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Liviu Ioan Stoiciu

Răspunsuri care irită
Am primit de la senatorul Sorin Ilieşiu (ales pe listele USL din partea
PNL, azi membru al Partidului Liberal Reformator, rămas la putere, lângă
PSD), un e-mail imperativ pe 23 iunie 2014:
Stimate Domnule Liviu Ioan Stoiciu,
Doamna Aura Christi, redactor-şef al revistei Contemporanul, v-a
scris cu câteva săptămâni în urmă scrisoarea de mai jos, cu rugămintea
de a răspunde întrebărilor pe care revista le-a adresat unor personalităţi.
18 dintre acestea au răspuns acestor întrebări, răspunsurile fiind
publicate în numerele din aprilie, mai şi iunie ale revistei, sub
genericul „Să ieşim din zodia totalitarismului comunist”... Ecourile
acesteia se vor regăsi în memoria colectivă a totalitarismului comunist şi
în dezavuarea lui oficială de la finele acestui an...
Vă rog foarte mult – inclusiv la rugămintea d-nei Aura Christi – să vă
faceţi puţin timp pentru a răspunde celor cinci întrebări până joi, 26 iunie,
inclusiv, astfel încât acestea să poată fi publicate în numărul următor al
revistei Contemporanul...
Cu mulţumiri şi cu cele mai bune gânduri, al Dvs,
Sorin Ilieşiu
P.S. Redau mai jos mesajul e-mail pe care mi l-a trimis d-na Aura
Christi, redactor-şef al revistei Contemporanul:
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Stimate Domnule Liviu Ioan Stoiciu,
Revista Contemporanul a publicat în ultimele două numere (nr. 2 şi nr.
3/ 2014) Apelul pentru condamnarea totalitarismului comunist de către
membrii Parlamentului României, lansat de senatorul independent Sorin
Ilieşiu, având ca fundament un raport elaborat de Academia Română,
precum şi Raportul – redactat de Sorin Ilieşiu în 2005 – pentru
condamnarea regimului politic comunist din România (1945-1989) ca
nelegitim şi criminal. Am formulat cinci întrebări, adresându-le unor
personalităţi ale vieţii sociale, culturale şi politice româneşti. Simbolic, în
numărul de Înviere al revistei Contemporanul, am publicat răspunsurile
Domnilor Călin Popescu-Tăriceanu şi Victor Ponta.
1. În acest an se împlinesc 25 de ani de la căderea comunismului. Ce
şanse credeţi că are apelul senatorului Sorin Ilieşiu pentru condamnarea
totalitarismului comunist de către membrii Parlamentului României? Este
pregătită clasa politică românească să răspundă unui asemenea apel?
Actualul context politic îi este favorabil?
2. Conform argumentării senatorului Ilieşiu, „România are nevoie de o
adevărată condamnare a totalitarismului comunist pentru că, spre
dezonoarea noastră, a tuturor, România a avut parte, în 2006, de o farsă a
acestei condamnări, în condiţiile în care poporul român a îndurat cel mai
cumplit regim comunist din Europa postbelică”. În măsura în care
condamnarea comunismului din 2006 a reprezentat un eşec, care credeţi că
au fost cauzele acestuia?
3. Acum, în 2014, ar fi tardivă o condamnare a totalitarismului
comunist de către membrii Parlamentului României? Dacă ar fi necesară,
care ar fi cele mai importante beneficii ale acesteia?
4. Este corectă propunerea senatorului Ilieşiu ca adevărata condamnare
a totalitarismului comunist să fie adoptată în Parlament în baza unui raport
elaborat de Academia Română – cel mai înalt for ştiinţific şi autoritate
neangajată politic – cu sprijinul Institutului de Investigare a Crimelor
Comunismului şi al Centrului Internaţional de Studii asupra
Comunismului din cadrul Memorialului de la Sighet care este cel mai
apreciat memorial de acest fel din lume, din punct de vedere ştiinţific?
5. Cum ar trebui să fie raportul adoptat în 2014 de Parlament, prin
comparaţie cu cel propus în 2005 de Sorin Ilieşiu (de 12 pag.) şi cu cel
asumat în 2006 de preşedintele Băsescu („Raportul Tismăneanu”, de 666
pag.)? Ar fi recomandabil un raport scurt sau unul detaliat? Ar fi
binevenite ambele versiuni? Ar fi de dorit un limbaj accesibil sau unul
academic? Raportul ar trebui să includă regimul comunist impus de
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Uniunea Sovietică în Basarabia şi în Bucovina de nord începând din 1940,
aşa cum propune senatorul Ilieşiu? Ar fi realizabilă propunerea acestuia ca
o versiune scurtă a raportului să fie oferită gratuit de statul român, la 25 de
ani de la căderea comunismului, fiecărei familii de români din România şi
din afara ei?
