cartea căruia am reprodus fotografiile
anexate, alături de prof. Ursa Sever din Maieru, finul fiicei adoptive a marelui
romanciar, Puia Rebreanu-Vasilescu, întemeietorul Muzeului ,, Cuibul
viselor‖ din Maieru şi a casei memoriale ,,Liviu Rebreanu‖ din Prislop. Despre
marele romancier şi despre Emil Rebreanu am vorbit, zile întregi, prin anii
1957-1958, cu cel mai mic copil al familiei, Tiberiu Rebreanu pe care l-am
cunoscut foarte bine de pe vremea când eram salariatul secţiei de învăţământ şi
cultură a fostului raion Aiud, reg. Cluj.
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Mă aflam în Ghimeş de la data de 5 ianuarie 1917 ca soldat
cu gradul de caporal ca maestru telegrafist…. Lucram la
întreţinerea liniilor de comunicaţie ale armatei comandată de
baronul Kárg, iar de germană sub comanda generalului Gerak,
bavarez.
Într-una din zilele lunii mai 1917 mă aflam în gara Ghimeş
când pe la orele 10, a.m. am văzut o patrulă de ofiţeri şi soldaţi
din regimentul 10 infanterie excortând un ofiţer cu hainele
stropite de noroi, palid şi oboist.
Figura sa îmi părea cunoscută deoarece l-am întâlnit prin
Ghimeş de mai multe ori.
Unul dintre ofiţerii escortei m-a întrebat unde se află
comenduirea garinizoanei, în direcţia căreia au şi pornit imediat.
Seara m-am dus şi eu la comenduire unde controlam buna
funcţionare a aparatelor telefonice şi m-am interestat despre
ofiţerul prins.
Cineva din birou mi-a răspuns că desigur arestatul va fi
spânzurat…
Precizez că generalul Kárg, cu care aveam zilnic de lucru,
era un om aspru, deosebit de dur.
Era înalt şi purta la bărbie un cioculeţ de păr. Ofiţerul era
ţinut în arestul aflat în clădirea poştei, unde a rămas până în
seara execuţiei.
Îmi amintesc precis că în ultima zi a vieţii sale deţinutul a
scris până seara târziu. L-am urmărit prin geamul deschis. Fuma
într-una. Era numai în cămaşă, cu cisme şi pantaloni sfârtecaţi în
mai multe locuri, probabil agăţaţi prin sârmele ghimpate la
încercarea de fugă.
În ziua ultimă s-a anunţat peste tot că seara va fi executat
“un spion”….
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Pe la orele 10 noaptea o companie de soldaţi cu torţe
aprinse în mâini, cu baionetele la arme, căşti de oţel, în răpăit de
tobe, a mers la poştă escortând pe arestat pe cel din urmă drum
al vieţii sale.
Se adunase lume multă, soldaţi şi femei mai ales, bărbaţii
fiind plecaţi pe fronturi.
Execuţia s-a desfăşurat pe malul Trotuşului.
Condamnatul era în civil, cu cisme, susţinut la braţ de un
preot. Abia se ţinea pe picioare.
Văzusem spânzurătoarea ridicată de cu ziuă.
Înainte de a-i pune ştreangul de gât s-a dat citire sentinţei în
limbile germană şi maghiară, de către un căpitan. Au răsunat
comenzi, mulţi însă, am remarcat faptul că trupa nu se grăbea să
le execute cu aceeaşi repeziciune ca alte dăţi.
Abia la citirea sentinţei am aflat numele sublocotenentului
Emil Rebreanu cât şi cauza pentru care a fost condamnat la o
atât de groaznică moarte.
Adevărat că mai ştiam că este român, şi m-am legat mai
mult de el deoarece şi eu eram singurul român în unitatea mea
iar ultima seară mă frământam cum aş putea să iau ultimele
însemnări scrise pentru a le trimite familiei.
După citirea sentinţei am fost întrebaţi cu glas tare dacă am
înţeles motivele cruntei condamnări. Nimeni n-a răspuns. Apoi
tobele au început să bată vârtos. Un plutonier de jandarmi a
trecut la execuţie. Mai întâi a legat pe condamnat de mâini şi de
picioare, i-a trecut laţul în jurul gâtului, apoi i-a smuls scăunelul
de sub puicioare. Spânzuratul se legăna zguduit de spasmuri.
Faţa i s-a împurpurat, apoi s-a învineţit. Avea gura larg
deschisă. Călăul l-a izbit cu pumnul sub bărbie, apoi l-a smuncit
de picioare. Un medic militar a constatat moartea lui Emil
Rebreanu după şase minute de chinuri.
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Tobele băteau mereu aşa că au acoperit şi ultimele cuvinte
pe care le-a rostit, dar pe care nu le-am putut înţelege. Eram şi
departe iar ropotul tobelor nu mai înceta.
A luat apoi cuvântul preotul, care arătând trupul ce se
legăna în lumina pâlpăitoare a făcliilor a spus că aşa pier
trădătorii şi a atras atenţia ostaşilor să se ferească a urma
exeplul lui Rebreanu.
Totuşi, la scurtă vreme, mai mulţi au încercat să fugă la ruşi
şi români. Cei prinşi au şi fost executaţi la fel ca Emil Rebreanu.
Abia după câteva ore a fost îngropat Emil Rebreanu căruia i
s-au furat până şi cizmele din picioare înainte de a fi aruncat în
groapă. Făcută chiar lângă stâlpul spânzurătorii.
Lumea a plecat înstristată, apăsată, plângând. Pe loc a
rămas doar o patrulă de pază. Dimineaţa am trecut să văd
mormântul. Avea la căpătâi o cruce militară cu urmâtoarea
inscripţie: Emil Rebreanu, trădător de patrie, (subl. n.)

Mormântul eroului Sublocotenent Emil Rebreanu, spânzurat de unguri l4
mai 1917 pentru că a vrut să treacă în rândul armatei române să lupten
pentru întregirea neamului. Patria recunoscătoare nu l-a uitat.
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Cu toate acestea, în ziua cealaltă mormântul era acoperit cu
flori. A doua zi la fel, fapt pentru care la faţa locului au fost
postaţi jandarmi.
Când m-am dus iarăşi acolo ei m-au oprit, întrebându-mă ce
caut. Le-am spus că mi-am pierdut tabachera şi astfel am scăpat
de urmări grave.
Acum nu mai exista nici crucea, nici florile, nici mormântul.
Locul fusese complet nivelat şi nici nu putea-i bănui unde este
groapa.
Eu am plecat din Ghimeş în cursul luni iulie acelaş an şi
când am ajuns la Cluj l-am informat pe învăţătorul Pârvu,
originar din Petrid care a spus că va încerca să anunţe familia
Rebreanu.
Cu prilejul execuţiei un ofiţer a fotografiat moment cu
moment sinistrul eveniment, cât şi mormântul a doua zi. Nu mai
reţin numele acestui ofiţer de specialitate fotograf. I-am avut
adresa dar s-a rătăcit în peregrinările atâtor ani trecuţi de
atunci. Tot atunci acest ofiţer a fotografiat şi pe Ilona, fotografie
predată familiei Rebreanu.
Despre Ilona, ofiţerul- fotograf zicea că va fi şi ea
spânzurată. Nu ştiu ce a urmat.
Ilona spăla rufe la soldaţi. Nu o cunosc mai amânunţit.
Regret că nu am avut prilejul să relatez aceste evenimente când
îmi erau mai proaspete şi mai vii în memorie.
Cluj la 22 noiembrie 1959
Ss Emil Trif.
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Monumentul Eroului sublt. Emil Rebreanu de la Ghimeş Palanca

La un an după tragicul eveniment, cumnatul său, soţul surori
sale Miţi, căpitanul Procopiu Strat, a indentificat mormântul. În
anul 1921, la cererea lui Liviu Rebreanu fratele său erou va fi
deshumat şi reînmormântat creştineşte, iar în anul 1922, în luna
octombrie, ziua 2 a fot ridicat monumentul. Lui, eroului de la
Ghimeş-Palanca, fratele său marele romancier Liviu Rebreanu ia dedicate romanul ,, Pădurea spânzuraţilor.‖

Imagini din Ghimeş
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VIRGIL ŞERBU CISTEIANU

PROLETCULTISM SAU REALISM SOCIALIST?
În anul 2001, citeam în revista ,,Apostrof‖ nr. 7-8 un articol al
conjudeţenei noastre Sanda Cordoş, şefa Catedrei de Filologie a
Universităţii clujene intitulat: ,, Proletcultism n-a existat‖5, care
se părea că va declanşa discuţii incitante despre acest subiect.
Discuţii au fost, fără să fi declşanşat o dezbatere temeinică,
amplă, care să lămurească subiectul. Ion Simuţ se întreabă într-un
articol publicat în anul 2001 în revista U.S. ,, România literară‖6:
Avem o dilemă: cum să numim astăzi mai potrivit exigenţele
ideologice conformist impuse artei în perioada comunistă?
Prioletcultism sau realism socialist?
Nicolae Manolescu, în volumul: ,, Inutile silogisme de morală
practică7‖, răspunzând Sandei Cordoş spune că: […] termenul de
jdanovism propus de Sanda Cordoş este - numai pentru ceea ce
suntem tentaţi să numim proletcultism, adică perioada 19481964, obsedantul deceniu extins, după cum l-a numit Marin
Preda. Are dreptate, numai că termenul e prea special, având
defectul de a isca nedumeriri pentru necunoscători. El poate fi
vehiculat între specialiştii primei perioade a comunismului
românesc, dar are dezavantajul de a rămâne obscur publicului
5

Articol reluat în volumul său .. Între revoluţie şi reacţiune‖ apărut în 2002.
R.L. nr.30, 2001
7
Ed. Albatros, 2003
6
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larg. Pe deasupra, nu denumeşte întregul fenomen ideologic al
perioadei comuniste din 1948 până în 1989. Termenul de realism
socialist este preferabil, din motivele pe care le-am spus.
Despre proletcultism, au apărut numeroase lucrări semnate de
Dumitru Micu, Liviu Lengheriu, M. Niţescu, Ana Selejan etc.
Ideologii comunişti a-i timpului au preferat în luările lor de
cuvânt şi în lucrările lor termenul de proletcultism.
Sanda Cordoş, credem noi, a adus în dezbatere acest subiect
dintr-un motiv interesant: scoaterea din uzul public al termenului,
nu fiincă era de provenienţă străină ci pentru a ,, ocroti‖ o sumă
de scriitori români care încă mai trăiesc, care ani de zile au fost
fideli proletcultismului, încercând să înlocuiască cultura noastră
adevărată cu una a proletariatului. E drept, mulţi dintre ei au
renunţat, după o perioadă lungă de slujire a unei ideologii străină
culturii româneşti devenind susţinătorii noului current ideologic;
realismul socialist.
Trebuie însă să recunoaştem că în spatele proletcultismului sau fomat mulţi tineri care au devenit mari scriitori, Nu insistăm
acuma asupra acestui fenomen. Ne întrebăm însă: A existat sau
nu proletcultism în literatura română?
Proletucultismul, aşa cum remarcă şi Adrian Bucurescu în
ziarul ,, România liberă‖ 8 este o abreviere de la ,, Proletarskie
Kulturno Prosvitelnie Organizaţii‖ apărută în anul 1917, în zilele
de 16-17 octombrie la Petrograd, ca organizaţie culturală de masă
creată de A.A. Bogdanov şi A.V. Lunacearschi un apropiat a lui
Lenin. Confrom acestei organizaţii, cei care au îmbrăţişat ideiile
acesteia, trebuie să atace scriitorii consacraţi, să înlocuiască
vechea cultură cu una nouă, proletară, iar cei care se opun să fie
,, eradicaţi ‖ din noua cultură proletară. În Rusia sovietică,
acestui curent îi vor cădea pradă mari scriitori printre care îi
amintim pe Vera Iber, Alexei Tolstoi, Olga Forş, N. Tihonov şi
mai ales marele poet rus Sergei Esenin.
În cultura românească influenţele proletcultise s-au simţit,
după revoluţia lui Lenin şi Troţki destul de repede, încă din anul
1934, datorate unor scriitori care făceau parte din tagma
socialiştilor care simpatizau cu Rusia comunizată.
8

18 iunie 2006, p. 2- documente aldine
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Unul dintre aceşti scriitori proletcultişti a fost:
ALEXANDRU SAHIA
Donesc eris felix multos numerabis amicos
Tempora si fuerint nubile solus eris.9
Ovidiu
… pe numele adevărat, Alexandru Stănescu. Tinerii au dreptul
să cunoască adevărul despre acest scriitor. Cei din generaţia mea
l-au studiat la şcoală ca mare scriitor proletcultist, ca mare
speranţă a culturii româneşti ucis de ,, regimul burghezomoşieresc‖ care nu vedea cu ochi buni asemenea ,,mari talente‖.
Să vedem în cele ce urmează cine a fost cu adevărat Alexandru
Sahia şi cine au fost cei care i-au distrus ,,marele său talent‖ de
scriitor proletcultist!
S-a născut în localitatea Mănăstirea, de lângă Dunăre, în anul
1908, într-o familie cu o bună stare materială. Tatăl său a fost un
ţăran cu avere şi mai mulţi ani primar liberal în localitate. Fratele
lui era un crâşmar prosper. Iar sora lui era profesoară. După
absolvirea primelor clase în satul natal urmează cursurile liceului
militar din Craiova, pregătindu-se pentru o carieră de ofiţer. Viaţa
cazonă din liceul militar îi displace şi se transferă la liceul ,, Sf.
Sava‖ din Bucureşti după absolvirea căruia se înscrie la
Facultatea de Drept. Fire labilă, intră într-o nouă criză, după cea
de la Craiova, cea religioasă. Se duce la mănăstirea Cernica, unde
la 21 de ani îşi ia numele de Sahia 10 , pe care îl va păstra ca
pseudonim literar. Nu se acomodează nici aicea. Renunţă la
credinţa religioasă, părăsind mănăstirea şi se apucă să studieze
operele lui Karl Marx.
Începând cu anul 1932 va lucra în presă până în anul 1937, în
luna august când va muri. Sahia va fi colaborator la două gazete.
Vremea‖ şi Dimineaţa. Câştiga bine. Avea şi o afacere cu taxi în
Bucureşti. Sahia era un om sobru. Nu avea viciu nici beutura, nici

9

Până eşti fericit o să numeri amici o mulţime,/ Vremile grele venind, singur
atuncea rămâi!
10
Este o anagramare a numelui proorocului Isaia
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fumatul, nici jocul de cărţi. A fost iubit şi a iubit multe femei,
printre care şi scriitoare.
Ce s-a întâmplat cu copilul primarului liberal din Mănăstirea
de a devenit un communist notoriu? S- a întâmplat că a trăit
atmosfera problematică a veacului său. Este omul problematic
per excellentiam cum scrie Petre Pandrea11.
Alexandru Sahia avea contac cu intelectuali influenţi din
epoca sa. Este surprins la anumite conferinţe la care aplaudă
pasajele care vorbesc de Rusia, colaborează la revista
criptocomunuistă Veac nou, în cercul lui de cunoştinţe se aflau,
Zaharia Stancu, Eugen Ioneco, Ghiţă Ionescu, Radu Popescu
oameni de stânga, dar şi Mihail Poliphroniade, Arşavir Acterian,
Constantin Noica, Barbu Brezeanu, Mihail Sebastian. Faţă de
ultimul are o atitudine critică în revista Floare de foc din 30
ianuarie 1932 fiindcă părăsise mişcarea comunistă12. Era legat în
secret şi de comuniştii Ştefan Foriş, Lucreţiu Pătrăşcanu, Petre
Pandrea, N.D. Cocea, Moscu Cohn (alias Ghe. Stoica) etc. În anul
1936 face zilnic în ziarul Dimineaţa cronica procesului Anei
Pauker care se desfăşura la Craiova şi îi va duce o bluză în
cusăturile căreia Siguranţa descopere o listă scrisă în limba
germană cu numele celor care făceau parte din Consiliul de
Război13 .
Cu sprijinul financiar al PCdR, scoate şi câteva reviste: Veac
nou, Floare de foc, Bluze albastre, Reporter, Şantier. Participă la
toate campanile din anii ’30 ordonate de Komintern. În anul 1932
îl atacă pe Panait Istrati în revista Floarea de foc: Ce mare
canalie eşti, tovarăşe Panait. Îmi amintesc anii tăi de glorie când
era îndeajuns să-ţi anunţi o carte pentru ca nenumărate edituri
occidentale să năvălească cu ofertele. Şi asta se datora cui?
Talentului? Să fim drepţi! Trambulina roşie a fost cea care te-a
ridicat uimitor. Cele două vaci grase: Racovski şi Troţki ţi-au
întins ţâţele să le mulgi cât vei voi, ca unui mânz nărăvaş.

11

Memoriile mandarinului valah
Camil Petrescu Note zilnice -Edit. Gramar, 2003, p. 41. Petru Comarnescu,
Jurnal 1931-1937, Institutul European, 1994 pp16,22,42,43, Jurnal publicat
mai înainte, în revista Fundaţiei Drăgan de la Roma.
13
Ziarul Universul, din 14 iunie 1936.
12
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Împărtăşeşte tot mai mult principiile comuniste. Face o vizită
în URSS şi scrie o carte: URSS, azi. Dar să vedem care a fost
rezultatul acestei vizite!
Sahia a călătorit în ţara sovietelor lui Lenin şi Stalin nu ca un
privilegiat, nu ca un scriitor comunist. Nici VOKS şi nici
Komintern nu l-au luat în considerare. Dar oamenii lui Iagoda14 lau lua în primire. Era considerat un comunuist clandestin venit
dintr-o ţară capitalistă. Suspectat de un spionaj imaginar, este
arestat, anchetat şi închis la închisoarea din Lublianka. Era iarnă
şi neavând îmbrăcăminte adecvată se va îmbolnăvi grav. După
anchetă este obligat să părăsească Rusia şi ia primul tren spre
casă, via Varşovia cu un popas la Paris. În cartea sa URSS, azi,
nu scrie nimic despre păţaniile sale de la Moscova. Petre
Pandrea 15 povesteşte în memoriile sale: Al. Sahia […] a fost
arestat la Moscova câteva săptămâni ca…spion român. Era
iarnă. Atuncea a răcit. De acolo i se trage tuberculoza. […] Al
Sahia a cinat la mine într-o seară şi ne-a povestit impresii.
Cartea îi apăruse. Era scrisă înainte de a fi vizitat paradisul
terestru pe care-l aştepta. Şi-a dat seama că nu-i paradis, că
panait Istrati şi André Gide au avut dreptate. Al. Sahia s-a întors
dezamăgit de la Moscova. Ne-a plâns în braţe. […] Acest om era
în căutarea unor idealuri arzătoare, absurde… şi nu le găsea.
Dar ce a păţit acest tânăr care alegra după ,, idealuri absurde‖ la
reîntoarcerea în ţară? Care a fost răsplata tovarăşilor săi
comunişti? Cu numai câteva zile înainte de moarte, Alexandru
Sahia a fost considerat ,, duşman al partidului comunist‖de către
prietenii săi: Ştefan Foriş, şeful Agitprop PCdR, de care era
apropiat, Leonte Răutu, Sorin Toma, Aurel Rotemberg ( alias
Ştefan Voicu). La nici 30 de ani, în luna august 1937, moare
răpus de TBC.. La moartea sa filosoful Constantin Noica scris
următoarele: Dacă nu te convingea pentru dreptatea cauzei sale,
te imprsiona prin puterea lui de a suferi şi compătimi. De altfel
poate se ascundea ceva romantic în lupta socială a lui Sahia. Ca
tânărul acesta de la ţară să stea în mijlocul muncitorilor de la
14