***
Răspunsurile mele la această anchetă n-au fost publicate de revista
Contemporanul, nu mă întreb din ce motive, nu mă interesează opţiunile
ei politicianiste, în plin an electoral (întrebată de ce n-a fost publicat,
redactorul-şef Aura Christi mi-a transmis indispusă: „Cu numărul pe iulie
ancheta a fost încheiată”). De aceea îl prezint publicaţiei dumneavoastră,
crezând că ele sunt de interes public:

Liviu Ioan Stoiciu
România e deja o ţară abstractă
1. Sunt 25 de ani de la Revoluție. E greu de spus, însă, că sunt şi 25 de
ani de la căderea comunismului, atâta vreme cât după Revoluţie s-au
reciclat securiştii şi activiştii PCR în funcţii publice, fiii şi rudele lor
ocupând inclusiv spaţiul economic-financiar de stat (băncile comerciale
fiind şi ele pe mâinile lor, nu numai capitalul fostelor investiţii de stat,
viabile şi azi). Foştii membri PCR şi pupilele lor sunt la putere şi azi,
politica ridicându-i în rang. Lasă că şi lecţiile de morală socială ni le dau
tot foştii comunişti, cu pielea schimbată. Apelul pentru condamnarea
trecutului comunist al actualului senator Sorin Ilieşiu (când a iniţiat acest
apel nu era senator; sper să fi primit voturi să fie ales senator fiindcă a
iniţiat acest apel) rămâne o faptă bună, fără acoperire în realitate.
Condamnăm comunismul şi gata, pe cine mai deranjează el azi? L-a
condamnat demagogic şi Parlamentul, l-a condamnat şi preşedinţia ţării…
S-au adăugat nuanţe? Românii de rând o ţin pe a lor că numai N.
Ceauşescu a făcut şi a dresat (industrie şi locuinţe de stat, servicii
obligatorii şi salariu asigurat; azi industria e în ruină, am văzut în acest an
ce a rămas din Roman Autocamioane Braşov şi Tractorul Braşov, întinse
pe un teren enorm, la poalele muntelui: doar clădiri părăsite, ruină; pe
terenul Tractorul s-au înălţat iluzii imobiliare), ce să condamne? Că azi, pe
vremea capitalismului socialist al premierului Victor Ponta nu mai au
parte de un concediu de odihnă, au pensii de mizerie şi locuiesc în
blocurile lui Ceauşescu care aşteaptă să treacă şi proba marelui cutremur
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anunţat? Pe când tinerii (îndeosebi familiştii) pleacă la muncă în condiţii
de sclavie în ţările Uniunii Europene să aibă ce să mănânce ai lui, lăsaţi în
ţară, să-şi cumpere o maşina la mâna a doua şi să-şi ridice o casă ieftină la
marginea oraşului? Condamnarea comunismului rămâne o marotă şi
pentru intelectualii tineri de la noi (eseişti, scriitori, critici; e
binecunoscută polemica lui N. Manolescu cu o seamă de lideri critici
douămiişti cu ideologie de stânga), cu memorie occidentalizată, care
confundă comunismul de tip sovietic, azi, cu stânga politică, socialistă (nu
mai pun la socoteală că refuză să condamne gulagul sovietic sau chinez,
morţii politici ai comunismului nu sunt egali cu morţii holocaustului
nazist).
2. Trebuie să insist, PSD (fost FSN, PDSR) e continuatorul
comunismului în România, Ion Iliescu, Adrian Năstase şi pupila lui,
Victor Ponta au apărat interesele foştilor tovarăşi (activişti PCR şi
securişti), au inițiat şi votat legi care i-a îmbogăţit peste noapte clientela,
care a pus mâna pe sectoarele cheie ale economiei şi finanţelor. S-au
format structuri oculte postcomuniste de întrajutorare, care îi avantajează
pe foştii tovarăşi şi urmaşii lor de sânge (eu sunt şi azi stupefiat că a putut
să dispară banca de comerţ exterior, Bancorex şi toţi cei care au luat
credite de milioane de euro, numai „oamenii” celor de la putere, nu le-au
mai returnat). Sigur, comunismul a fost condamnat declarativ, formal, să
fie bifată o nouă parodie politică. În absența unei legi a lustraţiei, e
pierdere de vreme, Parlamentul (la fel, parlamentarii europeni) e încă plin
de foști comunişti şi securişti. De ce a fost un eşec? Fiindcă avem o clasă
politică de proastă calitate morală (a fi politician înseamnă a parveni, a fi
corupt şi a face trafic de influenţă, devenind peste noapte domnul dracu),
fără bun simţ.