Era şeful GRU. Amintiţi-vă că la căderea lui Gorbaciov, Iagoda a contribuit
decisiv, încercând să ia puterea în Rusia şi să memnţine URSS intacte. A fost
însă înlăturat de Boris Elţân.
15
Petre Pandrea op. cit. p.345
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cele câteva fabrici din Bucureşti, participând la suferinţele lor
[...]- dacă pentru lupta de clasă simţea îndemnul-[…] trebuie
mult idealism, hotărât mai mult decât merita cauza sa.16
Dar, oare cu asta s-a închis cazul Sahia pentru ortacii lui
comunişti? Nici vorbă. Dacă viu nu mai putea aduce nici un
serviciu ,, cauzei‖ , mort era încă util. Odată cu instaurarea
comunismului în ţara noastră, regimul bolşevic al lui Ana Pauker,
Gheorghiu-Dej, Vasile Luca, Iosif Kişinevski, Teohari Georgescu
se foloseşte de cadavrul lui, de amintirea lui pentru a construi un
mit. Devine obiectul unui cult, prin care comuniştii loveau în
marii creatori de cultură românească. A fost prezentat ca un mare
scriitor care a trăit în mizerie, bineînţeles aruncat de clasa
burghezo-moşierească din cauza căreia a murit. Este inclus în
manualele de literatură din Şcolile medii şi Facultăţi şi dat ca
exemplu celorlaţi scriitori români. Este considerat de propaganda
comunistă scriitor clasic şi intră în lecturile obligatorii ale elevilor
şi studenţilor. Era adevăratul scriitor şi jurnalist care scrie despre
necazurile celor mulţi. El era cel care indica scriitorilor români
drumul de a se înfrăţii cu muncitorii, ,,Opera‖ sa a fost tipărită în
zeci de milioane de exemplare. S-au scris cărţi despre viaţa şi
opera lui. Ziua de naştere a fost mereu marcată de propaganda
comunistă condusă de Iosif Kişinevski şi Leonte Răutu. A fost
ales membru post- mortem al Academiei Române. Şcoli, străzi,
sate, instituţii, gospodării colective i-au purtat numele, este ales
membru al Uniunii Scriitorilor din România care îi dedică
evenimente comemorative. Toate acestea fiindcă literatura lui
prezintă viaţa grea a muncitorilor, din fabrici şi uzine ( să ne
amintim de nuvela sa Uzina vie şi e eroul său Bozan!) etc. A fost
prezerntat mereu de comunişti ca un lumpen. Mereu devotat
cauzei, sărac, dormind prin redacţii şi mergând în fabrici şi
ateliere pentru a vorbi cu oamenii. Aşa ni l-a prezentat ideologia
comunistă. Realitatea, cum am arătat, era alta.
Cu toate primejdiile prin care a trecut, Sahia nu s-a lepădat de
ideologia lui Stalin, nici de ideile revoluţionare. În lucrările sale
nu ne spune nimic despre tristele moment petrecute în URSS.
Moartea prematură l-a salvat să treacă printr-o nouă criză
16

Ziarul Vremea, 22 august 1937.
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existenţială, la el ireversibilă. Alexandru Sahia- scrie Petre
Pandrea17- a fost o mare inimă, cu un cerebel de curcă. Era incult
ca o ciubotă şi plin de aleanuri ca o fată de pension. […] Avea o
necesitate imperioasă de a crede în ceva adânc şi mare. A
încercat să creadă în Dumnezeu şi s-a refugiat doi ani la
călugări la Cernica. NU a reuşit. S-a certat cu ei. Harul divin nu
a pogorât asupra lui.[…] Sahia nu făcea studii universitare
regulate, fiindcă a vrut să facă două revoluţii în cinci ani. Întâi o
revoluţie morală cu popii şi pe urmă, o revoluţie comunistă cu
muncitorii.

Alexandru Sahia

17

Turnul de ivoriu, ed. Vremea, 2004, pp.56-58
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MIRCEA VAIDA VOEVOD

TOIAG DE MAG
MINCIUNI DE JILŢ
Spătar înalt, în vârf-coroană,
o cruce dedesupt,
o pană înfiptă într-o călimară.
Ca reazem pentru braţe –
două capete de fiară,
unul cu botul rupt
rânjind să te înhaţe,
altul – cu meclă de Satană.
Eu îi menisem un cuvânt anume,
un nume, o poreclă; jilţ –capcană.
Cerca să-mi pară credincios şi sfetnic,
proptit pe labe grele, îndărătnic.
Îşi amintea ades de Marx, de Lenin.
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Nu celuia, doar că minţea puţin,
lucrase pentru regii demiurgi,
slujise mari şezuturi de Habsburgi,
în stil baroc, dar mincinos senin.
Of! – Jilţe! Te compătimesc amar,
eşti plin de cari, de cuie, de piroane,
cu aere de grof şi proletar,
uscat sub vremi ca lemnul de icoane,
căci s-ar putea pe rug să se sfârşească
povestea ta, în jar şi foc de iască.
CAPTIV ÎN JILŢ
Stând în jilţ captiv, o coţofană
se opri din zbor pe nalt spătarul,
mă frigea cumplit în piept o rană,
ea, obraznică, înfiptă, proastă,
îmi căta cu pliscul într-o coastă,
jarul, o durere arzătoare.
Cum zăceam, ca brazdă, în amiază,
fără vlagă parcă, slab de faptă,
ciugulit în inimă de-o ţarcă,
piază rea pe trupul meu grămadă,
când am întrebat – cine era?
Spuse-n şoaptă:
tu mi-eşti pradă, tu mi-eşti gazdă,
eu sunt bătrâneţea ta.
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ALTAR DE MOAŞTE
Trup înscăunat din hârb şi oase,
mari nume, înţelesuri taine,
se pune punct-final de lume.
Azi cine oare mă cunoaşte?
morman de patimi vechi şi roase,
zeu defunct, altar de moaşte.
De ar ieşi spre ceruri Doamne,
oştirile din catacombe,
din dale vechi, pătrate, rombe,
din geometrii, din catedrale…
Am respira în Rai tăria
alai, vecia de fantsame
şi vom fi sfinţi şi vom fi basme…
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IOAN POPA

AI LUI GORAN
De felul lui un om greoi şi-ncet,ager însă la
minte, c-o existenţă calmă şi meticulos rânduită,
Goran nu prea asuda el la lucru. Bani însă avea, mai
totdeauna purtând cu el o sumă frumuşică, ceea ce pe
cei din jur tare-i mira: sudoare ba, bani da! De unde
atâta bănet la trândavu ăsta?! - se-ntrebau ei nu de
puţine ori, ştiindu-i felul. Că de puturos ce era şi
pământul de sub picioare îi mirosea! Iar acum…
Cu mintea odihnită, unul ca el era-n stare de te
miri ce. Te plesnea când şi unde-ţi era lumea mai
dragă, de te făcea de mândra minune. Se purta în
haine albe, curate, încins la brâu cu-n șerpar lat, iar pe
cap purta pălărie cu boruri largi, cum puțini purtau în
sat. Mde! Om de vază!
Porni de-acasă să facă bani taman în America.
Alături altor grupuri de români ardeleni. Căuta calea
cea mai lesne de înavuţire. Fără sudoare şi osteneală
prea mare, dacă se poate. După așa ceva umbla de
când se ştia: „Du-mă, Doamne, unde-i cucu/Unde-i
plată şi nu-i lucru!‖
Era vremea prohibiției. Se-nhăită în trupa lui
Americanu, român şi el, din satul vecin, cu care
intrase în legătură de ceva vreme. Ăsta, chiar că
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numai după pungăşii se purta. Prepara și distribuia
băuturi alcoolice în oraș. O rețea bine dirijată și cu
mult folos rânduită. Dolarii curgeau precum băutura
la țeava cazanului din canal. Ce şi-o fi zis omul? „Nus ei destui proşti în lumea asta să-şi rupă oasele –
răbufnea şiretenia şi viclenia din el - io la ce s-o mai
fac?!‖ Vedea şi simţea că se poate şi altfel! Drept
urmare, se-nfăţişa mai mult pe la cules şi mai
niciodată pe la lucru.
Descoperit și arestat de autorități, doar el mai
știa ce pătimise.Tăcu însă până-n pânzele albe. Mai
fusese el înghiontit, dacă nu chiar binişor scuturat de
praful de pe spinare, mai şi îmbrâncit, dar vorbă din
gura lui nu reuşi să afle nimeni. Zăcu câteva zile bune
la răcoare, îndărătul uşilor zăvorâte, sub pază şi grijă
mare. Căci legea era negrăit de aspră în atari situaţii.
În zadar se luptau ei şi încercau să prindă firul, că-şi
dădeau prea bine seama de reţeaua largă în care era
înşurubat, căci Goran se ţinea bine pe picioare. Se
încontra, se eschiva în fel şi formă, ba că nu înţelege,
ba că nu ştie cum curgeau lucrurile mai departe, că
sarcina lui doar asta era, de a supraveghea făcutul
băuturii şi nimic altceva. Pe-afară treaba era a altora,
pe care el nu-i ştia nicicum. Îl ameninţau cu ani grei
de temniţă, cu expulzarea de pe pământul lor, dar la
toate deveni imun. Nu şi nu, nu şi nu! El nu cunoştea
pe nimeni, menirea lui era doar să păzească acel
cazan. Fu mult reţinut în anchete şi sâcâit cu întrebări
fără de număr, la care însă răspunsul, fie că întârzia,
fie că nu venea deloc. Făcea pe neştiutul, schiţa
gesturi tembelice, rătăcea cu privirea peste
anchetatori, scăpând astfel de sub privirile lor
ameninţătoare, în toate jucându-şi rolul cum nu se
putea mai bine. Un suflu de oboseală şi-ncrâncenare
se-aşternea până la urmă peste toţi şi, nemaigăsind
soluţii de reuşită, n-aveau decât a-l trimite înapoi,
îndărătul lacătelor şi-al zăvoarelor.
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Timpul lucra în folosul lui Goran şi al
celorlalţi ai săi.
Cum-necum, Goran se văzu la lumină. Tras la
faţă, şters şi-ncercănat, supt şi sleit de puteri, mai că
pierdu şirul zilelor, ori al săptămânilor?! de când fu
mutat din răcoarea canalului în cea a temniţei, rupt de
lume şi de viaţă. Cum l-or fi dobândit ai săi, cât or fi
plătit pentru el, că auzise, tot de pe la ai lui, cum că ai
putea fi scos de la necaz cu bani, nu mai avea acum
importanţă. Bine că trecu acest hop, defel de neluat în
seamă, doar acolo, la ananghie dându-şi seama cât de
periculoasă le fu acţiunea lor nesăbuită. Şi cât de
scump i-ar fi putut costa!
Goran se-napoie şi el la o vreme din America.
Cu bună agoniseală veni, că izbuti să târguiască, la
preţuri bune, niscaiva pământuri din moşia în
destrămare a doctorului Zolany - încăpută pe mâna
largă şi uşoară a tinerei şi fluşturaticei sale neveste,
mereu în petreceri prin Budapesta - ca şi din cea a
scăpătatului şi tot mai prăpăditului Piştea - ajuns de
pripas pe la uşile oamenilor de-atâta băutură. Își înălță
casă de cărămidă cu coloane rotunjite la pridvor şi
scări mari de piatră la intrare. La poartă ridică gard de
scândură scumpă, pe el, mai toată ziua, odihnindu-şi
braţele molatice, lenevoase şi trândave. După cum se
cuvenea unuia ce asudase pe pământurile Americii!
Pufăia mai tot timpul din lulea. Prindea vorbă
cu cei ce treceau pe drum, cu oricine şi din orice
aflând cap şi-ncepătură poveştilor sale fără de sfârşit.
Avea mult de furcă cu vecinul de peste drum ce-și
bătea mereu nevasta, și cu rost, și fără rost. Mă
vecine, de-ai fi fost în America, te-ar fi închis unadouă! Nu-i slobod ceea ce faci tu! Și vecinul ținea
minte de ieri până mai alaltăieri, până la următoarea
băută.
*
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Hai că drumu-i bun!, își îndemna ginerele,
cadru militar de prin părțile Sibiului, pripășit pe
undeva departe, de unde cu greu ajungea acasă. Hai
că-i bun! Cam la atâta se limita convorbirea
telefonică, mai mult zbierată decât vorbită. Că așa
funcționau pe-atunci liniile telefonice. Ca și cum
capătul celălalt al firului era la marginea pământului.
Cum nici drumurile nu arătau mai bine, acasă nu
putea ajunge decât pe vreme bună, cu soare și fără
ploi. O aventură pe timp ploios îl ținea izolat aici
până căile se făceau iarăși practicabile. Ceea ce viața
militară nu-i cam permitea.
Avea un Wartburg, model 1952, lucru extrem
de rar pe atunci. După spusa socrului, Vonica pornea
la drum Că-i bun! Se-ntâmpla de multe ori ca la
plecare să fie toate bune și frumoase, ca pe drum
vremea să le joace feste. Prindea atunci caii
cumnatului său și-i înhăma la Wartburgul împotmolit
prin noroaiele greu de străpuns. Împinsă, trasă de cai,
cum se putea, mașina ajungea în curtea lui Goran. De
unde nu mai ieșea până ce drumul nu se făcea iarăși
bun.
Ce minune! Mașină de lux în sat! Cine a mai
pomenit una ca asta?! Fapt pentru care Goran lăsa de
multe ori poarta deschisă ca mașina Wartburg să fie
admirată de trecători.
Pe cât era de văzut tatăl, pe atât de tembel se
arăta odrasla-i zămislită cu ani în urmă, ajunsă acum
la sfârșitul claselor elementare. Numai că surpriza
oferită de Puișor, fiul ofițerului, după cum îl
dezmierdau ei, fu năucitoare. Rămăsese repetent
tocmai când să treacă în ultima clasă. Când să sară
șanțul, căzu-n cap pe malul celălalt. Ce-i de făcut?,
se-ntrebau cu toții. Cine o fi venit cu soluția nu se
mai știe. Destul că Puișor fu adus la școala din sat săși continue studiile. Adică într-a șaptea, ca și cum ar
fi promovat normal clasa anterioară. Și Puișor termină
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școala elementară, tatăl având grijă să-ntârzie
situațiile școlare până către sfârșitul anului. Când cu
toții erau puși în fața faptului împlinit.
Prinde orbul, scoate-i ochii! Doar atât le-a
mai rămas celor ce l-au școlit.
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VICTORIA MILESCU

Ţ

Pe firul încins la roşu
Tinerii dansează cu moartea
pe firul întins dintre soare şi lună
dansează rumba, cha-cha, tango
cei de jos privesc fascinaţi
Doamne, ce frumos dansează
tinerii cu moartea
pe firul încins la roşu
dintre inima mea şi a ta
un dans extrem la mare înălţime
fără plasă de siguranţă
doar magnolii albe şi roz
ce cutezători, ce nebuni tinerii aceia
chemându-ne să le fim alături...
ochii mi se umezesc
de jerbele de lumină ţâşnind
din trupurile lor încordate
odată cu sângele
curgând spre pământ ca un covor roşu
pe care păşeşte timpul carbonizat.
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Te aştept, bucurie
Te aştept, bucurie
la masa încărcată cu roadele
înfrângerilor scumpe şi rare
la ferestre am pus flori de purpură
ca rănile ce se gudură la picioarele tale
te aştept în genunchi şi călare
cu ochi zdrobiţi
de bulgări de soare
când cerul îi aruncă spre tine
într-un joc
în care vreau şi eu să mă prind
te aştept cu mâinile jupuite de mângâierea aerului
ce miroase a tine
te aştept pe scut şi sub aripa de privighetoare
te aştept pe ruinele ultimului sărut
să ciocnim pahare cu lacrimi
sub bolta arcuită de floarea bogată
tu, ameţitor de curată
te aştept ca pe o vrajă, ca pe un blestem
sărind din piatră în piatră
te aştept ca pe o bătălie
dintr-un încă nedeclarat război
din care nu ştiu dacă mă mai întorc vie...
Oraşul bunăvoinţei
Plin de poezie îmi pare acest oraş
când ne plimbăm împreună
pe bulevardele înverzind
cu fiece respiraţie a noastră uimită, precipitată
plin de poezie ca un stup cu miere îmi pare
privind perechile tinere mergând în tandem
pe aripi metalice, argintii
decupate din stele
ei funcţionează cu celestul combustibil al iubirii
bucuria lor curge-n cascadă de lumini
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peste oraşul plin de poezia lacrimilor neverosimile
ale cerului de vară
ţinându-ne strâns la piept cu ultimele puteri
ce minune, să treci printre oamenii fericiţi
fără ca ei să te observe
nimănui să nu-i pese de tine
decât unui singur om care vine încet
nu şti când, nici de unde, ca moartea.
Fără grija uitării
Oare cât ar trebui să trăiesc
să-ţi spun toate vorbele pe care le-am inventat
în clipele de singurătate
fără grija vindecării
suferinţa e ceva misterios
vine în urma mea să vadă dacă sunt vie
şi încă în risipire de sine
ţin minte toate cuvintele pe care mi le-ai spus
şi golurile dintre ele umplute cu lacrimi
cu îmbrăţişări grele
ţin minte fiece frunză desprinsă
din pomul vieţii
pe care am scris povestea noastră
de la facerea şi desfacerea lumii
dar cum să te aperi de atâta viaţă
năvălind fără grija că ar putea ucide
prea multa strălucire şi frumuseţe
cum să te aperi de vraja nimicitoare a iubirii
venind din ţara ei necunoscută
unde am fost odată şi umbră dar şi lumină
ţin minte toate insomniile paradisului
fără grija trezirii pe o planetă încă fierbinte
ţin minte şi ce ar fi trebuit să uit
pe aici se cam moare
din dragoste sau din alte cauze
unele sunt limpezi ca lumina zilei
altele cred că sunt născocite de zei...
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Cine mă păzeşte
Ce bine mă păzesc ei
bine echipaţi, patrulând prin oase
infiltraţi în celule
săpând tranşee în carne
în globii oculari, în auz
ce devotaţi îmi sunt
adunându-se-n grupuri, în colonii tot mai mulţi –
anii mei
ce vigilenţi, cu armament specific
mă apără de tinerii nebuni, frumoşi, zurlii
chemându-mă în dansul lor ameţitor
pe ringul vieţii, noapte, zi
anii mei pândesc
să nu m-ademenească, să mă-nhaţe
în amiaza caldă când mă împiedic de piatra cubică
mergând spre casă
pasărea rock splendida
ea-mi lasă fluturând din zbor o pană albă
plutind spre decolteul meu frivol
ca amuletă
ce roşu sângeriu îmi toarnă soarele
pe mâini, pe faţă
la apus, când aţipesc o clipă
în veranda casei...
Jocul de-a viaţa
M-am jucat de-a pasărea vestitoare
m-am jucat de-a peştele-n mare
de-a şarpele-n iarbă
în patria mea cu anotimpuri
în patria mea seismică
unde totul mereu se grăbeşte să ardă
aruncând spre nori pietre magice
din măruntaiele munţilor
m-am jucat de-a munţii cu râuri de aur
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m-am jucat de-a câmpia în zori rostogolindu-se
printre boabele coapte cu centuri de maci
în patria mea sub albastrul suprem al cerului
în care mi-am înmuiat buzele şi am sărutat
zidurile bisericilor
din patria mea crucificată
prea frumoasă, prea bogată
m-am jucat de-a troienele de zăpadă
topindu-se-n lacrimile răşinii de brad
m-am jucat de-a singurătatea
într-o ţară singură împotriva tuturor
m-am jucat de-a iubirea şi ura
m-am jucat de-a zborul şi căderea
de-a măreţia şi îngenuncherea
răsplătită şi pedepsită de o ţară
fără de care nu poţi trăi
îţi mulţumesc, Doamne,
că m-ai lăsat să mă joc de-a viaţa
aici, unde a fost cel mai greu
şi cel mai frumos...
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NICOLAE DRAGOŞ

„Coroana” vecinului meu, Mitică
Avea, ştia o lume-ntreagă,
o lume-a lui, ce-i era dragă.
Nu se ştia de când şi cum
era rămas c-un obicei:
de vedea strânşi la vreo ulucă
bărbaţi, copii, multe femei,
nepoftit, oprit degrabă lângă ei
se şi pornea de-ndată să le spună
câte-s în stele şi mai câte-n lună.
Multe avea să-nşire şi să zică
fiindcă de vază om era
vecinul meu Mitică.
Avea tot felul de ciudate veşti şi glume,
fusese doar un om umblat prin lume,
şi, nu v-ascund, era om cumsecade,
cum se cuvine şi cum bine-ţi şade.
Până-ntr-o zi când, să-şi înece-amarul
ce i s-a tras de la năpasta că nevasta
se încurcase, de o vreme-ncoace
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cu primarul, a hotărât pe loc
să meargă la primărie şi pe primar
degrabă să îl alunge şi să-l schimbe.
- Mă, uită-te la mine,
cum te văz şi cum mă vezi,
dacă de îndată nu demisionezi
eliberez „Comunicatul”
despre unul ca tine,
să afle tot satul de ce te-ai încurcat şi cu cine.
Demisionează, mă, în faţa mea, pe loc
că de nu, tot pe loc, îţi dau foc!
Aşadar, i-a dat vecinul Mitică primarului
– cum să vă zic – cu glas turbulent
un neiertător şi neplăcut avertisment.
Poate s-ar şi fi ţinut de cuvânt
că, încă neaprinsă, avea
în mână şi-o torţă.
Primarul, însă, cam indiferent, s-a întrebat:
„De unde atâta grabă l-o fi năpădit
pe Mitică, de s-a hotărât negreşit
să mă schimbe?”
Şi l-a trimis să se plimbe.
Mai apoi, ca să fie conflictu-ncheiat,
(cum s-a şi specificat ulterior
într-un cuprinzător Certificat),
nişte „simpatizanţi‖ de-ai primarului
l-au pus pe turbulentul Mitică,
cum te văz şi cum mă vezi,
direct la pământ, fără a rosti măcar un cuvânt.
Şi pentru că avea în mână şi-o torţă,
l-au expediat urgent la oraş
îmbrăcat în cămaşă de forţă.
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Să se mai spună că nu-i lumea
plină de laşi!
…A, să nu uit! În ultima vreme se spune
că vecinul Mitică, omul cum l-am ştiut,
la locul lui, cumsecade,
s-a convins că atât de bine îi şade
de când are împrejurul frunţii coroană
ca un luminos curcubeu
(de pe la vecini am aflat toate astea şi eu).
Aşa o fi, că el însuşi spune
că, de la o vreme, o voce secretă
îi tot şopteşte, noapte de noapte, mereu,
că el, pe pământ, e nici mai mult, nici mai puţin
decât trimisul lui Dumnezeu,
iar să porţi o coroană pe care o crezi curcubeu
nu-i de loc uşor, ba e chiar foarte greu.
Vedeţi, cât de mult l-a schimbat viaţa asta pitică
pe vecinul meu, pe bietul Mitică!
De la un savant întâlnit pe uliţa mea18
- Ce ţi-e şi cu păsările astea
(mi-a spus un savant, Lingvistul)
nu mai ştii cum şi de unde să le iei
şi unde să le pui,
la ele, domnule, e mai mare
anarhia decât la oameni!
Păi, uită-te şi dumneata,
la cuc. Îşi asumă întâietatea
partea bărbătească
dar la pupăză femeia iese în faţă.
18

Ambele poeme fac parte din volumul: Surzând prin labirint, în curs de
apariţie
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Cum să-i spui femeii cucului?
Să-i zici cucă?
Rar de tot se poartă şi cu fereală parcă
numele ăsta.
Dovadă că de nevestele cucului
nu se prea vorbeşte, şi nici măcar
n-am ştiinţă dacă el şi ea
repetă, fără să obosească,
aceeaşi monotonă silabă.
Ori, poate numai el are
nobila misiune de a-şi striga numele,
în vreme ce ea se rezumă, săraca,
să caute cuibul străin al altei păsări, unde
- din ancestrale comodităţi –
să-şi depună, hoţeşte, oul
din care se va naşte, singuratec,
puiul de cuc (sau de cucă?)
Pui a cărui paternitate, cine ştie dacă
tatăl, ocupat cu adularea propriului nume,
va găsi răgazul de a o recunoaşte
şi, mai ales, de a afla dacă
e cuc ori e… cucă.
Pe câtă vreme, vezi dumneata
(m-a atenţionat savantul, Lingvistul)
la pupăză se schimbă situaţia:
aici, femeia iese în faţă,
pupăza, vreau să zic,
deşi ai putea crede că
fudulă cum e, ziua toată se priveşte
în oglinda vreunei ape mai liniştite
să vadă cum arată şi dacă a mai întinerit.
Doamne păzeşte, s-o vezi că-şi lustruieşte
penele şi creasta. Ea este foarte ocupată
să înştiinţeze pe toată lumea
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de ce ştie să facă mai bine,
dând veste, în toate zările,
cu „pup-pupul‖ ei insistent.
Mă întreb: n-o fi cumva tocmai pupăzoiul
care îşi strigă intenţiile?
Ăl care umple urechile tuturora,
ca un libovnic de profesie,
repetând vorba asta dulce-amăgitoare,
„pup-pup-pup‖,
nici el nu mai ştie de câte ori;
vorbă din care se spune că se trag
toate bucuriile şi toate relele lumii.
Vezi, dumneata, e un fel de chichirez
şi la numele păsărilor:
unele se dau la o parte ascunzându-şi
identitatea masculină
după numele nevestei (sau al nevestelor?).
Că doar n-o să te apuci să-i spui
bărbatului coţofenei – coţofan;
ori bărbatului ciocănitoarei – ciocănitor.
Ăstuia din urmă îi zici politicos: bărbătuşul
ciocănitoarei,
din moment ce numai ea are dreptul
să-şi poarte numele întreg
şi să i se spună ciocănitoarea;
un fel de meseriaşă, de profesionistă
care bate nituri în scoarţa copacilor.
Ei, ţi-aş mai putea da şi alte exemple
că sunt de înşirat multe:
Ne-am putea gândi la struţ,
dar cum să-i spui neveste-si? Struţoaică, struţică?
Ori la fazan, care nu degeaba
e luat de fazaniţa cu penet modest
de fazan?
Ori la cioară, al cărei bărbat
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te duce cu gândul la conotaţii etnice,
şi la câte altele.
Dar nu mai am vreme (sau timp).
Vezi că şi aici cuvintele sunt
când femeie, când bărbat.
Sper că înţelegi ce-aş mai fi voit
să-ţi comunic pe scurt,
dar nu uita că tot ce ţi-aş mai fi spus
nu ar fi fost deloc absurd.
Era doar un alt fel de a te refugia
la nevoie în mit,
sau cam aşa ceva
poate ar fi de dorit.
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GEORGE BACIU

*
Februarie miroase a gutuie putredă,
cerul dansează pe ochii lunii,
în pijama,
iar noaptea îşi pune mărţişor,
pregătindu-se de balul echinocţiului
de primăvară.
Eu te iubesc sub cearceaful gândului,
pe furiş de iarna geloasă.
*
Chiar dacă ochii tăi
zâmbesc atunci când te chem
pe fila inimii,
buzele încă mai suspină amurgul
sinucis între noi.
*
Of, ce frig e afară, trista mea!
Gerul a îngheţat pe obrajii tăi
ascunşi sub zâmbetul omului de zăpadă,
supărat că dimineaţa de mâine
l-a certat cu indiferenţă.
*
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Ieri,
dimineaţa, ascunsă sub cearceaf,
îţi mângâia trupul
încă plin de gustul primei iubiri.
*
Se aude vara
tropotind pe drumul
cu plopi ştirbi.
Râul, trezit devreme,
cască pe umărul zăvoiului.
De atâta căldură
gândurile florilor transpiră
sub fereastra amiezei cu tupeu de amantă.
*
Lucrurile au suflet.
Ieri, pe raftul cu obiecte de aruncat,
o vază de lut, ciobită înspre inimă,
își plângea florile ofilite
de plictiseala frumosului uitat in petale.
*
Toamna oftează la capul podului.
Vântul trece supărat
către parcul cu plimbări pe furiș.
Departe,
visul tău îţi şterge ridurile
cu roua noptii trecute..
*
Cad frunzele de pe trupul toamnei.
Cerul e ruginit pe buze,
luna se scaldă în privirea lacului de sub deal,
vântul dansează tango
la cârciuma de peste drum.
Stelele trec spre apus cu bruma de mână
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IOAN RAŢIU

ÎnArdeal
ÎnArdeal e mai răcoare,
ȋl vreau unii să-l mai subjuge
nu-l lăsăm,
cât l-au robit, ajunge!
Vara e un paradis plin de fericire,
Doamne, câte bogăţii mai are!
Chiar şi-ntr-un colţ de stâncă,
Frumuseţea lui răsare,
Acum în Ardeal e lumină
Alba-Iulia e -nfloritoare,
Mândrule Ardeal, frumoasă grădină
Al nostru eşti lumină din lumină de Soare.
Mustrare de conştiinţă
Ce-am făcut? De ce am facut?
Mi se pare o abjectă mizerie!
Ziua, o noapte zbuciumată,
Ciripitul păsărilor e un concert nereuşit.
Primăvara vine greu,
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Iarna se încăpăţănează
Şi frigul ucide florile,
Sufletul ȋmi plânge cu lacrimi,
Acasă tace neliniştea,
Se izbeşte de durere inima!
Tac. Tac şi-mi ascund oboseala,
Conştiinţa mă macină,
Viaţă mi-e tot mai îmbătrânită.
Ce-am făcut? De ce am făcut?
Nu ştiu! Este o nerozie!
Vreau să-i fie bine lumii….
Pănade, 04,2017
Ȋntrebare
Orice minune ţine trei zile.
Albastrul cerului e oglinda Pământului.
Asteptăm ploaia care nu vine
Şi cântă cucul singuratic prin zăvoi,
Eu stau iarăşi cu gândul la tine,
Cum ar fi să fim iarăşi amândoi?
Am încercat să-mi ȋnchipui
Dar n-am reuşit!
Stau şi-ascult liniştea cum tace
Noaptea se trece ca o arătare sfioasă,
Zorii dezvăluie albastrul cerului
Şi învie dimineaţa veselă peste timp.
Tu ce mai faci, temai joci cu lumina?
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MARCEL MIRON

Morminte goale
Umblam printr-un cimitir
plin de cavouri noi
am început să ridic capacele
să trag sertarele
strigând și cântând
ieșiți afară
înviați vă rog!
Și au înviat
ieşind afară
golurile tuturor mormintelor
ca nişte colete
sau poate sicrie invizibile
în care dormeau
da
încă dormeau
nişte boabe de grâu.
În fiecare sicriu invizibil
dormea un bob mic
transparent
că i se vedea doar germenele
ca o sprânceană sufocată
de privirile curioşilor
sau poate ca moleculă de spumă
în căutarea altui sicriu transparent.
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Din nou
am început să cotrobăiesc prin
sicriele transparente
poate găsesc vreo placentă
din care să ies viu și proaspăt
pentru ultimul botez
din roua acelei nopţi de înviere.
Cupa Fortunei
Toată viaţa
am băut apă
din izvoare
vin
din căni
şi pahare
doar rar
chiar foarte rar
am băut din paharul
pierdut în dulapul putregăios
mâncat de carii.
Odată bunica
a scos din dulapul ei de lemn
cioplit din bardă
o cupă de lut negru
a turnat vin
și mi-a dat să beau.
Am băut
copil însetat fiind
şi am văzut clătinarea lumii
iar bunica m-a luat în brațe
şi m-a legănat
cântându – mi
dormi
dormi copile
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toată viaţa să dormi
ca să guşti din odihna lui Adam
înainte de a fi trezit de Dumnezeu.
Tainică
dureroasă trezire
din somnul lutului primordial.
Ultima respirație a mamei
Ruxandei Onilă
Plămânul meu împietrit
ţine în el
ultima respiraţie.
O gură de aer
înmiresmat de grădina înflorită
din faţa casei
câteva imagini ale copiilor
închise într-un pachet
de un milimicron
cel mai invizibil bagaj
din ultima respirație
blocată în plămâni
ca într-un sarcofag de piatră.
Peste şapte generaţii
când nu-şi va mai aminti nimeni de mine
suflețelul ultimei suflări împietrite
se va descătuşa
plutind ca o sămânță de păpădie
ori ca o placentă invizibilă
în căutarea altei case
o planetă
în constelaţia mamelor născătoare de sfinţi.
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Ridică-te, Basarabie,
Trecută prin foc şi prin sabie

Bătută, ca vita, pe spate
Cu biciul legii strâmbate

Cu lanţul poruncitoarelor strigăte!
Ridică-te! Ridică-te! Ridică-te!
GRIGORIE VIERU
GALINA FURDUI

O MODALITATE ORIGINALĂ DE CONCENTRARE A
ESENŢELOR

Argumentul
forte
pentru
eul
creator Iurie
Braşoveanu e talentul. Cel care dăruit le este doar sufletelor
alese.
E căutătorul marcat de predilecţia pentru simbol. Cpacităţile
de concentrare a esenţelor sunt îndeosebi de funcţionale în creaţia
maestrului. Concluziile prezente în pânzele grafice îşi lasă
deschisă uşa, întru împlinire, completare de către cei care
recepţionează. Pictorul mânuieşte un penel select, original,
marcat de chintesenţe cosmice. De aici şi originalitatea lucrărilor,
cea a proiectelor.
Corelaţia terestru-sideral e una dintre temele dominante,
preferate de cunoscutul pictor. Artistul plastic Iurie Braşoveanu
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lucrează prin atitudinea activă privind mesajele luate în atenţie.
Aici gândul prinde aripi, perspectivele create de linia în
mişcare îţi poartă imaginaţia spre alte tărâmuri ale planurilor
fiinţării noastre, cele purificatoare, ale luminii, ale dragostei.
Acurateţea în atitudinea faţă de subiectul propus, exigenţa,
delicateţea, cultura liniei plină de zbucium în adâncurile ei,
atmosfera de ansamblu a imaginii plasate în cadru de împlinire a
conceptului sunt alte trăsături proprii stilului său.
E intenţia artistului de a ne transfera într-o realitate pe cât de
imaginară, pe atât de reală, prin viziunile măiestrit arcuite. Iurie
Braşoveanu e ilustratorul câtorva cărţi dintre cele pe care le
semnez, desene care au completat îndeosebi de reuşit mesajele
prezente în versurile respective.
Aceasta probabil şi pentru că maestrul simte cuvântul, simte
vibraţiile acestuia, şi pe care le direcţionează, le înalţă spre cadrul
vizual, în arcuiri concludente. Raportăm aceste concluzii şi la
poeziile pe cere le semnează şi care vorbesc printr-o muzicalitate
interioară demnă de toată atenţia, dar şi printr-un conglomerat de
idei, de trăiri răvăşitoare.
Ne referim la cartea "Mai sus de umbra durerii" ( ed.
Ruxanda, Ch., 1997), volum de versuri ce reţine emoţia
cititorului prin sinceritatea celor relatate, sondajele revelatoare
abil redate în verb artistic. Protagonistul acestor meditaţii e unul
din reprezentanţii de frunte ai graficienilor din Republica
Moldova, lucrările Domniei Sale fiind cunoscute departe peste
hotarele meleagului nostru. E pentru că artistul plastic Iurie
Braşoveanu reuşeşte să unuversalizeze prin creaţia sa zbuciumul
sufletesc general-uman, ştie să ţină aprinsă lumina interioară a
firii omeneşti şi să-i creeze în pânzele sale grafice legătura cu
spaţiile de unde am coborât pe acest pământ întru înnobilare şi
unde avem a ne întoarce.
Aici vorbeşte Talentul venit pentru noi toţi. Aici vorbeşte
Harul.
10 februarie 2017
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GALINA FURDUI

,,SUNT DISCIPOLUL ACESTEI VIEŢI”
Nicolae Paliţ. Îi asculţi cântecul şi-ţi zici: celor ce primesc
scris le este să şi dăruie. Încerc să descâlcesc vibraţiile
dominante ale acestei individualităţi artistice, conotaţiile altruiste.
Să aflu ce este, de ce a venit artistul în amestecul şi dezlănţuirea
actuală a formelor noastre de viaţă. Întru sensibilizare? Întru
cultivare de idei vizând esenţele şi sarcinile, dezideratele
stringente ale sufletului? Întru limpezirea, prin cântec, a
problemelor (atât de încâlcite!)? Da, conştient sau inconştient, El,
artistul, prin chemarea sa, este un regulator, o forţă de
discernământ, un creator de concluzii purificatoare. O sumă a
chintesenţelor puse la lucru. Nu pentru sine. El a venit pentru noi.
Îmi amintesc afirmaţia lui Alexandru Vlahuţă care sublinia că
"artistul este rezultatul, sau, mai bine zis, sinteza spiritului
general al societăţii în care trăieşte", raportez această teză la omul
de creaţie Nicola Paliţ şi îl întreb pe aripă de gând: astăzi, când
se lucrează doar cu ipoteze şi nu cu certitudini, când nimeni
nu mai crede nimănui, nimeni nu riscă să rostească adevărul
pe care inima i-l şopteşte, când nimeni nu mai e sigur că
gândeşte corect, când o ceaţă ne-nţeleasă lumea onfăşoară...
astăzi, Nicolae, ce este
Drumil
tău?
Şi aud cum, îngândurat, păşind pe scenele destinului, îmi
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răspunde: caut un pic de Adevăr.. O picătură cât de mică. Să o
pot duce lumii.... Îi ascult zicerea de sine şi de
lume şi văd/simt/aud cum păsările cu aripi de melodie despică
zarea senină, coborând-o pe streaşină de casă părintească. Cerul
plânge şi iar cântă/cuvântă omului drag. Cenuşa de pe gânduri se
împrăştie şi te surprinzi alergând pe cărările timpului coborâtoare
spre văile baştinei. Amintirile îşi ţes razele în pânzele
înţelepciunii, o potecă din doruri deschide ferestrele inimii şi... un
inventar de stări ale luminii se suprapune pe agenda zilei tale.
- Dar... Nicolae, a găsi astăzi picătura de Adevăr
în atâtadezorientare socioumană e o sarcină deloc simplă.
- Sarcina mea se sprijină pe căutare, discernământ, măsură şi
cumpătare..
Îi descifrez
gândul cuvântul
şi conchid că,
aşa precum trece prin viaţă, îşi concepe menirea ( harul, dar şi
suma cunoştinţelor acumilate şi aplicate în scenă) ca o normă
cotidiană si luminătoare, clarificatoare de esenţe, singura cale
eficientă de a semăna în lume bucuria. Trăieşte cu convingerea că
omul e într-atât de complex, încât mai e mult loc pentru snopi
întregi de nuanţe în Cântecul Vieţii.
- Şi totuşi, ce-ar fi, Nicolae, Stropul de Adevăr aici şi
acum? Şi Cântecul tău... Ce este Cântecul tău în raport cu
roua şi piatra înţelelepciunii, în importanţa căreia, înaintând
/cântând,insiştiatâtdemult?
- A şti să-ţi porţi cântecul astfel, încât deznădejdea să devină
lacrima speranţei. A şti să ierţi, să dăruieşti, a şti să uiţi greşeala
altuia, să simţi cum lumina din inima ta înmugureşte în inima
celor ce-ţi ascultă convingerile, să simţi că arborele sufletului tău
îşi extinde rădăcinile în grădinile spiritului celor din preajmă...
a şti să convingi că Viaţa noastră e un mare dar al Divinităţii...
Acesta ar fi adevărul pentru un artist. Motivaţie pentru
ora trecerii lui pe pământ.
Ascult şi aud că plouă. Plouă cu tăcere. Bat stropi în geam.