3. Beneficii ale condamnării comunismului în 2014? Niciunul,
majoritatea celor care merg la urne votează şi azi, naivă, cu socialiștii
noştri de piaţă (PSD), moştenitori ai ideologiei comuniste. şi majoritatea
populară impune politicienii, nu? Sigur, comunismul de piaţă a ridicat
China pe cele mai înalte culmi, azi. Nu ne asemănăm cu el? Doctrina
maoistă şi represiunea din Tien An Men n-au fost condamnate oficial în
China comunistă… „Aşa a fost să fie”, e noua scuză a istoriei noastre (e
poziţia populară, că „a trebuit să trecem şi prin comunism”) – ghinionişti
au fost puşcăriaşii politici ai comunismului, „dar aşa le-a fost soarta,
implacabilă”. Nu mai e PNŢCD (plin de puşcăriaşi politici) să se omoare
cu firea, au avut grijă cei de la putere să-l distrugă. PNL face caz în
continuare de democraţie pe cont propriu şi azi a umplut puşcăriile cu tot
felul de politicieni corupţi ai lui. PDL şi Traian Băsescu au făcut praf
România (sper din toată inima să-i văd traşi la răspundere penală). PRM
(iniţial, partidul securiştilor) s-a dat la fund. Mai avem alte partide? De
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condamnarea comunismului ar trebui să beneficieze victimele lui? S-au
dat indemnizaţii reparatorii… Altfel, România, ca stat, şi-ar mai spăla
imaginea dacă s-ar delimita juridic de comunismul criminal de până în
Decembrie 1989.
4. Scriitorii Ana Blandiana şi Romulus Rusan (iniţiatorii Memorialului
de la Sighet) sau Marius Oprea (prin Centrul de Investigare a Crimelor
Comunismului) au reuşit să developeze câte ceva din faţa hidoasă a
comunismului. Numai încăpăţânarea lor a contat. Ar fi trebuit şi CNSAS,
dacă politicienii noştri nu l-ar fi lăsat fără dinţi (schimbând legea după
care funcţionează; lăsând la o parte erorile de interpretare şi
compromiterea unor nevinovaţi) să limpezească apele, Securitatea fiind
organul PCR care trebuia primul condamnat la Revoluţie (au avut grijă Ion
Iliescu şi ai lui, începând cu Virgil Măgureanu, să reabiliteze Securitatea).
Condamnare „ştiinţifică” a comunismului de tip sovietic? Vom avea topuri
de documente ale cercetătorilor comunismului (fie şi academice) – şi?
„Mortul nu se mai întoarce de la groapă” (mortul fiind comunismul de tip
sovietic), el rămâne istorie.
5. N-au decât să fie reunite cele trei „condamnări” într-un raport unic,
reacţia „în popor” va fi egală cu zero. Sincer, nu mai văd nici un interes,
nici măcar din partea intelectualilor ideologi, faţă de condamnarea
comunismului. Includerea Basarabiei şi Bucovinei de Nord în universul
nostru totalitar ar ridica dramatismul cotidian trăit de români până la
prăbuşirea comunismului (deportările în Siberia sunt de coşmar). Normal
ar fi să-şi redescopere demnitatea poporul român (cel de rând), care să
condamne comunismul de ocupaţie (cum a fost cel din România). Dar
poporul român de rând trăieşte de azi pe mâine, când să mai aibă timp
pentru a se respecta, moral? România e deja o ţară abstractă…
25 iunie 2014. Bucureşti
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MARIAN NENCESCU

Chestiunea Basarabiei, ieri şi astăzi
Într-o istorie contemporană şi
aşa săracă în comemorări, a trecut, ca şi
anonimă data de 16 mai 1812 când, prin Pacea
de la Bucureşti, negociată pentru Rusia de
contele Mihail Kutuzov, s-a rupt din trupul
Moldovei, în beneficiul „vecinului” de la
Răsărit, teritoriul cunoscut sub numele de
Basarabia, devenit de atunci, cvasi-definitiv,
„gubernie” rusească. Se pecetluia astfel, prin
fatalul art. IV din faimosul Tratat ruso-turc,
ceea ce se va numi mai târziu, în dreptul
internaţional, chestiunea Basarabiei, devenită,
ulterior, chestiunea Orientului, denumită
uneori şi chestiunea Strâmtorilor, toate aceste
denumiri indicând de fapt „libertatea” Rusiei de navigaţie în bazinul Mării
Negre şi, implicit, accesul la „strâmtori”, adică în Bosfor şi Dardanele.
În fapt, chestiunea/problema Basarabiei fusese deschisă încă din 1783,
când, la 6 aprilie, ţarina Ecaterina a II-a anexa la imperiul ţarist peninsula
Crimeea, primul pas spre Bosfor, obiectiv dorit de ruşi de la Petru cel Mare
încoace, dacă ar fi să dăm crezare Testamentului, apocrif, al ţarului Petru cel
Mare, redactat, se pare, în 1724, dar publicat târziu, în 1843. Dincolo însă de
interesul sentimental-patriotic al slavilor „de a scrie la Constantinopol adevărata
istorie a ruşilor” (apud, căpitan Al. C. Dobre, Contribuţiuni nouă la rezolvarea
problemei strâmtorilor Bosfor şi Dardanele, Bucureşti, 1915, p. 6), nu putem să
nu observăm că Tratatul ruso-turc din 1812, obţinut cu sprijinul tacit al Franţei
şi Austriei (care deciseseră încă din 1808, la Erfurt, posibilitatea constituirii
unui ipotetic Regat al Daciilor şi Bizanţului, ce urma să fie condus de un nepot
al ţarinei, marele duce Constantin), constituia, în esenţa lui, un abuz de drept.