95

Şi-mi zic iar şi iar că omul inimii, omul interior are nevoie de
ferestre deschise pentru a căuta Adevărul. Deschid geamul. Plouă
în casă, plouă cu Adevăr. Căntă în preajmă Stropul atât de râvnit
de omul ce poartă înscrisă în palme Sarcina pre nume Talent.
- E grea, e uşoară povara, dragă Nicolae Paliţ?
-Sunt discipolul acestei lumi. Cânt!

8 iunie 2017
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LIDIA GROSU

UN DEMULT CU-N TAINIC DE PRISOS
Nu pot renunţa la teme vechi
Şi cu-aripa scrisului sparg miezul nopţii,
Căutându-mi loc printre perechi
De vocabule, -nflorind pe-altarul sorţii.
La demultul tău prea mult râvnind,
Îmi străbat prezentul ca o fee
Şi mă tem că n-aş putea să mint
Că-am fi din acelaşi rug scânteia
Care arde-n infinitu-a două
Ceruri molcome, de doruri însetate,
Ce-şi strecoară stelele de rouă
Printre buzele cu şoapte-adânci, nomade…
Contopite-n veşnică chemare,
Cu aburi purpurii pecetluite,
Parcă-ar fi un giulgiu în uitare
Peste liniştea din parcuri tăinuită.
Ne justifică: prea mult poate râvnim
La demultul nostru a-l afla,
Care este ieri, cu-n alt destin.
Imposibil azi a-l persifla…
Ne-am născut nu sub aceeaşi stea
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ANAFORĂ
Cresc în furtuni de metaforă
Şi-n zorii ei tainici mă-aprind.
Gustând din această anaforă,
Mă umplu de duhul ei sfânt.
Şi-mi pare o pasăre scrisul,
Şi-n zborul ei tandru, durut,
Eu par a fi inimă-n visul
Cu ochii deschişi azi văzut
Şi-mi pare o pasăre lumea,
Iar eu – văzul ei într-un vers
Ce-i caută loc unui nume
Într-un cuplet de neşters.
Pe cât de continuu îmi pare
Mesajul în guri de furtună,
Pe-atât conturat îmi apare
O luptă-ntre vânturi şi dune.
Şi-i plină de viaţă o lume,
E-o pasăre-n cerc de mister
Ce vrea cu-a ei aripi întruna
S-atingă, de foc, al meu cer.
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TRAIAN VASILCĂU

Ale Tale, ale mele
Ale Tale, Doamne, zările.
Ale mele întristările.
Ale Tale slăvile de veci.
Ale mele lacrimile reci.
Ale Tale marea și pămîntul.
Ale mele crucea și mormîntul,
Unde-aștept de secole, din tină
Să mă-mbraci în strai nou de Lumină!
7 mai 2017
***
Cînd fi-va să-mi reîntîlnesc Izvorul
Un crîng de lirice mi-o duce dorul.
7 mai 2017
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Bocet
Priviţi, se lasă seara
În toţi: în crini şi-n prunci.
Şi dacă vindem Ţara
Ce vom mai fi atunci?
Auzi? Răsună-n soare
Tăceri cosite-n lunci.
Şi Ţara de-o dispare
Ce vom mai fi atunci?
Citiţi în cartea ierbii
Bocete lungi-prelungi.
Şi de ne plâng şi cerbii
Ce vom mai fi atunci?
Priveşti, auzi, citeşte –
De sfinți ştiute munci.
Şi-n tot ce arzi, sporeşte,
Ca să mai fim şi-atunci...
Neamul etern
Pentru Mihai Zdrăguș

Neamul meu ne-ncoronat
Are nimb de iasomie,
Numai Dumnezeu îl știe
Și-l sărută ne-ncetat.
Neamul meu neîntronat
Are jilț din cimbru verde,
Numai Dumnezeu nu-l pierde
Și-l cuprinde ne-ncetat.
Și-n îmbrățișarea lor
Toți se nasc și nu mai mor.
28 aprilie 2017,
Călărași
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Necredinciosul
Eu sunt Toma cel Necredinciosul,
Plin de îndoieli, mă pierd mereu,
Chiar cînd văd că doar Tu ești Christosul,
Domnul meu și Dumnezeul meu.
Eu sunt Petru cel Necredinciosul
Și Te mint și Te trădez mereu,
Chiar cînd știu că doar Tu ești Christosul,
Domnul meu și Dumnezeul meu.
Eu sunt Iuda cel Necredinciosul
Și Te vînd, printr-un sărut, mereu,
Chiar cînd simt că doar Tu ești Christosul,
Domnul meu și Dumnezeul meu.
Eu ți-s fratele, Necredinciosul,
Care n-am iubire ca Zacheu
Să-ți dau inima, să-i fii Christosul,
Domnul meu și Dumnezeul meu.
Să-mi spui: "Nu mai fi Necredinciosul,
Pune mîna-n rana mea, sunt eu!,
Ca-n veci să cuvînți: El e Christosul,
Domnul meu și Dumnezeul meu!"
22 aprilie 2017
Blocați în zăpadă
Blocați în zăpadă privim
Ce Pronia bolții ne-aduce.
Priveliștea asta e Cruce
De din Noul Ierusalim.
Blocați în zăpadă privim
Cum ninge-a potop peste lume.
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Acum, dacă ne pocăim,
Trăim pe-a Nădejdilor Culme.
Blocați în zăpadă privim
O horă a fulgilor, sfîntă.
În Tine, Iisus, nu murim,
Cît Dragostea-n inimi cuvîntă.
Blocați în zăpadă privim,
Ca vameșul la o răscruce,
Ce Pronia bolții ne-aduce
Și Domnului ne spovedim.
Și-n loc să urîm, lîngă Cruce
Noi reînvățăm să iubim!
21 aprilie 2017
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ELENA TAMAZLÂCARU

***
Toridul miez de vară
Clepsidra-l cheamă-n aur…
Continuă infinit să doară.
***
Vara a zburat pe la cinci, pe la şase
În anul când Martie şi Mai nu au fost...
Nichita şi-a zidit bronzul în oase.
Celelalte... Celelalte au, oare, rost?!
În anul când Martie, Mai... Ah, contează
Că neCuvintele, Doamne, au plâns,
Că poeme durute nesomn alăptează,
Că o leoaică la piept ai fi strâns...
Nichita şi-a zidit bronzul în oase...
NeCuvintele înfloresc între noi...
E timpul restanţelor. Studente pioase...
31August şi 31Martie rimează cu ploi...
***
Îţi aminteşti un Marte cu cerul înalt?
Un soare îndrăgostit îmi săruta pălăria,
Acuarela-ţi a făcut spre mine un salt!...
Hai să depănăm în doi reveria!...
...O primăvară ce nu mai sfârşeşte
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Şi o duminică de mai cu fanfară în parc...
NeCuvântul, neMelodia mărturiseşte:
Timpul Aşteptării e-ntins ca un arc!...
Privirea noastră se iubea în lumina
Soarelui înalt, sinonim cu pita...
Îţi aminteşti?! Îţi aminteşti?! Dă-mi mâna,
Te rog, te implor, fii Nichita...
***
Eram în doi cu Nichita
Şi al treilea
Nu era de prisos...
Poemul...
***
Destinul lui Midas
Mă paşte.
În juru-mi
Aurul geme,
Căci
Totul mi se transformă
În arhidurute poeme...
Destinul lui Midas
Mă paşte...
Pe cel al lui Sisif
Îl am...
***
Aici totul îmi aminteşte
De Ţaul, de casă...
Imensul zid de frunză
Ocroteşte
Ochiul lacului,
În care se dizolvă
Marama bolţii cam ştearsă...
Aici totul îmi aminteşte
De Ţaul, de casă...
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Soarele sparge tipsia de cristal
Şi pe fiecare ciob de lac
Lasă autograf
Câte o estivală poezie sfioasă...
Doar agudul absent e...
Şi casa cu brâiele mamei…
Şi oftatul portiţei…
Şi gherghinele arătoase…
Şi ţigăncuşele timide…
Şi vâzdoagele aprinse…
Şi busuiocul îndrăgostit…
Şi floarea-paştelui…
Şi butucii
De care se ţin strugurii ca pruncii…
Aici totul îmi aminteşte
De Ţaul, de casă…
***
Când firul de păianjen
S-a subțiat atât
Încât
Să nu mai poată
Susține rostogolirea
Mărului de aur
Al preistoriei,
Al omenirii,
Iată că apare un alt fruct –
Poate holograma miticului –
Ca să nu piară
Ideea de frumusețe,
Ideea de concurență,
Ideea de continuitate...
P.S.:
Ideea discordiei,
A războiului
Și a urii
Nu e nici colaterală...
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ECATERINA IURCU- URÂTU

Trei redactori la o carte...
Trei redactori la o carte
Retuşează pe idei,
Cizelarea e o artă,
Care este arta ei?
Oare cui i-ar aparţine
Gându-acesta genial?
O metaforă se ţine
Chiar de coama unui deal.
Epitete desenează,
Căutând culoare vie,
Până când aceea ştearsă
Exersează-n poezie.
Trei redactori la o carte
Au chitit frumos odorul,
Să păşească mai departe...
Să se laude-autorul.
Talere seci
În ritmul vieţii se zbate o balanţă,
Însă cum să îşi menţină echilibrul,
Când o abate înc-o discrepanţă,
Care îi tulbură avan calibrul.
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Răsar pe neaşteptate divergenţe
Care în ritmul inimii îţi bat,
Surprize reci ca nişte seci prezenţe
La care niciodată n-ai visat...
Încerci să-ţi pui şi lacătul la gură,
De te „rotesc‖ ca în maşina de spălat,
Te storc de vlagă fără de măsură,
Înveţi să le răspunzi cu zâmbet diplomat.
Ca să rezişti unui întreg sistem,
Care din sufletul de om mănâncă,
Îi stoarce creierii-n maşina-i cu blestem,
Apoi ca pe-o zdreanţă-n stradă îl aruncă.
Echilibru cauţi, sperând la armonii
În această lume cu balanţe nude,
În care-nfometate, scrâşnitoare sărăcii
Se zbat pe talerele-i de lacrimile tale ude.
Vorbeau lumânările
Vorbeam despre lumânări...
Iubeam să modelăm,
Am plăsmuit figuri de ceară
În anii tinereţii
Şi stelele ne conturau
Virginitatea în făpturi,
Îngemănându-ne
În făcliile iubirii.
Visam, visam
Într-un moment romantic,
În care noi eram într-un ecou,
Dar se topeau figurile de ceară
Ne sărutam neprihănit, din nou
Ca-ntr-o poveste de iubire,
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În care lumânările
Mai povesteau o amintire,
Iar mâinile îndrăgostite
Mai cereau o îmbrăţişare,
Într-un sărut cu frunzele
Simţeam a ta suflare
Mai fierbinte ca oţelul călit,
Care topea şi unele figuri de ceară
C-un aer aparent liniştit.
În muzeul amintirilor
Din casa visată,
Pe rafturile sufletului
Mai păstrăm unele figuri...
Altele abia aşteaptă ora, clipa
Care ne binecuvântă,
Să ne contopim aripa
Cu şoapta lumânărilor.
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DORIN URÂTU
Murmur de nai
Se lasă înserarea,
Peste dealuri, văi,
Orizontul roşu
Arde în văpăi.
Cade înserarea
Peste sfântul grai,
Îl trezesc izvoare,
Murmurând din nai.
Pasărea vieţii
O pasăre măiastră
Tot zboară, se roteşte,
E pasărea uimirii,
E pasărea visării.
Se-avântă şi pluteşte
Pe cerul străveziu,
Ea ştie ce e viaţa,
Ea ştie ce e viu.
E pasărea vieţii
Şi a pământului,
E pasărea grâului
Şi a cuvântului.
Dulce nume
Plai frumos cu dulce nume
Ca şi învierea noastră
Străluceşti ca o lumină
Până la fereastra noastră.
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Mă alinţi cu raze calde,
O, simt mângâierea vieţii,
Când e verde a mea privire
De suflarea dimineţii.
Cu mine în gând
Când suntem acasă,
Cucul vine-n vânt,
Să ne cânte-n faţă
A noroc şi alint.
Când suntem plecaţi,
Cucul tace întruna,
Tăcerea-i o simte
Bunelul şi buna.
Ce toarce fuiorul,
Se-aude fusul sforăind,
Focul – viu în sobă,
Ea – cu mine-n gând
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VICTORIA FONARI

Fiecare are dreptul la suflet
Fiecare are dreptul la suflet
Fiind mica mă întrebam:
Cum eu pot fi?
De ce nu sunt pasăre? Sau furnică?
M-am obișnuit că picioarele mă ascultă
mâinile mă trădează ce gândesc.
M-am obișnuit să nu-mi văd spatele
Dar trăiesc ce simt cei din jurul meu
Fiecare are dreptul la suflet
Dar care e dreptul sufletului?
Eu pot simți ce gândesc alții
Undele emoției desprind cuvintele tăcerii
Sufletul trăieşt exploziv răsăritul
De câteori l-am văzut?..
Sufletul aspire să se afle în asfințituri
Dar între umplem timpul nostru într-atât
Încât sufletului i se exclud drepturile
În percepția randamentului rțional-emotiv
Stângăciile devin suspiciuni civilizatorii
Și atunci fiecare își uitădreptul
Și e gata să-și înrobească sufletul
În masca cărnii e loc de iubire
Sufletul are dreptul să simtă fericire
15.08.2014, 19.15
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Gândurile bat îngeamulașteptărilor
Gândurile bat îngeamul așteptărilor
Gândurile traversează strada
și îmi alungă soarele
Gândurile îmi vopsesc unghiile în culori
și îmi lustruiesc privirea
Gândurile fa ceea
ce nu am îndrăznit
Gândurile îmi spun ceeace nu am reușit
Gândurile bat mingea și mi-o aruncă
și eu o prind
O așez pe foaie
și rostogolesc literele
ca cifrele într-un bilet de loterie
ele se așează și încep să se certe cu gândurile
și se ceartă.
se ceartă
până când călăresc un gând
și zbor prin Frunze
de la început prin crengi de salcâm
apoi de tei
de arțar
până când cobor în degetele frunzelor de
castan
rup câteva
șifac un future
desfac pumnul
și-i permit săzboare
30.06.2015
Clepsidra
Printre filele de cărți
Printre clapele nonculorii
Sufletul prinde în zbor clipa
16.03.2017, Roman
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Topirea timpului
Îmi place să scriu când aștept
Și atunci sensul așteptării nu mai este
așteptarea
Sunt gândurile care planează ca niște șoimi
deasupra mea
Și în sfârșit reușesc să se așeze pe umeri
Atunci în șoaptele lor
Timpul se topește
Și ideile încep să devină spuse
Cuvintele sunt țesute din idei
Dar și ele dau nuanțe
Și ideile deschid ușa
Respiră
Nu se mai ascund în penele vulturilor
Care planează sus de tot
30.08.2014
Lupa literelor
Printre lumini
o lună plină
concurează cu șuvoiul de apă iluminat
aparatul de fotografiat devine
o lupă a literelor
care se implică
într-un caleidoscop de cuvinte
de la început formează chei
apoi lăcăți
apoi porți
din care cresc tei...
31 august 2015
Iași, Hotelul „Moldova‖
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MARIAN NENCESCU

MOLDOVENISM DE LA NOI, ŞI DE LA ALŢII
Apărut mai degrabă în contextul disputelor
„moldo-române‖, de după 1812, când moldovenismul era folosit
în noua „gubernie‖ rusească ca un argument politic şi cultural
opus românismului, termenul a supravieţuit, fiind folosit azi, mai
degrabă, ca un concept cultural, singura zonă unde mai subzistă
ca armă politică, fiind în Transnistria, unde obiectivul
„moldovenismului‖ este contracararea, prin orice mijloace,
inclusiv prin constrângere, a manifestărilor pro-româneşti. Azi,
prin moldovenism politic se înţelege mai degrabă procesul de
rusificare al românilor dintre Prut şi Nistru, pe temeiul că
„moldovenii‖ ar aparţine unui alt grup de popoare decât cel
originar, fiind alături de găgăuzi, ruşi şi ruteni, un fel de „neam
aparte‖, de cetăţeni titulari ai unor teritorii ce exced graniţele
României.
Există, aşadar, două linii ale moldovenismului
geo-politic, cea românească, după care moldovenii, împreună cu
muntenii (şi ardelenii) constituie o etnie comună, desăvârşită prin
Unirile succesive din 1859 şi 1918, iar cealaltă, de sorginte
„sovietică‖ (în fapt, preluată de la ţarism), potrivit căreia
moldovenii dintre Prut şi Nistru ar fi de altă etnie decât cea
românească, evident una rezultată din contopirea elementului
autohton cu grupurile slave, con/locuitoare în zonă. Teza
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moldovenismului politic, susţinută la Chişinău, iniţial de lideri
locali precum Snegur, Voronin, ori Lucinschi, a avut un efect
catastrofal, determinând chiar „cedarea‖, în faţa valului prorusesc şi asumarea „moldovenismului‖ ca politică distrat, în fapt
o victorie a propagandei totalitariste, care a subminat în fibră
ideea de stat naţional românesc.
Ca o concluzie, moldovenismul basarabean este şi
va rămâne „un fals istoric‖, câtă vreme va continua să susţină teza
acoperirii (şi chiar a identităţii !) de spiritul şi cultura slavă şi va
fi considerat o soluţie la salvarea romanităţii est-europene. Cu
totul altfel, stau lucrurile când e vorba de moldovenismul cultural.
În acest sens, G. Ibrăileanu (1876-1936), mentorul (din 1906) al
Vieţii Româneşti, cea mai prestigioasă revistă de cultură ieşeană a
vremii, lămureşte lucrurile : „De la Junimea încoace, viaţa literară
(dar şi politică şi culturală) a Iaşului a rămas înclinată spre critică
şi moderaţie, termeni rezultaţi din înclinaţia locală spre
îngăduinţă, alcătuită pe spiritul educaţiei germane, şi, în
subsidiar, a celei occidentale (v. Studiile Creaţie şi analiză şi
Literatură şi societate, ce au însoţit teza sa de doctorat, Opera
literară a lui Al. Vlahuţă, 1912).
Trecând lejer prin „aculturaţie‖, rezultat catastrofal
al fanariotismului endemic, fondatorii Junimismului ieşean
(Negruzzi, Pogor, Rosetti şi Carp) au împrumutat „ideea‖
europeană, adăugându-i accente critice. De aici, atitudinea de
prudenţă, scepticism şi reţinere în raport cu „impulsivitatea‖
muntenească. Azi tradiţionalismul, în accepţia locală, de sorginte
junimistă, înseamnă a acţiona cu prudenţă în faţa „radicalismului
înnoitor‖, şi al accensiunii „mimetice şi false‖ a noilor forme
culturale. De la Theodor Rosetti (1873-1923) încoace (în studiul
Direcţiunea progresului nostru, publicat în revista Convorbiri
literare, pe care a condus-o timp de 28 de ani, din 1867 şi până în
1895), la E. Lovinescu (1881-1943), moldovenismul a fost
interpretat ca o formă de opoziţie temperamentală între cele două
provincii ale „României mici‖. Semnificativ, E. Lovinescu, în
sinteza sa critică Istoria civilizaţiei române moderne (3 volume,
1924-25), acordă întâietate capacităţii creative şi revoluţionare a
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muntenilor, costul modernizării fiind chiar sacrificarea Moldovei
tradiţionale, acuzată de „defazaj de sensibilitate‖. În termeni
moderni, formulaţi de Virgil Nemoianu (n, 1940), iniţial în
lucrarea sa O teorie a secundarului / A theory of secundary :
Literature, Progres and Reaction, 1989, în limba engleză, Editura
John Hopkins, University Press, asistăm la o ultimă manifestarea
a „secundariatului‖ în istoria culturală românească, „junimismul
literar şi estetic‖ fiind „ultimul cântec de lebădă al Moldovei, de
după Unire‖.
Realitatea este că, după demersul centralizator al
statului român unit, Moldova istorică a rămas un „bazin
intelectual semnificativ dar, în esenţă, sociologic vorbind
„secundar‖, ce alimentează încă, prin oameni şi idei, România
modernă, asigurând totodată elitei culturale locale o doză de
„libertate‖ necesară, am spune, dar pe care nu o regăsim, integral,
în creuzetul cultural bucureştean. Ideal vorbind, capitala
absoarbe, lent şi inexorabil, energia etnică a întregului areal
moldovenesc. Este ceea ce observa, încă din 1846, şi Alecu
Russo (1819-1859) în articolul „Critica criticii‖, atunci când
vorbea despre spiritul moldovenesc (în literatură), în fapt o
trăsătură cu mult mai amplă decât lasă a fi dezvăluită, la prima
vedere, câtă vreme : „Este iertat Moldovei a cerceta titlurile
necontestate vechi şi a cumpăni temeiurile nouă‖. În acest context
„trufiile de a înţelege latinirea, franţuzirea ori italienizarea
limbii, ar trebui lăsate deoparte‖ pentru a face loc la „cercetări şi
lucruri mai serioase‖ : „Moldova e o ţară rece, unde entuziasmul,
fie literar, fie politic, nu prinde la clipeală. Această răceală, pe
care noi o numim sufletul moldovenesc se explică prin tradiţia
culturală; ea este o reacţie şi la entuziasmul politic muntenesc‖.
Astăzi, moldovenismul a căpătat şi alte nuanţe
politice şi culturale relevate între altele de lingvistul de renume
internaţional Eugen(iu) Coşeriu (1921-2002), cu ocazia primirii,
la Chişinău, la 22 mai 2001, al titlului de Doctor Honoris Causa
al Universităţii Ion Creangă: „Există un moldovenism naiv şi
nevinovat al celor orbiţi de o propagandă îndelungată, amăgiţi de
ceea ce li s-a opus şi li s-a ascuns timp de 60 de ani şi mai este şi
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moldovenismul vinovat şi mincinos al celor care cultivă
dezbinarea şi ura împotriva a tot ce e românesc . . . „ Privind
lucrurile strict lingvistic, E. Coşeriu, recunoaşte contribuţia
Moldovei la definirea trăsăturilor specifice ale limbii române,
respingând însă categoric teza „exemplarităţii moldoveneşti‖.
A mai vorbit astăzi despre o „limbă
moldovenească‖ (literară), distinctă de limba română, este un
anacronism istoric, câtă vreme e recunoscut că termenul datează
strict din 1924, când a luat fiinţă, în Transnistria,
R.S.S.Moldovenească, stat arbitrar constituit, anume ca să se
opună „burgheziei române acaparatoare‖. Zadarnice, în acest
context, au fost eforturile autorităţilor de la Bucureşti, care, după
1964, au tratat „obiectiv‖, în Istoria României, problema
Basarabiei. Zadarnică a fost şi publicarea lucrării lui Karl Marx,
Însemnări despre români, considerată mai degrabă o diversiune a
naţionaliştilor români. Autorităţile de la Chişinău au continuat să
creadă că adevărata Istorie a Moldovei începe odată cu popularea
zonei de către slavi şi că spaţiul pruto-nistrean ar aparţine
exclusiv slavilor.
De aici, până la Moldova Mare, a fost doar un pas, o
momeală pentru adepţii federalizării Moldovei, teză susţinută
tacit şi de oficialii ruşi, care văd în iredenţionismul
moldovenesc o cale de eliberarea a populaţiei locale de sub
tutela „moldovenismului‖ românesc. De unde vin aceste idei,
ce datează încă din 1812, nu e greu de bănuit. Cert este că
moldovenismul basarabean, promovat pe căi obscure şi
picurat la urechea moldovenilor mancutizați, reprezintă doar
o sechelă a unei atitudini politice generată încă din vremea
ţarismului, şi aprofundată de moldovenismul stalinist şi
absolutist.
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CIPRIAN IULIAN ŞOPTICĂ