Dacă pentru diplomaţia de la Versailles planurile Rusiei păreau nişte
„aventuri din cele mai riscante, pe care doar norocul o ajută (s.n.), căci altfel nu
le putem calcula după regulile ştiinţei şi artei politice”, în fapt, printr-un concurs
de împrejurări ce intră, aşadar, sub incidenţa legilor hazardului (favorizate, în
parte şi de izbucnirea Revoluţiei franceze), Rusia, care ocupase deja Crimeea şi
instalase trupe de la Cetatea Aalbă, la Chilia, forţează nota şi impune Sublimei
Porţi renunţarea, în favoarea sa, la provincia din stânga Prutului, ce aparţinea de
drept Moldovei „cu toate fortăreţele, oraşele şi satele sale”.
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În fapt, actul de cesiune invocat, obţinut de Rusia sub presiune militară, de
la Poarta Otomană, reprezintă un rapt în defavoarea adevăratului suveran,
Moldova. Ocupaţia Basarabiei nu s-a făcut, aşadar, ca urmare a unui act militar,
şi nici ca expresie a voinţei suverane a adevăratului deţinător de drept, ci, aşa
cum bine rezuma Nicolae Iorga: „Turcii au cedat un teritoriu care nu le
aparţinea şi care făcea parte dintr-o ţară pentru care ei nu se angajeaseră decât
să-i respecte suveranitatea (Adevărul asupra trecutului şi prezentului
Basarabiei, Bucureşti, 1940, p.54).
Analizând Problema Basarabiei în lumina principiilor actelor juridice
internaţionale (ediţia a II-a, Bucureşti, Ed. Bibliotecii Metropolitane, 2013)
căpitanul (ulterior maiorul) de intendenţă Dumitru Th. Pârvu (n. la Dodeşti,
fostul judeţ Fălciu, la 6 martie 1906 – d. Bucureşti, ? ) susţinea, în februarie
1944, la Universitatea din Cluj, o teză de doctorat pe această temă, avându-l ca
îndrumător ştiinţific pe renumitul profesor de drept internaţional Gheorghe
Sofronie, autorul tratatului Principiul naţionalităţilor în dreptul internaţional
public. Lucrarea căpitanului Dumitru Pârvu a fost tipărită în acelaşi an la
Tipografia Şcolii Superioare de Război din Bucureşti, fiind ulterior retrasă şi,
din motive lesne de bănuit, probabil dată la topit. Din fericire, unul dintre
puţinele exemplare, ce cuprinde inclusiv autograful autorului, s-a păstrat în
biblioteca personală a marelui patriot ardelean şi luptător pentru cauza
Basarabiei, Onisifor Ghibu, fiind ulterior depus la Biblioteca Academiei. Cartea
a fost, aşadar reeditată postum, în 2013, prin grija istoricului bucureştean, dr.
Ion Constantin, în cadrul proiectului Făuritorii unităţii naţionale – seria
Basarabia, iniţiat, până în anul 2013, de Biblioteca Metropolitană Bucureşti.
Din puţinele date cuprinse în Foaia calificativă al ofiţerului, aflată la
Arhivele Militare Române, rezultă că Dumitru Th. Pârvu a absolvit Liceul
„Codreanu” din Bârlad, apoi Şcoala Militară de Administraţie din Bacău (în
1930) fiind încadrat, succesiv la o serie de unităţi militare, ca „ofiţer verificator”
sau „gestionar de bani şi materiale”. Anul 1944 îl surprinde ca ofiţer în
Batalionul Gardă Regală, pentru ca, din 5 aprilie aceluiaşi an, să fie detaşat la
Corpul de Vânători de Munte, cu care, după 23 august 1944 participă activ la
războiul antihitlerist, contribuind la eliberarea Transilvaniei de Nord-Est, apoi a
Ungariei şi Cehoslovaciei, fiind inclusiv decorat cu Ordinul „Coroana
României, clasa a IV-a, în grad de ofiţer. Din păcate, la 6 martie 1945 este
demobilizat şi trecut „din oficiu în rezervă”, alături de alţi 2.000 de ofiţeri şi
4.000 de subofiţeri, pentru simpla vină de a fi slujit armata ţării sub regimul
„burghezo-moşieresc”. Până în 1960 execută diverse munci necalificate, în
special în sectorul construcţiilor, lucrând în regim de şantier (după cum rezultă
dintr-o Autobiografie, completată în martie 1951, când avea calitatea de
„salariat al Şantierului Radio-Întreprinderea 2”). În 1962 încetează de a mai fi
obiectul urmăririi informative aplicată foştilor ofiţeri, iar din 24 octombrie 1966
este scos definitiv de sub urmărire, printr-o Decizie a Direcţiei a III-a din M.A.I.
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care constată că „trecerea sa în rezervă nu s-a făcut din motive politice”.
Ulterior i se pierde definitiv urma, data morţii sale rămânând încă necunoscută.