AGENT, ACTIUNE ŞI SITUAŢIE MORALĂ
Dacă dorim să conturăm o imagine rezonabilă a acţiunii
morale, trebuie să dăm mai întâi, o explicaţie cauzală acţiunii în
genere. Atribuind, aşadar, o semnificaţie cauzală ideii de
intenţionalitate a acţiunii, evităm reducţia tradiţională a acţiunii
tranzitive, la acţiunea imanentă. La originea acestei confuzii se
află, pe de-o parte, o imagine înşelătoare a acţiunii umane: pe deo parte, eroarea constă în faptul că „acţiunea‖ este concepută ca
efect al „credinţelor‖ şi „dorinţelor‖ noastre, astfel încât acestea
nu sunt altceva decât o expresie interiorizată a acţiunii umane, iar,
pe de altă parte, vorbim despre o înţelegere greşită a ceea ce
semnifică facultatea conştiinţei de a da sensuri raţionale
acţiunilor umane.
Conform teoriei cauzale clasice, a da sens acţiunilor
umane presupune a crede că o expertiză cauzală conduce la
modul ipotezelor respinse sau confirmate, care ar putea, în
principiu, să rămână neîmplinită, întrucât, teoretic linia cauzelor
este infinită. Avem de-a face, astfel, cu o recunoaştere apriorică
a responsabilităţii acţiunilor. În funcţie de natura explicării
acţiunii, am putea împărţi filosofii acţiunii în trei grupe: cauzalişti
forte, cauzalişti slabi şi anticauzalişti. Deşi aparent sunt opuse
între ele, teoriile celor trei grupe de filosofi ar putea avea un
punct comun: dificultatea de a răspunde anumitor probleme
privind rolul sau locul agentului în cadrul acţiunii.
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1. Cauzaliştii radicali (stricţi) rezervă expresiei
„intenţionalitate a acţiunii‖, capacitatea de a descrie eficient
relaţiile dintre evenimentele mentale şi cele fizice. În general,
cauzaliştii radicali au stabilit faptul că evenimentele mentale
deobicei sunt însoţite de conştiinţă, pe când cele fizice nu sunt.
De asemenea, ei consideră că pentru a avea o acţiune, agentul ar
trebui să suporte întregul lanţ al cauzalităţii dintre evenimentele
mentale şi cele fizice. Această concepţie despre acţiunea umană
prezintă însă două dificultăţi serioase:
a) cum rezolvăm problema lanţurilor cauzale deviante?
b) cum să prezervăm, respectând aceste condiţii, o distincţie
între „a face‖ şi „a suporta‖ o acţiune, sau între expresiile „ceea
ce se face‖ şi „ceea ce se întâmplă‖, distincţie fără de care
problema acţiunii nu ar avea sens?
Este dificil să înfăţişăm soluţii la aceste probleme fără să
facem o intervenţie asupra noţiunilor pe care fenomenul
„acţiunii‖ le implică: noţiunile de „agent‖, „pacient‖ şi
„agentivitate morală‖ (context, situaţie acţională). Deşi par clare
la o primă vedere, aceste noţiuni sunt greu de analizat într-o
teorie cauzală strictă. Analizând relaţiile cauzale dintre
„dorinţe‖, „credinţe‖ şi „mişcările corporale‖, observăm unele
regularităţi în apariţia evenimentelor fizice, care vin în
continuarea celor mentale. Acest fapt, pe de-o parte ne permite să
prezicem anumite evenimente fizice, plecând de la cele mentale,
iar pe de altă parte, ne prezintă problema lanţurilor cauzale
deviante, ca fiind inevitabilă.
Pot exista coincidenţe între „dorinţe‖ şi „credinţe
prealabile‖, respectiv „starea de a fi a lucrurilor‖, care se
conturează fără ca acţiunile implicate să se înfăptuiească din
cauza acestor „dorinţe‖ sau „credinţe‖. De exemplu, X vrea să-l
împuşte pe Y, dar ratează ţinta, provocând panică unei turme de
mistreţi, care l-a călcat în picioare pe Y, omorându-l. Starea de a
fi a lucrurilor dorite de X se realizează, dar nu în maniera dorită,
fapt ce pune problema de a şti dacă Y l-a împuşcat pe Y în mod
intenţionat sau nu. Un astfel de exemplu dă dreptate estimării că
raportul dintre antecedent şi consecvent nu suferă alterări.
Prin urmare, în numele cauzalismului radical, filosoful
analitic John Searle crede că „trebuie să avem anumite garanţii
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ale agentivităţii (situaţiei morale n.n), privind procesul acţiunii
în integralitatea sa, întrucât o acţiune n-ar fi o acţiune dacă n-ar
putea fi imputată unui agent de la început până la sfârşit fără
rezerve‖19. Aceasta însă, conform opiniei lui Davidson, este „o
condiţie foarte greu de satisfăcut‖ 20 . Înţeleasă ca o intenţie
prealabilă, intenţionalitatea nu garantează că o acţiune poate fi
pusă pe seama unui agent, pentru că între această intenţie
prealabilă şi starea finală a lucrurilor poate să nu fie nici o relaţie
de coincidenţă.
În opinia cauzaliştilor radicali, urmând un plan iniţial
pentru realizarea stării finale a lucrurilor, ca şi control constant al
procesului, intenţionalitatea este o noţiune iluzorie. Nu este
exclusă însă, posibilitatea ca stăpânirea anumitor părţi ale
procesului să scape uneori procesului ca întreg. Putem să lăsăm
agentului soarta de a decide dacă această acţiune este a lui, chiar
în pofida controlului parţial al procesului. Dar, în acest caz,
asimilarea conceptului de intenţionalitate cu cel de cauzalitate,
prin dorinţe şi credinţe, nu se susţine.
În fapt, se trece de la o versiune realistă, la una
interpretaţionistă a intenţionalităţii. Dacă agentul poate decide că
o acţiune este ea însăşi în funcţie de consideraţiile care nu sunt
legate de ceea ce se produce efectiv în lanţul evenimentelor,
nimic nu interzice unui observator-interpret să o facă, la rândul
său, conform anumitor consideraţii morale, sociale sau juridice.
2. Concepţia „teleologică‖ a acţiunii, promovată în special
de cauzaliştii slabi, nu scapă nici ea de această dilemă21. În acest
sens, se estimează că agentul controlează efectiv toate secvenţele
care trebuie să contribuie la realizarea scopului spre care tinde şi
corectează efectiv toate deviaţiile traiectoriilor ei.
3. Anticauzaliştii, în schimb, ar susţine că în cazul acţiunilor
umane acest lucru este irealist, întrucât este nedemenostrabil.
19

John R. Searle, The intentionality of intention and action, in „Inquiry: An
Interdisciplinary Journal of Philosophy‖, Volume 22, Issue 1-4, Cambridge,
1979, pp. 105-124.
20
Donald Davidson, Essays on Actions and Events, 2nd ed. Oxford University
Press, Oxford, 2001, p. 115.
21
Charles Taylor, The Explanation of Behavior, Humanities Press, London,
1964, p. 63.
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Dacă admitem că agentul dă un sens teleologic acţiunii sale,
decizând că aceasta este momentul în care planul său a fost
înfăptuit, (chiar dacă nu s-a controlat sau corijat efectiv toate
secvenţele sale), conform anticauzaliştilor, nu adoptăm decât o
simplă teorie interpretaţionistă a acţiunii.
Cu toate acestea, versiunea realistă a acţiunii, teleologic nu
este propriu-zis cauzală, întrucât presupune existenţa şi
intervenţia unui agent ce vizează scopuri, element în general omis
de cauzaliştii stricţi. Totuşi, chiar dacă am reuşi să propunem
soluţii cauzale acceptabile problemei lanţurilor cauzale deviante,
nu suntem siguri că este posibil să găsim, de asemenea, soluţii
pentru cea de-a doua dificultate. Acţiunea se rezumă la ansamblul
de relaţii cauzale între evenimente care se produc „în mine‖ şi „în
afara mea‖. În acest context, survine următoarea întrebare: în ce
măsură acţiunea respectivă mai este acţiunea mea? Cât mai sunt
eu un agent autentic? Nu sunt decât teatrul evenimentelor care mi
se întâmplă, decât spectatorul neputincios a ceea ce se petrece în
mine? Cum pot justifica în mod raţional distincţia dintre „ceea ce
se face‖ şi „ceea ce se întâmplă‖, plecând de la descrierea într-un
fel schematică a acţiunii? Pe de altă parte, nimic nu ne interzice
să înfăţişăm posibilitatea ca „dorinţele‖ şi „credinţele‖ noastre să
fie selecţionate sau apreciate nu doar în exterior, ci şi din interior.
O astfel de posibilitate poate fi acceptată, sau, dimpotrivă,
respinsă, evaluată, controlată 22 . Dar cine lucrează la evaluarea
dorinţelor şi credinţelor? Cu alte cuvinte, ne putem întreba,
oarecum euforic: cine este atât mândru, cât şi ruşinat de a le
avea? 23 . Aşa cum susţine şi Roderick Chisholm în lucrarea
Person and Object, „cei care îmbrăţişează astfel de probleme se
întreabă dacă ar fi mai bine să substituie ideea cauzalităţii

22

Idem, What is human agency?, în „Human Agency and Language.
Philosophical Papers 1‖, Cambridge University Press, Cambridge (U.K), 1985,
pp.17-49.
23
Harry G. Frankfurt, La liberté de la volonte et la notion de personne, în
„Théorie de l’action : Textes majeurs de la philosophie analytique de l’action‖,
Editions Pierre Mardaga, Liège, 1991, pp.253-269.
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evenimentelor cu cea a cauzalităţii agentului? 24 . Tot aceştia au
estimat, de altfel, că problema agentului era cea care ar trebui să
se examineze cu prioritate.
Astfel, au fost propuse caracterizări diferite ale agentului.
Unele sunt realiste: agentul nu ar fi doar un simplu subiect sau
suport al predicatelor mentale şi fizice, ci ar avea un statut
ontologic echivalent evenimentelor fizice sau mentale, precum şi
puteri cauzale proprii, pe când altele, mai degrabă sunt realizate
de către interpretaţionişti. De exemplu, H. L. A. Hart crede că
„agentul ar fi un fel de ficţiune morală sau juridică, invocat
pentru a da un sens procedurilor de imputare a
responsabilităţii‖ 25 . În orice caz, chestiunea agentului ridică
probleme redutabile privind stabilirea identităţii persoanelor, în
special problema raportului eului cu sine însuşi, mai exact, cu
natura propriului „Ego‖, probleme care nu au fost clarificate prin
simpla traducere logico-lingvistică.
Mai mult, după cum precizează şi Paul Ricoeur în Soi-même
comme un autre, analiza pronumelui la persoana întâi „eu‖ lasă
deschise în filosofia tradiţională multe opţiuni metafizice de
interpretare 26 . În opinia lui Ricoeur, dacă anumiţi filosofi au
preferat să nu ţină cont de agent în definirea acţiunii, nu era din
cauza faptului că se temeau să înfrunte problemele hermeneutice
legate de sensurile multiple ale ego-ului. Într-adevăr, după cum
susţine şi G.E.M. Anscombe în The first person, „există o raţiune
bine întemeiată de a nu împlini exigenţa menţionării agentului în
descrierea acţiunii. A menţiona agentul înseamnă a te expune
riscului regresiei la infinit, ce apare atunci când ne întrebăm dacă
trebuie să avem o dorinţă pentru ca acţiunea să fie cu adevărat
voluntară (şi astfel urmează la infinit: voinţa voinţei de a voi,
ş.a.m.d.). (...) A ne întreba de ce agentul nu este menţionat în
descrierea acţiunii, ca şi înfăptuitor al acţiunii, reprezintă acelaşi
lucru cu a ne întreba de ce termenul « prăjitură » nu este
24

Roderick M. Chishlom, Person and Object: A Metaphysical Study, G. Allen
& Unwin, London 1976; 2editions Muirhead Library of Philosophy, New York,
1979, pp.69-72.
25
H. L. A. Hart, The Ascription Of Responsability And Rights, Proceedings of
the ―Aristotelian Society‖ in New Series, Vol. 49, London, 1949, pp. 171-194.
26
Paul Ricoeur, Soi-même comme un autre, Le Seuil, Paris, 1990, p. 123.
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menţionat în reţetă ca şi ingredient al prăjiturii‖ 27 . Avem de-a
face practic, cu imposibilitatea de a evita un sofism al
circularităţii.
Pe de altă parte, John Searle evidenţiază că problema
agentului ar părea ca un „mister‖ (imposibil de soluţionat n.n),
dacă am accepta să revenim la noţiunile obişnuite de „conştiinţă a
acţiunii‖, „sentiment al efortului‖, „experienţă a acţiunii‖ etc. În
această dimensiune „calitativă‖ a acţiunii umane, majoritatea
filosofilor analitici au crezut, de altfel, că au găsit argumente
solide în favoarea posibilităţii de a „naturaliza‖ acţiunea. Altfel
spus, să concilieze agentivitatea (contextul acţional susceptibil de
a fi evaluat moral, situaţia morală n.n) şi cauzalitatea
evenimenţială 28 . Această soluţie la enigma agentivităţii pare să
trimită la ideea că am avea o clasă de evenimente despre care noi
nu putem spune că le înfăptuim, din simplul motiv că ar fi evident
că nu noi le înfăptuim. Conform lui Searle, s-ar părea că putem
stabili faptul că există o diferenţă în ceea ce agentul „resimte‖
atunci când ridică mâna din toată voinţa sa, iar atunci când o face
sub influenţa unei manipulări chimice sau electrice, - de felul în
care agentul „resimte‖ - ar putea servi unui criteriu de distincţie
între „cea ce se face‖ şi „ceea ce se întâmplă‖29. A presupune că
acest gen de ipoteză este verificabil şi mai mult sau mai puţin
confirmat, nu ar fi foarte indicat. Ea ne-ar da cu siguranţă
anumite modalităţi de a distinge acţiunea propriu-zisă, obişnuită,
de evenimente subite (întâmplătoare), care în general ne preocupă
în mod deosebit prin şocul cu care survin.
Ar fi greşit să încercăm să verificăm o ipoteză în privinţa
valorii morale a unei acţiuni, spunând că există o „diferenţă
calitativă‖ evidentă, între, să zicem acţiunea de „a ridica mâna‖,
determinat doar de necesitatea fiziologică de a-mi scoate pălăria
când afară se face foarte cald, şi „a ridica mâna‖ pentru a-mi
scoate pălăria pentru că aşa se cuvine sau mi se ordonă să o fac
(în armată, la închisoare sau într-un loc sacru). Pe de altă parte,
27

G.E.M. Anscombe, The first person, in „Mind and Language‖, Clarendon
Press, Oxford, 1975, pp. 45-65.
28
John R. Searle, op.cit., pp. 140-171
29