În fapt, destinul exemplar al acestui ofiţer este determinat şi de curajul de
a aborda, în plin război antibolşevic, o temă de o importanţă majoră pentru
istoria modernă a României, chestiunea Basarabiei, văzută din perspectivă
istorică şi juridică. Bazându-se pe o bibliografie impresionantă, dar şi pe studiul
riguros al izvoarelor memorialistice, al presei vremii şi al altor exegeze
ştiinţifice, Dumitru Th. Pârvu analizează, cu discernământ, teme precum
Caracterul românesc al Basarabiei, Răpirea Basarabiei, A doua răpire a
Basarabiei, Unirea Basarabiei cu România, Recunoaşterea Unirii Basarabiei,
etc., (toate constituind capitole ale cărţii), avansând chiar şi unele puncte de
vedere personale privind Relaţiile paşnice cu Sovietele, lucru ce se dovedea ca
şi imposibil în Europa anilor ’40 ( „această bătrână insulă de tradiţii”), atât de
frământată şi ameninţată de război. Poate că, privită din această perspectivă,
afirmaţia sa că: „Suntem în plină luptă pentru revendicarea drepturilor noastre
de veacuri asupra pământului românesc al Basarabiei şi suntem nevoiţi a duce
până la capăt acest război (s.n.), care ne-a fost impus, până la triumful cauzei”
(op. cit., p. 374) i-a pecetluit soarta în România postbelică.
Străvechi teritoriu românesc situat între Prut şi Nistru, străjuit la sud de
gurile Dunării şi purtând numele de Basarabia, după cel al voievodului Basarab
I, întemeietor al Ţării Româneşti, această provincie reprezintă, după cum
confirmă şi cronicarul Miron Costin într-o poemă a sa dedicată primilor domni
Basarabi, o relicvă din vechea Dacie: „Dacii aceştia, cu multe veacuri înainte de
Hristos, au aşezat aceste locuri. Hotarul Daciei, despre răsărit, este Nistrul, apa
la istoricii cei vechi, Tyras…” Acelaşi cronicar mai aminteşte că „după aşezarea
cu rămlenii în această ţară, împăratul Traian au purces pe Dunăre în jos, cu şase
sute de mii de oşteni şi au întemeiat vestitul şanţ Troianul, în veşnică pomenire
peste toate apele care s-au găsit: Siretul, Prutul, Nistrul (ş.n.) Buhul şi Niprul,
până la Don…”.
Aşadar, împăratul Traian a cucerit şi organizat nu numai Dacia dar şi
Moesia inferioară, respectiv partea de sud a Basarabiei, până la Nistru (Tyras),
în vreme ce nordul intra în compunerea Daciei independente, fiind populată de
geţi (denumiţi şi tirageţi, respectiv „geţii de la Tyras”). Ulterior, ultimii barbari
migratori, tătarii, s-au stabilit în sudul provinciei, respectiv în zona unde
Dunărea, Marea Neagră şi fluviul Nistru formează un unghi (bugeac, în limba
tătară), denumirea extinzându-se asupra întregii regiuni, devenită, din secolul al
XII-lea Ţara Bugeacului, intrată în patrimoniul principilor munteni din familia
Basarab, odată cu Dobrogea, dar şi cu întregul teritoriu dintre Prut şi Nistru.
Este meritul lui Ştefan cel Mare de a încorpora Basarabia la Moldova, luând în
stăpânire teritoriul aflat până la Marea Neagră, în urma luptelor cu principii
munteni.
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De altfel, caracterul predominant românesc al acestui ţinut, inclusiv
dovezile arheologice ale romanităţii, au fost recunoscute fără tăgadă de
majoritatea istoricilor ruşi, ca şi de istoricii străini ce s-au ocupat de acest
subiect. Maiorul Dumitru Pârvu semnalează, în cartea sa, între alte argumente,
şi opinia istoricului francez Alfred Rambaud, care, în Istoria Rusiei (Paris,
1866), afirma: „La Bucureşti s-a întrunit un congres în 1812. Rusia renunţă la
Moldova şi Valahia, dar păstrează Basarabia, ţară românească”, (s.n., op. cit.,
p.42). Un recensământ al populaţiei Basarabiei din 1869, executat la ordinul
Statului major rusesc, indică o proporţie de ¾ din populaţie, ca românească,
respectiv 1,8 milioane de români, faţă de numai 278.000 de ucrainieni şi 50.000
de ruşi (restul populaţiei fiind constituit din evrei, bulgari, germani, găgăuzi şi
ţigani, într-o proporţie nesemnificativă) (v. Material pentru geografia şi
statistica Basarabiei, op. cit., p. 151 şi urm.).
Încălcând, aşadar, litera vechilor Capitulaţii, ce obligau Poarta „de a
respecta şi apăra teritoriul Moldovei care este liber şi nesupus”, având titlul de
„ţară independentă”, Rusia îşi arogă dreptul „de a face primul pas spre Bosfor”,
întărit şi de Tratatul de la Adrianopol, din 14 septembrie 1829, care stabilea, la
art. III, că frontiera Moldovei cu Rusia rămâne pe Prut, iar apoi, urmând cursul
Dunării „până la Braţul Sf. Gheorghe, astfel că toate insulele formate de
diversele braţe ale Dunării să intre în posesia Rusiei” (op.cit., p. 106).