Ibidem, pp. 114-115.
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nu avem certitudinea că noţiunile de „conştiinţă a acţiunii‖,
„sentiment moral al acţiunii‖, „experienţă a acţiunii‖, „asumare a
acţiunii‖ etc se află în mod evident într-o relaţie cauzală. Dacă nu
pot fi interpretate cauzal în maniera faptelor sau fenomenelor
naturale, totuşi, am putea să le atribuim un statut epifenomenal.
Dar, în acest caz, posibilitatea de a concilia agentivitatea (situaţia
morală) şi cauzalitatea evenimenţială prin argumentul „stărilor
calitative‖, ar fi evident compromisă.
În punctul în care suntem acum, se pare că există în acest
ansamblu de reflecţii asupra acţiunii un anumit număr de
elemente care ar putea să contribuie la a favoriza dialogul între
două tradiţii filosofice care se disting mai degrabă prin
dificultăţile lor de a comunica sau de a se comunica: tradiţiile
analitice şi fenomenologice 30 . Anumite teorii ale acţiunii în
filosofia analitică - cele care se sprijină pe noţiunea de primă
persoană31 - se acordă cu teoriile fenomenologice, tocmai pentru
a respinge două forme posibile de reducţionism:
a) reducerea intenţionalităţii acţiunii la cauzalitatea
evenimenţială,
b) reducerea intenţionalităţii acţiunii la caracteristicile sale
logico-lingvistice (de exemplu, conceptul de „incomprehensiune‖
este redus la sintagma „opacitate referenţială‖).
Aceste două reducţii sărăcesc excesiv ideile noastre curente
despre acţiune. Prima, pentru că elimină agentul; a doua, pentru
că nu pare a fi în măsură să justifice distincţia care în mod
obişnuit o stabilim între acţiuni imanente: „a vedea‖, „a auzi‖, „a
pricepe‖, „a înţelege‖, „a frapa‖ etc, şi acţiuni tranzitive: „a
distruge‖, „a sparge‖, „a trage‖, „a se deplasa‖ etc. Aceste teorii
se acordă nu doar pentru a respinge analizele acţiunii pur
interpretaţioniste, ci şi pentru a îmbunătăţi mereu teoriile
agentului moral, cele care sunt înfăţişate exclusiv din punctul de
vedere al persoanei a treia, - analize care deobicei se mulţumesc
a vedea în ideile de „agent‖ şi de „acţiune‖, doar nişte ficţiunii
morale, juridice sau sociale. De altminteri, dacă încercăm să
30

Jean-Luc Petit, L’Action dans la philosophie analitique, Presses
Universitaires de France, Paris, 1991, p. 157.
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Chisholm-W. Sellars), L'éclat, Combas, 1991, p. 18.
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diferenţiem acţiunile imanente („a crede‖, „a asculta‖, „a
înţelege‖), faţă de acţiunile tranzitive („a arde‖, „a tăia‖, „a se
deplasa‖), riscăm, totuşi, să pierdem din vedere faptul că acţiunile
tranzitive împărtăşesc anumite caracteristici ale acţiunilor
imanente, cum ar fi intenţionalitatea. Mai mult, înţeleasă în sens
logico-lingvistic, pentru anumiţi filosofi, intenţionalitatea
reprezintă o caracteristică esenţială a acţiunii, prin urmare,
opoziţia acţiune imanentă - acţiune tranzivă este secundară.
Pentru a înţelege consecinţa acestui fapt trebuie să ne
imaginăm următoarea situaţie morală: un proprietar irascibil trage
cu pistolul asupra unui tânăr care i-a tamponat maşina şi îl
împuşcă. Ulterior, proprietarul va observa că tânărul respectiv era
tocmai fiul său. Din punct de vedere extensional sau obiectiv,
cele două descrieri, „a împuşca un tânăr‖ şi „a-şi împuşca fiul‖
sunt echivalente. Dacă este adevărat că „proprietarul a împuşcat
un tânăr‖, este adevărat, de asemenea, şi faptul că „proprietarul
şi-a împuşcat propriul fiu‖, contextul acţiunii fiind aici
transparent. Atât sensul acţiunii, cât şi statutul actorilor implicaţi
sunt bine explicitaţi. Din punctul de vedere al proprietarului însă,
lucrurile se prezintă într-o cu totul altă formă. Dacă este clar
faptul că proprietarul nu ştia că tânărul era fiul său (chiar dacă, să
zicem, în urma unui conflict familial era certat cu el), nu putem
spune că cele două descripţii sunt echivalente, în sensul că au
aceeaşi valoare morală pentru proprietar. Nu mai putem afirma,
în acest caz, faptul că, dacă proprietarul a împuşcat în mod
intenţionat pe tânăr, este adevărat, de asemenea, şi faptul că a
împuşcat în mod intenţionat pe propriul său fiu. Putem spune,
aşadar, că adverbul „intenţionat‖, care se atribuie acţiunii de „a
împuşca‖, induce un fel de opacitate referenţială32: posibilitatea
ca tânărul (pacientul moral), să fie fiul proprietarului (agentului),
schimbă în mod radical semnificaţia morală a acţiunii.
Chiar dacă adverbul „intenţionat‖ este introdus în
descripţie, riscăm să modificăm valoarea adevărului, chiar dacă
substituim expresia „tânărul care a tamponat maşina‖, cu „fiul
proprietarului a tamponat maşina‖, în ciuda faptului că cele două
32

Monique Canto Sperber (coord.), Dictionnaire d’éthique et de philosophie
morale, P. U. F., Paris, 1996, p. 112.
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expresii fac referire la aceeaşi persoană. Fenomenul descris aici la
modul obiectiv, neanalizat încă din perspectiva moralităţii
acţiunii, este următorul: „proprietarul a împuşcat pe tânărul care
i-a tamponat maşina‖. Dacă tânărul respectiv era însă fiul său,
atunci, ca eveniment moral, acţiunea de „a împuşca pe tânărul
care i-a tamponat maşina‖ este o acţiune ce comportă răspunderea
de sine a tatălui. Răspunderea morală pentru acţiunea înfăptuită
nu se mai evaluează din perspectiva agentului în calitate de
proprietar, ci din perspectiva tatălui. Acesta ar fi, prin urmare,
criteriul intenţionalităţii ce ne-ar permite să distingem ceea ce noi
facem în mod intenţionat, de ceea ce ni se întâmplă, în general,
fără voinţa sau intenţia noastră.
Există, prin urmare, în filosofia acţiunii, o tendinţă
permanentă de a reduce analiza acţiunii la conceptul de
„intenţie‖, altfel spus, de a confunda evaluarea acţiunii tranzitive
cu cea a acţiunii imanente. Exemplul nostru cu proprietarul
irascibil ne-ar putea determina foarte bine să concluzionăm, într-o
manieră kantiană: ceea ce contează, atunci când căutăm să
identificăm acţiunea, reprezintă ceea ce este de dorit, năzuit, voit;
anume intenţia de a face cea ce se face, efectiv în mod pur
accidental. Anumiţi filosofi precizează ceea ce este dorit, năzuit,
voit etc, fără a adăuga însă, ceea ce este ştiut, întrucât putem
distinge într-o acţiune, între ceea ce vrem să facem sau ceea ce
intenţionăm să facem şi ceea ce ştim că vom face, înfăptuind în
mod conştient respectiva acţiune. Având în vedere doctrina
dublului efect33, ştim că dacă vom bombarda un oraş îi vom ucide
şi pe civili, dar aceasta nu semnifică faptul că avem intenţia de a-i
ucide sau că îi vom ucide în mod intenţionat.
Pe de altă parte, problema acţiunii pierde o mare parte din
interes dacă acţiunea tranzitivă este redusă la acţiunea imanentă,
sau dacă unele dileme din cadrul acţiunilor tranzitive sunt
complet ignorate. De exemplu, posibilitatea unei relaţii cauzale
între credinţele şi dorinţele unui individ, care sunt atât
„evenimente mentale”, cât şi „evenimente fizice” (mişcări ale
corpului). Or, interpretarea logico-lingvistică a intenţionalităţii nu
33
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ne spune nimic despre aceste chestiuni. Reducţia intenţionalităţii
la sensul său logico-lingvistic a exprimat mereu o anumită
insatisfacţie în rândul filosofilor morali, atrăgând diverse obiecţii.
Printre altele, faptul că intenţionalitatea riscă să excludă, într-o
manieră absurdă, viziunea domeniului mental. Aceasta are loc
întrucât „a voi‖ este un verb care nu trimite la un context lipsit
total de transparenţă.
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CEZAR VASILESCU

…. CĂLĂTORUL ALECSANDRI
Moldoveanul Alecsandri cu englezul Angel au poposit la
viceregele Engliterrei la Tanger, Reade, autorul masacrului de
pisici din oraş. Cei doi oaspeţiinvitaţi de viceconsul la vestitul
„cuşcuşii….‖, pe un „blid de argint‖, au servit această mâncare
arăpească „făcută cu un soi de grisăfeartă cu legume şi cu carne
de pasăre sau miel‖. Cuşcuşul va fi urmat de diferite „vinete
străine‖ şi un pachet de ţigări havana. În „nour albiu de ţigări‖,
„buteliile se deşată pe rând‖, ajutându-se după o temeinică
ameţeală să se toasteze şi în sănătatea …sănătăţii. Fiecare vorbea
ce voia, dar nu era ascultat de nimeni.
Alecsandri pomenea despre un voiaj călare prin Asia,
englezul Angel despre cursa de cai de la Epsom, iar viceconsulul
despre vânătoarea de pisici. Un trio vorbăreţ, care părea o
transpunere virtuoasă lingvistică a concertului pentru vioară,
violoncel şi pian al lui Beethoven.
Mă voi opri mai ales pasajul legat de cursa de la Epsom, la
care participase englezul: „În ziua alergării de cei de la Epsom,
am avut un noroc neaşteptat… Ai fost vreodată la Epsom?
Închipuiţi-vă că în ziua aceea sir Arthur Halvay a pierdut zece mii
livre sterling. (Peste patru sute de mii de spectatori erau de faţă la
acel spectacol), căci era să alerge celebrul cal Flum al lordului

128

Derby; tribunele erau înghesuite cu ladiesşi cu gentelmani
purtând ocheane.
Mii de trăsuri erau înşiratede-alungulipodromuluişi mii de
amatori cu butelii de şampanieaşteptau începutul alergării.
Deodată bariera hipodromului se deschide!...14 alergători ies în
arenă, purtând pe spinarea lor jocheu îmbrăcaţi cu giletre de
diferite culori.
Hura! Toţi pleacă întocmai ca un cârd de grauri; patru sute
de mii de spectatori ţintesc ochii lor la dânşiişi fiecare urmăreşte
cu sufletul calul pentru care a pariat./ Hura!/ hura/ hura!/Hip, hip,
hura! Caii se întrec în zbor ca rândunelele. Unii rămân în urmă,
alţii fug înainte aţâţaţi de aplaudele privitorilor. Giletrele
jocherilor strălucesc în arenă ca nişte fluturi coloraţi; toţi
alergară cu inima şi se apropie de barieră…O lume întreagă stă în
uirmire, care cal va sosi mai întâi? ThatistheQuestion! / Doi se
află în frunte: PlumşiGhipsi! Încă zece paşişi învingătorul va face
a să pierde şi a să câştigarămăşaguri de milioane de shelingi în
toată Engliterra. Încă cinic paşi, încă trei, încă doi, încă
unul…Hura! Plumiesă înaintea lui Ghipsi cu o lungime de patru
degete: Plum e triumfătorul! Patru sute de mii de glasuri se ridică
în văzduh cu entuziasm şi mii de butelii se deşartă în onorul lui!
Hura! În sănătatea lui Plum! Cât pentru mine, Plum mi-a adus o
mie de lire sterling, câştigate de la amicul meu Arthur Holvay.
Hip, hip! în sănătatea lui Arthur!‖.
Cât despre călătorul moldav în proza „Călătorie în Africa‖,
acesta le-a povestit cum se întorsese în oraş, la tinerii belgi‖ de
care se rătăcise, totuşi teafăr din incursiunea cu pricina, calu-n
valuri. A doua zi, după festinul de la viceconsul, la ieşirea din
Tanger, în faţa celor doi temerari călători, englezul şi
moldoveanul, se întindea Africa cu misterele sale: „Dumnezeu
ştie ce întâmplări ne aşteaptă! Fie într-un noroc şi cale bună!‖
Am redat in extenso cursa de la Epsom, în dulcele grai al
diplomatului Vasile Alecsandri, şi pentru frumuseţea cuvintelor
încărcate de arhaism, şi pentru dramatismul în sine al cursei deacum un secol jumătate. Rămăşagul, devenit pariul tentacular din
zilele noastre, verifica intuiţiaşicunoştiinţele în domeniu ale celor
ce-şi desemnau un favorit, mizând pe o sumă de bani.
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Verdictul final prelungea starea de suspans, iar sosirea la
patoua favoritului, la „patru degete‖ distanţă în faţa ocupantului
locului secund, parcă îl implică şi pe cititor în celebra cursă
engleză. „Triumfătorul‖ ia totul, iar livrele sterling se scurg în
buzunarele celor mai inspiraţi. Dizertarea lor „limbistică‖ (vai,
asta fusese cândva …lingvistica) a inclus şi exprimarea
„arăpească‖ a cuceririi unei arăboaiece la Londra:
„Eiaşi’ţiaşcol’zuj‖- echivalentul a înflăcăratului îndemn „hai să
facem amor împreună‖.
Multe trebuie să cunoşti ca diplomat. Dar fără a cădea în…
cursa fermecătorului Alecsandri, va trebui să admitem că dacă nar fi apărut, miraculos, pe cerul limbii române, Mihai Eminescu,
am mai fi aşteptat încă un secol pentru ca „limbistica noastră‖ săşi îmbrace hainele de gală…
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IULIU PÂRVU

O carte care merită citită :
DR. ION BUZATU : LA UN PAS DE STYX
O întâmplare fericită m-a adus în situația să pot face
prezentarea acestei cărți. Pe autorul ei, d-nul Dr. Ion Buzatu, l-am
cunoscut anul trecut, ca ghid turistic, într-un reușit circuit prin
Marea Britanie și Irlanda. I-am apreciat prestația, ținuta
intelectuală, distincția. Am aflat de la dumnealui că înainte de
pensionare a lucrat peste 30 de ani în diplomație, cu misiuni în
multe țări, în special din Orientul Îndepărtat. M-a surprins să
constat că vorbește fluent limba chineză, nu doar ca absolvent al
Facultății de limbi romanice, clasice și orientale de la
Universitatea din București, ci și în urma unei specializări în
limba, literatura și civilizația chineză la Universitatea Beida din
Beijing. A scris multe cărți și studii despre China, India, Tibet,
Hong Kong, Macao, Taiwan, Vietnam, Laos, Cambodgia,
Thailanda, Indonezia. E firesc, când ai ocazia să întâlnești un
asemenea intelectual, să încerci mai multe canale de comunicare
cu el. I-am oferit, de aceea, cu dedicație, una din cărțile mele de
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aforisme, provocându-l, în felul acesta, la un gest de
reciprocitate...Recent, am avut plăcerea să-l reîntâlnesc în aceeași
postură, de data aceasta într-o călătorie în Iran. I-am scris încă o
dedicație, pe ultimul volum din Jurnalul stărilor de călătorie.
Așa, gestul așteptat din partea Domniei Sale a venit prompt, astfel
că mă aflu acum în situația plăcută să-i prezint cartea La un pas
de Styx, apărută la Editura SemnE anul acesta. Și încă un amănunt
: sub semnătura dedicației cu care m-a onorat, a scris ceva și în
limba chineză, nu-mi dau seama ce. Dublarea semnăturii ? O
apreciere ? Vreo urare ? Oricum, mă mândresc cu asta...
Trebuie precizat de la început, ca lucrurile să fie clare : La
un pas de Styx este o carte scrisă din perspectiva unui specialist în
istorie universală, a unui diplomat, dar și a unui memorialist.
Stăpânesc relativ puțin sau aproape deloc primele două domenii.
Mai priceput sunt în ultimul, în special când e vorba de evocări,
portretizări ori alte descrieri.
Subtitlurile volumului, Primul și ultimul diplomat român
în Republica Fiică a Războiului din Vietnam, respectiv Lecția
Vietnamului și reunificarea României indică cele două părți din
cuprinsul cărții.
În prima este prezentată cu lux de amănunte întreaga
problematică a războiului din Vietnam. Informația pare
exhaustivă. Adevărul este că publicul românesc, precum și cel
european, de altfel, n-a manifestat și nu manifestă un interes prea
mare față de evenimentele care s-au petrecut ori se petrec departe
de hotarele țării. Nu prea le bagă în seamă, cât timp nu întrevede
în ele un potențial impact asupra liniștii vieții sale. Pentru
generația noastră, a celor de vârsta a treia, așa s-a întâmplat și cu
războiul din Vietnam, chiar dacă, oficial, eram bombardați cu
știri despre el și participam la mitinguri de susținere a cauzei
drepte pentru care se lupta. Aveam problemele noastre cotidiene,
care ne acaparau. Dr. Ion Buzatu, ca specialist, îl reconstituie
acum pas cu pas, pe baza unei documentații minuțioase, ca
cititorul român să fie corect informat, spre a degaja concluzii în
cunoștință de cauză. Oferă date despre situarea geografică și
istoria Vietnamului până a ajunge colonie franceză, apoi, din
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perioada postbelică, despre puternicele convulsii politice și
sociale care au condus la proclamarea independenței ( 1945) și
începerea războiului de guerilă ( 1946) , la divizarea țării, la
acordurile de pace de la Geneva prin care s-a statuat această
divizare, la intervenția americană în Vietnamul de Sud și
bombardarea Vietnamului de Nord. În acest context politic
extrem de agitat s-a impus figura carismatică a lui Ho Shi Minh,
pseudonim care s-ar traduce Unchiul Ho – Cel cu Spiritul
Iluminat. Fiu de învățător, el a părăsit țara devreme, după ce
învățase chineza de la tatăl său, iar franceza și engleza în liceul
pe care l-a urmat. A trăit, pe rând, în S.U.A., Anglia și Franța,
câștigându-și destul de greu existența. Ca mulți tineri de condiția
sa, a aderat la mișcarea comunistă, nemulțumit de realitățile
sociale în care trăia. S-a format, ca revoluționar, în Partidul
Comunist Francez, ca apoi, în URSS, să activeze în cadrul
Kominternului. În Hong Kong , a inițiat înființarea Partidului
Comunist Vietnamez. După al doilea război mondial, în plină
maturitate, își demonstrează abilitatea diplomatică și tenacitatea,
impunându-se ca lider în mișcarea de eliberare națională. El a
proclamat independența Vietnamului față de Franța, a organizat
lupta de rezistență, a elaborat strategii politice îndrăznețe, a
dirijat compromisuri, a încheiat și încălcat tratate de pace, nefiind
niciodată mulțumit cu jumătăți de măsură, ci numai cu împlinirea
integrală a idealului național : o țară liberă și întregă. Ce nu s-a
înfăptuit sub ochii săi, a lăsat prin legământ testamentar să
înfăptuiască urmașii, cultivând, în acest sens, aspirații și
mobilizând energii cu bătaie istorică, nu doar de moment. N-a
ezitat să aprindă toată Indochina, dacă prin asta putea fi hărțuită
forța militară a SUA...
Un asemenea lider rămâne, oriunde, în conștiința
neamului nu atât prin ideologia sa, cât prin trăirea la cote eroice a
patriotismului care îl animă. Ho Shi Minh este și va rămâne un
simbol pentru vietnamezi nu ca politician comunist, ci ca bărbat
de stat care a făcut istorie. Impunătorul mausoleu din Hanoi îl
merită cu prisosință.
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Am insistat pe acest portret-biografie prezentat de autor
pentru că ni se pare , sub toate aspectele, un model de cuprindere
succintă a unui personaj istoric de anvergură. Dar nu e singurul.
La fel de interesante, însă cu alte conotații, firește, sunt și cele ale
prințului Sihanouk ori Pol Pot, actori politici în Cambodgia
vecină.
Cum spuneam, cartea d-nlui Dr. Ion Buzatu are și o
importantă dimensiune memorialistică. Sunt mai multe
episoadele de acest fel. Cel mai dramatic, care a impus și titlul
cărții, s-a consumat în anul 1973. Ce s-a întâmplat atunci ?
Frontul Național de Eliberare din Vietnamul de Sud a purtat un
permanent război de guerilă împotriva regimului de la Saigon
susținut de americani. În urma unor succese locale, acesta a creat
un Guvern Revoluționar Provizoriu, dirijat, evident, de la Hanoi.
Vietnamul de Sud a ajuns, astfel, în situația cu totul inedită de
stat cu două guverne. Ca să aibă legitimitate, acest nou guvern
trebuia să obțină și o recunoaștere internațională. Ea putea veni,
atunci , din partea țărilor socialiste și a unor state nealiniate. În
realitate, sediul său era la Hanoi. Pentru propria-i imagine însă,
dar și ca o demonstrație de forță, s-a hotărât ca o asemenea
recunoaștere să se facă public, concomitent, în regiunea din
Vietnamul de Sud controlată de Frontul Național de Eliberare.
Acțiunea a fost organizată în mare secret, extrem de minuțios, cu
multă precauție, să nu poată fi zădărnicită de bombardamentele
americane. Delegația României era formată din ambasadorul de
la New – Delhi și autorul acestei cărți, pe atunci tânăr diplomat la
ambasada din Beijing.Ce experiență diplomatică și de viață !
Pentru că după ceremonia care a durat trei zile, la întoarcerea spre
Hanoi, convoiul diplomaților prezenți și trupele de securitate
nord-vietnameze au fost interceptate de aviația americană și
bombardate copios, producând o adevărată panică printre
participanți. Autorul însuși s-a aflat numai la un pas de Styx,
vorba sa, văzându-și moartea cu ochii... Asemenea pagini
memorialistice se citesc cu mare interes, pentru că ele
pigmentează discursul sobru al istoricului și diplomatului.
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La puțin timp, administrația americană, conștientizând
lipsa de persepectivă a demersurilor sale militare, a hotărât să-și
retragă trupele, lăsându-i pe vietnamezii din sud să se apere
singuri. S-a ajuns la un acord de pace semnat la Paris, care însă na fost respectat. Urmând testamentul lui Ho Shi Min, patrioții
vietnamezi n-au acceptat să trăiască într-un stat divizat. Au
continuat lupta, astfel că în 1975, când războiul s-a încheiat,
Vietnamul era întreg, hotărât să-și panseze urgent rănile și să
pornească un proces de reconstrucție modernă după model
chinez. Astăzi, cine vizitează țara este plăcut impresionat de fața
nouă pe care o are. Autorul, de data aceasta în calitate de ghid
turistic, e cel mai în măsură să confirme uriașul progres realizat.
Îl chinuie, totuși, câteva întrebări, ca pe orice om de bun simț :
„de ce a fost necesar să moară peste 2 milioane de oameni, între
care peste 50000 de tineri americani și câteva mii de alți străini ?
De ce s-au irosit peste 200 de miliarde de dolari, iar lumea,
aproape două decenii, a trăit într-o stare tensionată continuă ?‖
Răspunsul stă la îndemâna oricui, doar să aibă curajul să și-l
asume.
Partea a doua a cărții abordează o temă tot atât de
delicată, care ne vizează direct, de astă dată, pe noi , românii, ca
națiune: Lecția Vietnamului și reunificarea României. Și în acest
capitol, precumpănitor vorbește istoricul și diplomatul. Cât
privește partea istorică a problemei, sunt rezumate evenimentele ,
în general cunoscute, care au condus la ruperea Basarabiei din
trunchiul neamului (1812) , apoi la revenirea ei în statul român
unitar (1918), la a doua rupere (1940) și la a doua revenire
(1941), la a treia rupere (1944), perpetuată până astăzi. De interes
mai acut este viziunea diplomatului asupra problemei. Autorul e
de părere că s-a pierdut momentul istoric al reunificării în 1991,
când Republica Moldova și-a declarat independența față de
URSS. Atunci s-au făcut greșeli de neiertat, pentru care factorii
de decizie ai momentului rămân răspunzători în fața istoriei.
Acum aflăm că guvernul de atunci al Chinei a rămas nedumerit
de gestul guvernanților români de-a recunoaște înaintea tuturor
independența statală a Moldovei și a stabili imediat relații
diplomatice la nivel de ambasadă. Înțelegem că a fost convocat
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însărcinatul cu afaceri român la Ministernul de Externe pentru a
se cere lămuriri.
A fost o situație poltică pe care istoria nu o poate eluda,
decât să-i descâlcească ițele. Cei care am trăit în toiul
evenimentelor putem pune mărturie, fiecare cu experiența sa... Ne
aflam în Piața Mare a Chișinăului când românii basarabeni și-au
declarat Independența, condiție premergătoare unirii, așteptată de
toată lumea. Era o însuflețire cum rar mi-a fost dat să cunosc. Mam desprins din grupul de intelectuali clujeni din care făceam
parte, amestecându-mă printre oamenii de rând, să le simt mai
bine pulsul patriotic care-i anima. Nu eram departe de tribuna
oficială, unde se țineau discursuri. Delegat din partea României la
acest măreț eveniment a fost Alexandru Bârlădeanu, fost
politician al vechiului regim. Bătrân , săracul, și destul de ramolit,
dormita. O tânără din preajmă-mi, îmbrăcată în costum național,
chipeșă, ca soțul ei, de altfel, și exuberantă, l-a observat : „Da, pă
ista ce l-au mai trimis încoace, doară putea durmi și acasă ?!‖
Observația femeii m-a făcut să zâmbesc... Însă amar...Ce plină de
semnificație era ! Și cât de plastic exprimată, în spiritul locului !...
Acesta e adevărul. Întreg edificiul revoluției noastre decembriste
a fost gândit și edificat spre a adormi spiritul național, nu spre a-l
însufleți...
În viziunea autorului, reunificarea României rămâne un
deziderat, iar lecția Vietnamului trebuie băgată în seamă. E
nevoie , pentru aceasta, de tenacitatea , unitatea și inteligența
bărbaților noștri de stat, dar și de un eroism asumat al neamului
întreg. Cu înțelepciunea unui diplomat de profesie, autorul indică
ce tactici ar trebui adoptate și ce pași ar trebui urmați ca acest
deziderat să se transforme în realitate politică.
O carte, deci, care induce un sentiment de optimism
cititorilor săi, deschizându-le o perspectivă cuprinzătoare asupra
vieții politice contemporane. Și un autor informat, sincer cu sine
și față de ai săi, asumându-și riscul de-a fi interpelat de cerberii
politically correct ai momentului. Un autor, așadar, care merită
urmărit și o carte care merită citită ...

136

PASSIONARIA STOICESCU

DESPRE BOEMIE, MORALĂ ŞI JOCUL
LINGVISTIC
Încă din titlul ales, „Boeme şi alte proze scurte”, volum
apărut la Editura Inspirescu, Satu Mare, 2017, colecţia „Scriitorii
secolului XXI”, George Terziu demonstreză apetenţa sa spre joc –
lingvistic şi semantic – „boeme / poeme‖ susţinând un soi de
paronimie metaforică. În ce fel se traduce asta?
De la început, autorul ne dezvăluie esenţa existenţei sale
artistice şi a existenţei sale în general: boemia, traiul într-o
dezordine indusă de crezul şi simţămintele sale, sinceritatea de a
o recunoaşte şi a face acest gest cu un fel de curaj ostentativ.
Boemia poetică e susţinută însă de poezie adevărată, cu
timbru propriu.”Linia imaginară” trasă de George Terziu are
concreteţe, „Poeţii îi fac cu mâna din fum‖, prietenii îi sunt „în
creier”, iar lumea sa „e din sticlă murdară/ din fantezii şi din
şoapte”. Omul contemporan văzut de poet înseamnă ”Omul trist
din oraşul trist/ Cu viaţa lui repetată, rotundă/ Care se trezeşte la
8 dimineaţa/ Sorbindu-şi aerul şi silabele din ceaşcă/ Şi privirea
lui blândă/ El nu urăşte pe nimeni, nu iubeşte pe nimeni,/ Este
echidistant ca o floare tandră/ Puţină realitate şi multe amintiri
ratate.../” Concluzia? „De atâta prostie se face seară/ Şi încep să
ne crescă dinţii de lapte”. Această „minoritate‖ reprezintă
majoritatea şi titlul poemului e pe măsură: „Concert de pian
pentru majori‖.
Partea de poezie „Boeme” are o structură
combinată:despre condiţia poetului faţă în faţă cu cea a omului
obişnuit:”Rimele curg printre cărţi disperate/ Poetul stă
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respectuos în picioare‖ („Prietenilor din cărţi‖), despre
sentimentul religios („Aer de sărbătoare creştină‖)şi multe poeme
de dragoste, de fapt lamento-uri pentru iubita cândva reală, acum
devenită ”O himeră/ Postată undeva în stratosferă/ Ca un final
de film fără imagini/ Sau ca un vis frumos, neomenesc...” („Final
ratat‖). Dar cu toate regretele şi tristeţea, aferente despărţirii,
autorul are forţa lucidităţii întru potolirea unei disperări adesea
mimate. Altminteri n-ar fi scris ”Picioarele mele sunt acoperite
cu lut‖(„Momentul‖), simţindu-se destul de „pe pământ”, trufaş
chiar, atunci când afirmă:
„Dacă te-ncrezi în rândurile mele/ Şi crezi în ele mereu,/ Să ştii
că ai în mână/ Cartea de vizită a lui Dumnezeu...”
(„Poate”).”Învingătoare viaţa va merge mai departe”
(‖Dimineaţa ciudată‖), cu atât mai mult cu cât parodicul,
sarcasmul care nu-l părăseşte o clipă, îşi arată brusc faţa:”Azi te
iubesc nepereche/ Azi te iubesc precum o torţă de flori/ Dar fii
calmă, poate o să-mi treacă...” („Poem banal, într-o zi banală‖)
sau „De ce gândesc imagini fără noimă?/ Aceste roiuri de
cuvinte-n zbor/ Când tu, de fapt, eşti dusă după lapte,/ Iar eu teaştept şi mi-e atât de dor...”(„Retorica matinală‖).
Pentru a completa acest caleidoscop liric sunt şi câteva
poeme preamărind copilăria şi puritatea („Caii gândului‖,
„Copilărie‖).
Între Ion Minulescu, Marin Sorescu şi Şerban Foarţă, ba
chiar preluând ceva din poemele de frondă ale lui Vladimir
Vâsoţki, din care am tradus, George Terziu are glas propriu şi
poezie notabilă.
„Alte proze scurte” anunţate în titlul cărţii au totuşi un
nume în volum:”Proze etnobotanice”. Iarăşi plăcerea jocului
semantic! Etnobotanicele sunt prafuri create în laborator: droguri
sintetice care dau dependenţă, care induc halucinaţii, euforie,
relaxare, amnezie, dar pot cauza şi moartea. Ele sunt consumate
în starea de boemie, anunţată anterior. Apreciez autorii care ştiu
să-şi aleagă titlul cărţilor lor în conformitate cu conţinutul,
frizând echivocul, aşa cum stă bine artei, literaturii. Prozele lui
George Terziu
pot da dependenţă la lectură, dar se poate înţelege şi că autorul e
dependent de scrisul lui. Că scrisul, în genere, dă halucinaţia
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măririi, a rămânerii în timp prin el. Doar că, paradoxal, şi aici
autorul operează cu ironie şi sarcasm, ba chiar cu autoironie, în
semn că îşi cunoaşte limitele şi nu se ia prea tare în serios. Reţeta
e asemănătoare cu cea din „Proza bipedă”. De la versul manifest
din „Boeme”, în care se adresează confraţilor „Voi chiar credeţi
că acum suntem cu adevărat?” desfiinţând iluzia scrisului, se
trece la concret, la real, cu biciuirea absurdului social şi politic
contemporan, cu mesaje codificate şi parabole, care au ca scop să
ia în derizoriu contradicţiile lumii în care trăim, pentru „a uşura‖
mizeria de zi cu zi, cauzată de tarele noastre caracteriale, de
starea perpetuă de nerezolvare a problemelor din
contemporaneitate.
Personajele lui George Terziu sunt construite din stările lor
psihologice şi comportamentale. Nu au chip, dar au atitudini, mod
de gândire şi reacţie, care să le contureze faţa. Hazardul, absurdul
se grefează pe tragic, dar tocmai din această combinaţie iese
parodicul. Finalurile sunt neaşteptate, iar jocurile de cuvinte fac
deliciul povestirilor.
Afacerea seminţelor din „Afaceri comuniste‖ ascunde
drama politică a intelectualului care cumpără seminţe pentru
ambalajul lor preţios – pagini dintr-o „Istorie a literaturii române
pe unde scurte‖ de Monica Lovinescu. Finalul e ca de roman
poliţist, dezvăluind parabola sămânţei .Peste cea mundană şi
banală, ca hrană a săracului şi a omului de rând, deci deasupra ei,
la propriu şi la figurat, stă „sămânţa culturii‖, interzisă în
comunismul incipient.
Modelul lui Dimi, bărbatul în căutare de neveste şi cu
multe căsătorii la activ, din proza „Miresele lui Dimi‖, nu e altul
decât politicianul contemporan Călin Popescu Tăriceanu,
campion la însurătoare. Morala povestirii, deşi vulgară, „Şi
şoarecele se satură de aceeaşi gaură‖, e adevărată şi salvatoare
pentru bărbat şi justificativă pentru derapajele feminine ale
personajelor. Filozofia de viaţă desprinsă din fiecare mariaj al lui
Dimi e savuroasă şi extrem de reală. Finalul este de un comic
tragic. La spovedania în faţa preotului, întrebat de acesta după
tipic, dacă se leapădă de Satana ( femeia, în capul celuia cu atâtea
experienţe matrimoniale la activ), Dimi răspunde:”- Părinte, maş lepăda, dar am trei copii cu ea!”
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„Iubita lui Pink” aduce pe tapet duetul credincios / ateu cu
deriziunile soartei pentru credincios. Dialogul spumos între cei
doi nici nu eludează, nici nu confirmă adevărata existenţă a Celui
de Sus.
„Asociaţii” prezintă un alt cuplu tragi-comic: profesorul de
filosofie şi elevul său, ba chiar şi tatăl elevului, la fel de troglodiţi
amândoi aceştia din urmă..Încercând să pareze obrăznicia
golănească a elevilor, dar şi prostia lor, filosoful însuşi devine
ridicol cu explicaţiile date pe măsura tembelilor interlocutori,
speriaţi nu de neştiinţa lor , ci de urmăririle la modă ale DNA.
Ca ingrediente, toate prozele au perechi antinomice: sacru /
profan, înţelepciune / prostie, naivitate / şiretenie, bigotism /
ateism, masculin / feminin. Din confruntarea lor
se naşte tensiunea prozei „tratată‖ de către autor gradual: de la
ironie la sarcasm, totul reliefând absurdul existenţial.
O altă trăsătură a prozelor din această carte este caracterul
lor interactiv. În toate finalurile, autorul intervine şi-şi face
simţită prezenţa, ori moralând discret, ori autoironizându-se, ca în
„Asociaţii‖:‖ Pentru că nu mai am ce să vă povestesc, aici, la
Spitalul de Psihiatrie din Gătaia, unde sunt internat de doi ani, se
stinge lumina la orele 22, vă doresc numai bine şi ne vedem
mâine. Până atunci nu uitaţi: Viaţa noastră este un mare rahat,
dar e singurul bun de preţ pe care-l avem!”
Morala? Nu credeţi un nebun, dar nu uitaţi că el e
rezoneurul care spune lucrurilor pe nume.
„Rezon‖! i-aş răspunde şi eu ca unui confrate, ca demni
urmaşi ai lui Nenea Iancu, cel cu „văz enorm‖ şi „simţ
monstruos‖.
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ROXANA PAVNOTESCU

CROAZIERE PE MĂRILE CARAIBE

Croazierele mărilor calde sunt altfel decât cele prin fiordurile
lumilor înghețate. Lumina sudului e lipsită de acea densitate vâscoasă
sau stranie transparență a cețurilor nordice. Linia orizontului se
curbează la suprafața mărilor şi e colorată la apus de o pană măiastră de
curcubeu. Un chenar multicolor desparte suprafața liniştită a apelor de
norii graşi şi opulenți ai văzduhului. La coada monstrului marin ce se
deplasează lent către noi destinații, apele apăsător de calme se încrețesc
în văluri diamantine. Plutesc într-un Babel pe paisprezece nivele în
mijlocul unei nesfârşite aşezări de ape. Nici un alt vapor sau pasăre
prevestitoare a țărmului nu se arată la orizont, se aude doar suflarea
caldă şi silențioasă a mării. Alături de alți 4000 de pasageri, te simți un
supraviețuitor al unei lumi dispărute, într-un fel de oraş-fantomă,
întemeiat cu rigoarea şi priceperea lui Noe, cu speranța zilei de mâine
sau extazul zilei de apoi. Poate acesta e şi motivul pentru care
supraviețuitorii sunt atât de veseli şi fericiți, gălăgioşi şi famelici,
devorând cu furie mâncărurile abundente puse non-stop la dispoziție. O
cetate pantagruelică în care enoriaşii mănâncă şi beau fără
discernământ. Nici o fizionomie sau specimen uman nu a rămas
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nereprezentat pe această corabie. Măcar unul din fiecare, pentru că Noe
nu mai e preocupat de perpetuarea speciilor. Chiar dacă pe timpul celor
şapte zile de croazieră – pentru ca facerea să se desfăşoare în intervalul
prevăzut – ajungi să-i recunoşti pe cei mai mulți, fiecare clipă îți aduce
o nouă surpriză. Mersul legănat al viețuitoarelor de pe punte nu e pe
deplin justificat de tangajul aproape inexistent al monstrului. Pare mai
degrabă un ritual coborât din dimensiunea mitologică a ambarcațiunii,
ca şi cum dintr-odată, dilatat expresionist, păşeşti pe suprafața sferică a
mării. Iată, o zi întreagă pe mare, fără nici un popas de uscat. Doar
albastrul verde intens al apelor şi cel de lumină al cerului. Soarele,
rotunjit de propria sa cenuşă, aleargă gâfâind în urma vasului, până
cade în mare. Muzică, dans, ritmuri alerte, ritmuri digestive ce abia țin
pas cu varietatea şi opulența culinară. Ritmurile interioare de salsa
mențin o dispoziție veselă şi nepăsătoare, revelând o lume aproape
onirică, rătăcită în ventrele unui monstru care o macerează încet şi
sigur.
Arta croazierelor devine o preocupare a unor pături din ce în ce
mai diversificate ale populației. Dacă pe vremuri constituia un lux al
pensionarilor cu bani, în zilele noastre, cele paisprezece nivele ale
monștrilor marini oferă posibilități şi pentru nelucrătorul de rând,
căruia nu i-a mai rămas decât plăcerea îngurgitatului şi a privitului în
gol. În pregătirea Marii Călătorii, ei exersează pribegeala în spații cât
mai exotice, în căutarea unui model paradisiac. Călătoria către capătul
lumii, în această apocalipsă a desfătării pe gigantica ambarcațiune, ar
putea deveni o alternativă mai puțin dureroasă a trecerii – un ultim şi
extatic festin ca „În ziua în care vin peştii”. Cultura croazierelor a
evoluat în timp, stârnind până la urmă și curiozitatea turiştilor
adevărați, încercați cu vicisitudinile călătoriei. Monştrii marini pun la
dispoziție pe lângă cornul abundenței, un program bine stabilit, servind
drept mijloc nocturn de deplasare şi în acelaşi timp ca hotel itinerant.
Între două insule îndepărtate sau puncte de interes pe care le consumă
avid în timpul zilei, între răsărit şi apus, vajnicul călător îşi trage
noaptea sufletul în ventrele leviatanului, timp în care monstrul circulă,