Pe plan intern, constată căpitanul Dumitru Pârvu în cartea sa, după
anexare situaţia Basarabiei „se înrăutăţeşte progresiv”, mai ales în urma
măsurilor cu caracter reacţionar adoptate, după 1828, de către Ţarul Nicolae I,
care reduce libertăţile civice anterioare şi introduce o guvernare „complet
ţaristă” (op.cit., p. 109). Consecinţa directă este excluderea limbii române din
administraţie şi justiţie şi începutul unei perioade intense de purificare, în
paralel cu extinderea frontierei imperiului ţarist, în nord, prin anexarea Ţărilor
Baltice şi a unei părţi din Polonia, şi în sud, prin extinderea hotarelor în Ucraina
şi Crimeea, inclusiv în Basarabia românească.
Pagini substanţiale sunt dedicate şi momentului, inspirat numit a doua
răpire a Basarabiei, respectiv preliminariilor Păcii de la San-Stefano (martie
1878) şi apoi prevederilor Tratatului de la Berlin (14 iulie 1878) unde, odată cu
recunoaşterea independenţei României, în urma Războiului din 1877, se
acceptă, în aplauzele plenipotenţiarilor ruşi, schimbul Basarabiei cu Dobrogea.
În fapt, România pierdea în ambele situaţii, Dobrogea fiind, de asemenea, un
teritoriu tradiţional românesc. Făcând apel atât la Memoriile Regelui Carol I
(Secţiunea august 1877 – iunie 1878), dar şi la studiile unor istorici români
autorizaţi (Ghe. I. Brătianu, Le problème des frontières russo-roumaines…
Oslo, Bucureşti, 1928) sau Nicolae Iorga, Războiul pentru independenţa
României, Bucureşti, 1927), inclusiv străini (Edmond Driault, La guestion
d’Orient depuis ses origines jusqui a nos jours, Paris, 1900, Gorionov, Le
Bosphore et les Dardanelles d’après la corespondences diplomatique, Paris,
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1910) căpitanul Dumitru Pârvu subliniază că, pentru România tratatul a fost mai
degrabă un compromis, impus de puterile europene („Le Congrès c’est moi”,
susţinea Bismark). În ciuda discursului fulminant al lui Kogălniceanu, din 1
iulie 1878, referitor la istoricul chestiunii Basarabiei, prin care susţinea dreptul
istoric al Principatelor Române la teritoriul Basarabiei, şi faptul că stăpânirea
rusească a fost fortuită şi întâmplătoare, congresul consemnează a doua
pierdere a Basarabiei în favoarea Rusiei şi, ceea ce subliniază pregnant autorul
studiului, „crearea unei prăpăstii de netrecut între România şi Rusia” (op.cit., p.
162). Se dovedeşte, astfel, că scopul anexării nu era salvarea creştinilor de sub
dominaţia otomană, cum se afirma oficial, ci pur şi simplu controlul asupra
navigaţiei pe Dunăre, Rusia căpătând cu acest prilej statutul de stat riveran
dunărean (şi dreptul de a fi reprezentată în Comisia Europeană a Dunării).
De altfel, politica anexionistă a Rusiei s-a continuat şi sub soviete, care nu
admiteau drepturile istorice, dar acceptau autodeterminarea („Guvernul Uniunii
Republicilor Sovietice nu stă pe punctul de vedere al Guvernului ţarist privitor
la drepturile istorice moştenite”, afirma, făţiş, la Moscova, un oficial al
guvernului, Krestinki, participant la Conferinţa de Pace de la Viena, 27 aprilie –
2 mai 1924). Conservând un asemenea argument, ce nega, în esenţă, apartenenţa
Basarabiei la Moldova istorică, ci cel mult la Turcia, Moscova justifica, în egală
măsură Războiul Crimeii, din 1856 dar şi menţinerea Basarabiei la Imperiu, sub
temei că, la 1878 era „provincie turcă”, iar nu teritoriu românesc, devreme ce
România nu exista la acea dată. „Acesta era dreptul formal intenţional, observă
Dumitru Pârvu, ruşii negând Basarabiei structura etnografică, dreptul
naţionalităţilor (s.n.) şi Unirea” (ibidem, p. 286). Stăruind asupra Conferinţei de
la Viena, din 1924, prilej cu care delegaţia română (alcătuiră din Langa
Răşcanu, preşedinte, şi dr. Cazacu, Anton Crihan şi Gherman Pintea, membri) a
susţinut independenţa Basarabiei, atât pe criteriul istoric, cât şi cel etnic.
Dumitru Pârvu aduce în discuţie conceptul de naţiune, cu totul nou în
diplomaţia europeană şi caracterizat astfel: „Elementele ce alcătuiesc conceptul
de naţiune, ca factorul de rasă, limbă şi religie, conştiinţa naţională, comunitatea
de interese, dinastie, se găsesc strâns legate cu solul şi sunt afirmate cu
prisosinţă în fisionomia naţiunii române, traduse prin cuvintele voinţa comună
(s.a., ibidem, p. 288). De altfel criteriul etnic, ce stă la baza formării statelor, nu
reprezintă decât o reinterpretare a dreptului istoric, fiind, în opinia profesorului
Gheorghe Sofronie „o cauză de slăbiciune a statului” permiţând înglobarea, în
spaţiul teritorial, a unor „elemente alogene” ( v. Procesul juridico-diplomatic al
formaţiunii statelor, Revista Transilvania, an 73, nr. 4).