142

sau mai și doarme când eșuează în vreun port. Diminețile, la trezire,
bea țiței – hrana organică a țărmurilor.
Poți înconjura Babelul în alergare sau la pas, până obosești, de
oricâte ori îți doreşti, doar pe două dintre punțile celor paisprezece
nivele. Cum ești înconjurat de ape din toate părțile, e ca și cum ai face
înconjurul pământului. Lumea e mică, claustrofobică şi mişcătoare. Nuți rămâne decât să mănânci şi să bei în delir, să dormi şi să te mişti în
tandem cu ea. Nici nu-ți doreşti să vezi vreun țărm, vreo casă
neplutitoare, un stâlp, un reper terestru, un podeț care să te lege cu
lumea pe care ai părăsit-o când te-ai transbordat. Pe lângă casa scărilor
în melc, urcă lifturile-borcan cu pereții transparenți, prin care poți privi
oraşul iluminat artificial în toată plenitudinea lui. Te uiți prin sticlă la
fețe surâzânde, ghiftuite sau dezabuzate, vorbind toate limbile
pământului. Se râde cu gura până la urechi, strident, gratuit şi
molipsitor. Din toate colțurile se răspunde cu zâmbete sau replici pe
măsura gratuității râsului. O stare de efervescență forțată, dezlănțuită,
apocaliptică se poate declanşa din nimic în orice moment. Cirezi de
fătuce, flăcăi și familii numeroase îşi aşteaptă rândul în cozi organizate,
să fie trași în poze. Fotografii profesionişti te aşează cu solicitudine în
dispozitiv, mereu cu un picior mai în față, cu mâna partenerului pe
după gât sau talie (în funcție de diferența de înălțime). Bărbia e
potrivită întotdeauna de mâna artistului mai sus sau mai jos. Dacă n-ai
şapcă sau pălărie ți se înfige una cu vigoare pe cap; dacă ai copil, va fi
poziționat în mijlocul pozei, exact cu un pas în fața aparținătorilor, şi
va purta o pălărie de mariner. Din când în când mai trece şi Domnul
Căpitan (la ora desemnată), ca să se fotografieze cu pasagerii.
Fotografiile sunt expuse la centrul de arte şi pot fi cumpărate la un preț
nu tocmai prietenos. Un afiş mare şi amenințător îi apostrofează pe cei
ce încearcă să pozeze poza cu propriul telefon, scos pe furiş din
buzunar. Uriaşe panouri mişcătoare se învârt în toate direcțiile și te
descoperi fără să vrei în poze uriașe cât un tablou – instantanee luate pe
punte sau la intrarea prin gurile numeroase şi hulpave ale monstrului.
Recunoști, în giganticele clasoare verticale cu fotografii, personaje care
ți-au atras atenția în promenadele pe punte, în posturi şi ținute
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vestimentare hilare: rochii cu sclipici, decoltate, conduri cu tocuri cui
de câteva zeci de centimetri. Fauna mărilor îți pare mai fabuloasă ca
acvariile centrelor Oceanografice. Curtezane trupeşe şi dezinvolte,
trecute de a doua tinerețe, cu fardul greu şi strălucitor, se răsfață în
paiete de gâtul vreunui june de circumstanță. În aceeaşi costumație
carnavalescă, năvălesc în sălile de masă, unde devorează în devălmăşie
mai multe generații de cine: cina simandicoasă cu rezervare la unul din
restaurantele cu morgă ale vaporului, cina bufet – un fel de autoservire,
cina – de pe punte, în aer liber, unde se servesc grătare, înghețată şi tot
felul de delicii marine. Personalul vasului aleargă ca furnicile să strângă
paharele şi farfuriile aruncate prin toate cotloanele. Printre ei, tineri
plini de speranță, se bucură şi ei în felul lor, cu un rictus ironic pe buze,
şi fac adesea conversație clienților dispuşi să le vorbească.
Studenți chinezi, indieni, filipinezi, ucraineni, români,
moldoveni îşi fac ucenicia pe un salariu umil, incitați de spiritul
aventurii. Aşa zişii camerişti, de-obicei filipinezi, construiesc în fiecare
zi câte-un animal de prosop - o artă nouă, apărută în cultura
croazierelor. Un Origami de bumbac pare a fi mult mai dificil de
realizat din textura rebelă a țesăturii. O imagerie variată de animale te
aşteaptă în fiecare seară în patul proaspăt aranjat, netezit cu grijă şi
pricepere: un curcan, un câine, un animal marin, un porc, … Cel mai
drăguț animăluț de prosop mi s-a părut maimuța care râde într-o poziție
yoghină, atârnată cu brațele de un umeraş. Zămislirea acestor vesele
ființe de prosop presupune simț artistic, pricepere şi pasiune. Răbdătorii
şi vajnicii muncitori ai croazierelor sunt prizonierii monstrului pentru
opt luni de zile, muncind câte 10-14 ore pe zi. Dar ofertele mărilor, de
multe ori surprinzătoare, compensează câştigul derizoriu. Ce i-a
îndemnat pe aceşti tineri s-o pornească în împărăția apelor? Artişti
fotografi, dealeri de artă, disc-jockey, instructori de dans trăiesc la
fiecare sfârșit de săptămână delirul apocaliptic al sfârşitului de
croazieră. Asiști la un spectacol obositor, în mijlocul unei lumi
dezlănțuite, de muzică şi dans, tombole peste tombole, bijuterii
splendide făcute din pietrele insulelor; un market deşănțat – în catedrala
cu scări de Nautilus, întins pe mai multe nivele. În curând, va începe o
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licitație de artă prin împărțirea biletelor de evaluare a unei litografii
uriaşe de Chagall. Ghicitorul valorii tabloului, expus într-unul din
cotloanele melcului, va primi o pictură din colecția vasului şi o sticlă de
şampanie. Evaluatorii de artă sunt ajutați cu o mică ecuație care spune
că suma cifrelor ce compun prețul tabloului este 15. Înainte să intre
precipitate în urnă, biletele sunt completate cu numărul celulei din
țesutul monstrului marin în care-ți duci existența larvară, și prețul
prezumtiv al tabloului. Licitația se desfăşoară în același timp cu un
concurs de sărituri, care se desfășoară într-una dintre piscinele cu
trambulină, de pe puntea mare a vaporului. Turiştii cu pretenții
intelectuale se hotărăsc pentru spectacolul licitației; printre participanți
se numără şi cei care nu sunt prea toleranți la căldura amiezii şi îşi
propun un intermezzo de aer condiționat. Paleta de prețuri este la fel de
diversificată ca stilul tablourilor: între 50$ și 200.000$. Prețul nu prea
are legătură cu estetica operei şi probabil nici măcar cu valoarea ei.
Nişte fiare sălbatice în culori fauve rânjesc – kitsch – la tine de pe niște
pânze uriașe. Din fericire, nu-ți ofensează prea mult privirea, pentru că
își găsesc imediat admiratori și cumpărători prin elita financiară a
pasagerilor, cu tot prețul lor exagerat. Multe tablouri sunt chiar reuşite,
și din când în când se ivesc surprize cum ar fi un Miro uriaş, o litografie
cu prețul de pornire 34.000$, dar nu se înghesuie nimeni cu mâna pe
sus. E pus de-o parte, deocamdată, după cum se exprimă foarte mirat
dealer-ul de licitație – un real talent care vorbeşte nedesluşit de repede,
secondat de o gimnastică a trupului ce compensează incantația
neinteligibilă. În timpul acesta, spectacolele de punte se desfăşoară în
ritmuri de salsa, hip-hop sau o combinație a lor. Între două competiții, o
formație latino se agită în răcnete zăpăcitoare. Amplificarea prea
puternică distonează linia melodică; nu te mai poți auzi om cu
persoană. Din fericire, urmează o pauză bine meritată şi toată lumea se
îmbulzeşte să urmărească o partidă de belly-flop. Participanții se
apropie de ringul competiției, unduindu-şi şoldurile şi trimițând bezele
familiilor de pe margine. Când ajung pe trambulină, înainte să se
lanseze, scot un răgnet de Tarzan şi pleoscăie cu forță, cât mai
orizontal, pe suprafața apei. Cel care va înfrunta cel mai zgomotos apa
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cu pântecele, adică în limbajul sezonier al ștrandurilor bucureștene – a
lua burtă –, va obține o şampanie de calitate şi o diplomă de flop-ist.
Dar cel mai spectaculos eveniment al punții rămâne concursul
„The sexiest man in the world‖. O echipă de zece macho, unul mai
chipeș ca altul, se prezintă provocator în fața unui juriu format din trei
grase, bine înfipte în scaunele tribunei. Băieții își plimbă în costume de
baie psihedelice şi bine mulate pectoralii, bicepşii, trapezii şi alți
muşchi mai mult sau mai puțin dezvoltați. Cu toții poartă ochelari
negrii de soare, ce mai degrabă le ascunde privirea fioroasă şi tâmpă,
decât să le dea un aer cuceritor. Iese unul câte unul în arenă – şi începe
să se mişte după o melodie reprezentativă pentru etnia fiecărui candidat.
Avem reprezentați din diverse puncte ale globului: un latino, un gringo,
un italian, un insular, un mulatru, un neamț ... Numărul constă în
mişcarea excitantă a şoldurilor şi etalarea muşchilor. Zâmbetul larg şi
permanent nu răzbate prin ochelarii de soare, rămânând la nivelul
colțurilor gurii. Protagoniştii imaginează tot felul de posturi erotice,
atacându-le la rând pe cele trei matroane înscăunate, care-şi iau
conștiincios notițe. Aproape fără excepție, cucerirea juriului se
sfârşeşte prin așezarea candidatului în poala celor trei experte. Desigur,
gestul e mai mult simbolic, fără să se lase cu toată greutatea, deşi nici
asta n-ar fi constituit vreo problemă pentru vânjoasele evaluatoare de
sex. Plin de umor e numărul italianului care se leagănă în ritm de „Tu
vuo fa l’americano‖, celebrul cântec al lui Renato Carosone. Băieții nu
sunt chiar toți la prima tinerețe, un spectru larg de masculi feroce
încearcă să demonstreze că sexul nu are vârstă. Grotescul spectacolului,
semnalat de însăşi premizele sale, atinge în extremis arta. Băieții se
întrec cu composturile lor erotice la limita dintre mim, dans şi
gimnastica solului. Premiul întâi îl obține detaşat un latino de vârstă
indescifrabilă, cu un trup scund, nervos, elastic şi căptuşit cu muşchi. În
preambulul show-ului, pentru încălzire, execută câteva flotări
suprasexuale, supramuzicale în diverse poziții imposibile. Încorsetat
într-un short mulat, de un portocaliu strident, ce se oprește puțin
deasupra genunchilor, urcă pe burtă cele 3 scări care te duc la podiumul
graselor, târându-se ca o şopârlă, unduindu-şi trupul şi propulsându-se
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prin frecări laterale. E de la sine înțeles că mişcarea şopârlească se
integrează perfect în senzualul ritm de salsa. Ajuns la picioarele primei
juriste, se cațără pe ea, cu pieptul ridicat înainte, ca o iguană căreia-i
iese în cale un obstacol dificil, dar care nu e niciodată insurmontabil.
Apoi le amețeşte pe rând și pe celelalte două, învăluindu-le ba prin față,
ba prin spate, năvalnic și excesiv, dar și curtenitor, senzual şi romantic.
Un adevărat balet erotic realizat cu talent, aplomb şi subtilitate. Vârsta
premiantului e greu de ghicit: scurt, cu chelie, atletic, iute şi năprasnic
ca un cocoş de munte, păstorind trei găini umflate, în călduri, poate fi
oriunde între 35 și 60 de ani. Latino demonstrează o imaginație
debordantă. Din modul în care păşeşte pe platformă, pentru decernarea
titlului, – cel mai sexos bărbat de pe corabie – ai sentimentul că a venit
cu premiul de-acasă.
În afara plajelor nesfârşite, insula Grenada – o misterioasă
mărgea a Caraibelor – oferă câteva puncte turistice în centrul
continental. Un lac modest, pe locul unui crater vulcanic, oferă prilejul
unor excursii la marginea pădurii tropicale. O femeie desprinsă din
pânzele lui Archimboldo ne face semne disperate dintr-o mână arătând
în direcția unui copac la liziera parcării. Cealaltă mână arcuită deasupra
capului sprijină cu un braț de amforă un coş splendid (de 5 kg - ne
explică ea mai târziu) plin cu fructe şi plante exotice pe care-l poartă pe
cap. Doi ananaşi superbi tronează deasupra ca două efigii completând
desăvârşita compoziție cromatică în tonuri de galben, ocru, roşu şi
diverse nuanțe de verde şi portocaliu. De gâtul femeii atârnă câteva
lanțuri grele din sâmburi, păstăi şi boabe sculptate în culori similare.
Printre ele se disting pachețele de frunze aromatice. Şiraguri similare
stau atârnate pe umeri, pe după coate şi pe unde se mai pot atârna, iar în
jurul mijlocului foarte subțire, poartă o centură de hibiscus în tonuri
stridente de roşu – ca nişte flăcări. Fusta lungă și creață e la rându-i
desenată în culori fauve în ton cu paleta de fructe. Ne dăm jos rapid din
maşină ca să privim la craca către care femeia face gesturi disperate:
„Uitați-vă cu atenție măgarilor, că nu vă mai întâlniți cu aşa ceva‖
parcă ar vrea să ne spună cu un zâmbet superior în limba ei băştinaşă,
daca va mai fi existând vreuna după atâtea rânduri de colonizări. Întradevăr am avut un mare noroc să prind „wild life at duty‖, cum ar spune
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tovarășul meu de călătorie. Maimuța Mona se plimbă dezinvolt pe o
cracă holbându-se la noi cu mutrița ei aproape omenească – un zâmbet
larg, maimuțesc, sub care se desfăşoară o bărbie proeminentă,
prelungită cu o barbă deasă şi albă, ochii mici, curioşi şi vioi. Nu e
nicidecum uimită de prezența noastră, de unde trag concluzia că n-ar fi
atât de scumpă la vedere, pe cât ne-a lăsat femeia Archimboldo să
credem. Câteva camere video, aparate foto, i-phone şi alte i-dispozitive
se precipită cu furie în direcția ei. Fiecare încearcă o poziție cât mai în
față, în detrimentul celor mai puțin îndrăzneți. Disperarea se dovedeşte
gratuită pentru că Mona nu are nici cea mai mică intenție să ne
părăsească. Totuși, ca să nu ne dezamăgească disperarea, face nişte
excursii pe cracă în sus şi în jos, după care se aşează în şezut, la pozat.
După ce toată lumea și-a făcut pozele, ne mai aruncă câteva priviri
complezente, după care face plictisită un salt şi dispare în pădurea
întunecată. Femeia cu şerpii de sâmburi încolăciți pe gât şi brațe, ne tot
explică ce rară apariție este maimuța Mona, chiar şi pentru localnici.
Apoi fericită că a redevenit centrul atenției, se lasă fotografiată în toate
pozițiile contra unei sume modeste, stându-ne nelimitat la dispoziție,
spre deosebire de maimuța Mona care a dispărut, probabil, în celălalt
colț al parcării dinspre liziera pădurii, pentru întâmpinarea altor clienți
purtători de arme fotografice. Coşul de 5 kg, plin cu nestematele
insulei, de pe capul femeii, nu părea să piardă din greutate. La
întoarcere, am găsit-o în aceeaşi parcare, cu coșul la fel de plin – un fel
de corn al abundenței în care se adunau toate fructele pământului mai
repede decât puteau fi consumate.
O mare atracție a insulelor Grenada şi Santa Lucia sunt satele
neturistice de pescari cu pereții caselor coşcoviți şi pictați în culorile
mării şi ale cerului: nuanțe de albastru, galben şi coral. Bărcile sunt la
fel de modeste ca şi casele, la fel sunt şi năvoadele. În centrul satului,
singura clădire mai impunătoare – dar numai prin mărime – este
abatorul peştelui. Cel mai important sat pescăresc din insulă – ne spune
plin de mândrie un localnic aproape gol, cu părul şi barba până înspre
călcâie, grizonat, cu reflexe argintii, atârnând în câlți şi năvoade.
Indiferent de vârstă, chiar şi cei foarte tineri poartă chica lungă şi
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nețesălată. Cei mai în vârstă sunt mai sociabili, se strâng ciorchine în
jurul tău ca nişte țapi hâtri şi prietenoşi şi nu par deloc stingheriți de
intruşii turistici ce pun întrebări idioate, după ce s-au nimerit să viziteze
și puncte ale insulei nemarcate în ghidurile oficiale. Toți sunt foarte
slabi, costelivi şi tuciurii, cu albul ochiului sticlind prin contrast
amenințător de tare, dându-le un aspect drăcesc. După ce se întorc de la
pescuit, n-au nimic de făcut decât să rătăcească până la asfințit prin
solul mlăștinos al țărmurilor în întâmpinarea vizitatorilor rari și
circumspecți. O lume paradisiacă – prăbușită într-o pășune de mâl și
scoici în agonie, în care îngerii căzuți și-au vopsit aripile în negru și leau transformat în vele.
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REVISTA REVISTELOR
Din numeroasele reviste
primite la redacţie, în acest
număr vă prezentăm revista
Detectiv literar nr. 1(10),
publicaţie
trimestrială
de
atitudine prin cultură a editurii
Detectiv literar având la
,,comandă‖ doi detectivi erudiţi:
Gheorghe Ilie ca manager şi pe
scriitorul, eseistul şi filosoful
Marian Nencescu, iar ca
preşedinte
de
onoare
pe
renumitul poet şi academician
Nicolae Dabija.
Revista se deschide cu un
editorial semnat de Gheorghe
Ilie în care scrie despre Eternitatea noastră, Ziua Culturii
Naţionale care coincide cu ziua de naştere a celui mai mare poet
român, Mihai Eminescu a cărui actualitate cu bogăţia
copleşitoare de originalitate creatoare, ne este fundament.
Redactorul şef al revistei, eminentul filosof
Marian
Nencescu semnează notele de lectură ,, Eminescu universalul‖ la
cartea lui Dumitru Copilu-Copilin în care autorul aduce în
discuţie un aspect special al fenomenologiei receptării operei
poetului naţional.
Cronica literară este susţinută de Mioara Bahna care scrie
despre cartea medicului ieşean şi scriitorului Sorin Cotarciuc care
cuprinde sonete ede tip italian,[...] autorul reverenţelor calcă
atent şi corect pe tărâmul unei specii literare cu formă fixă, prin
urmare un tip pretenţios de creaţie...
O altă cronică literară este semnată de Mihaela Mariana
Cazimirovici în care prezintă noul roman Clara, al Ioanei
Stuparu, iar Passionaria Stoicescu scrie despre cartea lui Ion
Mârzac, Nesfârşitul elogiu
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Un excelent interviu cu telejurnalista Gutiera ProdanAmbasador al spiritualităţii noastre în lume semnează Firiţă
Carp, în care intervievata basarabeancă spune că: în Basarabia nu
exista –până mai ieri- nici o librărie care să comercializeze cărţi
scriede de autori români şi cărţi în grafie latină, părinţi ei
cumpărau cărţi româneşti din fosta Uniune Sovietică.
Un alt interviu este semnat consemnat de Marian Nencescu şi
îl are ca intervievat pe Dumitru Copil- Copilin, car explică cum şi
când i-a venit ideea unui Eminescu universal.
Proza este susţinută de Maria Terinescu cu un fragment dintr-o
povestire intitulată Vânt de libertate; de Doina Dabija cu
povestirea pentru copii Chiţ-Chiţ, şoricelul cel inteligent şi de
Olga Căpăţână, cu notele de călătorie din Afganistan. Poezie
semnează Emil Mircea Neşiu.
Rubrica eseu este susţinută de Florin Dochia-Filosofia şi
sexul, Doru Petre-Despre arta care produce şi cea care.
reproduce, iar Ani Bradea ne spune la rubrica Citite noaptea, că:
Pentru a scrie bine, trebuie să suferi, să suferi! Vorba lui
Dostoievski...
În paginile revistei mai putem citi Note de lectură semnate de
academicianul Mihai Cimpoi, Mihai Popescu, pagini de istorie
despre Reşedinţa boierului cărturar Dinicu Golescu de pe Podul
Mogoşoaiei de Irina Spirescu; Memento de Emil Stanciu, etc.
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