De altfel, teza roesleriană a pământului virgin, populat de „exilaţi politici”
şi de „triburi nomade” este aplicată în cazul Basarabiei şi de ideologii
sovietelor, precum celebrul Christian Racovski (fost ambasador la Londra şi
Paris şi marcant membru al Cominternului) care afirma, într-o lucrare publicată
la Roma, în 1927, că: „populaţia moldovenească reprezintă un conglomerat de
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diverse grupuri etnografice (s.n. !?) care au pus stăpânire pe limba latină, fiind
mai uşoară decât cea slavă şi cea mongolă” (Il problema della Bessarabia,
Roma, 1927, p. 111 şi urm.).
Ca o concluzie susţine Dumitru Pârvu factorul istoric invocat de Rusia în
sprijinul revendicărilor sale în Basarabia (respectiv Tratatul de la Bucureşti, din
16 mai 1812 şi cel de la Berlin, din 14 iulie 1878) nu reprezintă decât dreptul
celui mai tare, legitimitatea sa fiind asigurată de dreptul de cucerire, principiu
înlăturat de dreptul internaţional modern. România are dreptul să revendice
acest rapt, invocând un consimţământ silnic, impus de superioritatea
învingătorului dintr-un război în care nu a fost parte. Privită sub acest aspect,
chestiunea Basarabiei nu are decât o rezolvare: exercitarea de către naţiunea
dominantă a suveranităţii sale de drept.
Scrisă în sângeroşii ani ’40, când înseşi principiile dreptului internaţional
erau adesea încălcate, cartea invocă şi Ultimatumul sovietic, din 26 iunie 1940,
prin care Sovietele revendică atât Basarabia cât şi nordul Bucovinei „ca o justă
compensaţie pentru repararea nedreptăţii săvârşite prin stăpânirea abuzivă a
Basarabiei timp de 22 de ani”.
În fapt, Bucovina nu a aparţinut niciodată Rusiei, neavând nici un fel de
legături etnice, istorice ori de rasă şi tradiţie, inclusiv cu Ucraina, iar Basarabia,
după cum se ştie, a fost răpită printr-o nedreptate. Pusă în faţa faptului împlinit,
România cedează. Ca urmare, Basarabia este încorporată în Republica
Autonomă Moldovenească, iar Bucovina în Republica Ucraineană. În aceleaşi
condiţii sunt revendicate şi încorporate la Uniunea Sovietică şi Estonia, Letonia
şi Lituania, precum şi o parte din Finlanda şi Polonia. În realitate, după cum
constată şi Dumitru Pârvu: „niciodată un act de forţă, ce urmează unui
ultimatum, nu poate constitui un titlu de drept” (op.cit., p. 367).
Astăzi chestiunea Basarabiei, încă nerezolvată, se complică cu alte şi alte
conflicte deja stârnite sau pe cale să se amplifice în imediata apropiere a ţării
noastre. Actele internaţionale de drept sunt în dezacord cu ambiţiile teritoriale
ale unor state. Cu atât mai mult, principiul naţiunilor ar trebui să primeze, ştiut
fiind că forţa nu creează dreptul.
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DORIN OAIDĂ

SĂ NU UITĂM!
Ziua de 15 martie este ziua maghiarilor de
pretutindeni.
Ea este una dintre cele trei sărbători naţionale ale
Ungariei, zi în care se comemorează revoluţia de la
1848-1849, prilej de omagiere a revoluţionarilor lor
paşoptişti, parte dintre ei cu reale veleităţi şi merite
incontestabile.
Deviza revoluţiei franceze dintre anii 1789-1794
„LIBERTATE, EGALITATE, FRATERNITATE” a
avut continuitate şi-n Europa anilor 1848-1849 (
inclusiv în Principatele Române), iar Ungaria nu făcea
excepţie, cel puțin în prima parte şi cel puţin din punct
de vedere teoretic.
La 15 martie 1848, odată cu declanşarea revoluţiei
Ungariei, s-a făcut public Programul acesteia unde, la punctul 12, era prevăzută unirea
Transilvaniei cu Ungaria fără să se consulte voinţa românilor covârşitor majoritari. Cu
alte cuvinte s-a trecut în fapt la alipirea forţată a Ardealului la Ungaria. Cuvintele „în
fapt” au însemnat însă violenţe atroce, vărsări de sânge românesc, maltratări şi mutilări.
O serie de documente scrise rămase în arhive depun mărturii incontestabile în acest
sens.
În cele ce urmează, eu mă limitez doar la nişte referiri succinte, fără a intra în
amănuntele confruntărilor armate. S-au adus în Transilvania unităţi echipate cu puşti şi
tunuri, s-au creat acele „tribunale de sânge” („vérbíróság”), au fost ridicate spânzurători
împotriva celor care se opuneau, iar ameninţările mergeau până la exterminarea prin
sabie a românilor. Lozinca lor era „Uniune sau moarte” („Unió vagy halál”). Mulţi
intelectuali ai satelor: învăţători, preoţi, funcţionari, dar şi ţărani români de rând au fost
omorâţi (spânzuraţi, arşi, împuşcaţi, iar cadavrele lor batjocorite).
Numărul românilor cărora li s-a răpit viaţa s-a ridicat la cifra de 40.000, dintre care,
din oastea lui Avram Iancu, viteazul şi dârzul lor oponent: 4 prefecţi ucişi, 10 tribuni
omorâţi, peste 100 centurioni căzuţi în luptă; de asemeni, în jur de 100 de preoţi și
protopopi spânzuraţi, iar peste 300 de sate româneşti au fost arse şi rase de pe faţa
pământului.
Nu pot totuşi să nu scot în evidenţă perfidia comandanţilor de atunci ai maghiarimii
la întâlnirea de la 25 aprilie 1849 de la Mihăileni dintre prefecţii Iancului cu deputatul
trădător Dragoş prin care s-a stabilit şi parafat că „o încetare de arme ar fi de mare
folos”.
La aceasta, comandantul militar Hátváni a semnat „învoirea de o încetare de arme
nedeterminată”. A venit apoi asigurarea dietei de la Budapesta prin deputatul Dragoş
„pe omenia guvernului maghiar”1, pentru ca la 9 mai 1849 acelaşi Hátváni să împuşte
Citatele au fost date din cartea „AVRAM IANCU – Traiectoria unui destin eroic”
a col. (r.) Vasile Cristea
1
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mai mulţi români care s-au încrezut în cuvântul lui, printre care şi pe prefectul Dobra,
iar pe prefectul Buteanu să-l pună în lanţuri.
Iată cât preţ se poate pune pe cuvântul lor. Să nu uităm asta!
Astfel, revoluţia maghiară a încetat să mai fie revoluţie, ci s-a transformat într-o
contrarevoluţie, într-un război îndreptat împotriva românilor ardeleni care nu doreau şi
nu acceptau acea „unire”.
Cuvintele „libertate, egalitate, fraternitate” au rămas simple vorbe. S-au adeverit
versurile din fabula lui Grigore Alexandrescu intitulată „Câinele şi căţelul”, adică:
„vrem egalitate dar nu pentru căţei”.
Ca principali vinovaţi pentru acest genocid s-au „remarcat”: ofiţerul slovac devenit
peste noapte ungur şi conducător al „revoluţiei” cu numele maghiarizat – Kossuth
Lajos, apoi poetul sârb Alexandar Petrovici ajuns şi el ungurul Petőfi Sándor – poetul
naţional al acestei etnii, la care s-au adăugat 13 generali-călăi. Acestora din urmă,
relativ recent, li s-au ridicat statui la Arad şi au fost cinstiţi ca eroi ai poporului
maghiar. E cel puțin revoltător faptul că statuile au fost ridicate cu aprobarea
guvernului român condus de premierul român Adrian Năstase!
Revin cu continuarea ideii că, pe fondul unor asemenea „merite istorice”(!)
prezentate succint mai sus, maghiarimea îşi sărbătoreşte an de an ziua de 15 martie.
Cu îngăduinţa organelor administrative locale româneşti au loc ceremonii de
depuneri de coroane de flori la diverse monumente maghiare din localităţile
Transilvaniei, slujbe religioase, marşuri, spectacole şi discursuri în amintirea a ceea ce
s-a întâmplat în anii 1848-1849.
Sufletele celor 40.000 de români ardeleni ucişi în mod barbar de către urmașii celor
veniţi din stepele mongole cer însă ca 15 martie să fie zi de doliu naţional pentru noi ,i
nicidecum prilej de bucurie şi petrecere pentru alţii.
Culmea obrăzniciei ajunge până acolo încât nume sonore din lumea hungarismului
de azi afirmă fără nicio jenă că 1 Decembrie ar trebui considerată zi de doliu (!) pentru
că la acea dată din anul 1918 ei au pierdut teritoriile pe care le-au deţinut ţi exploatat
fără niciun just temei. Se uită sau se face uitat faptul că întregirea administrativteritorială a spaţiului românesc s-a făcut relativ paşnic, la voinţa populaţiei majoritare
din toate provinciile, potrivit dreptului la autodeterminare, consfinţit în tratate la nivelul
întregii Europe. Asemenea persoane, cu asemenea mentalităţi, s-au cocoţat şi trăiesc
bine mersi de peste 20 de ani în Parlamentul României, în Guvernul României, ba au
ajuns consilieri şi sfătuitori la preşedintele ţării, la primul ministru al ţării şi în alte
cabinete sus-puse.
Revoltător şi îngrijorător în acelaşi timp este faptul că de la an la an manifestaţiile
şi manifestările cetăţenilor români de etnie maghiară îmbracă un caracter tot mai
evident segregaţionist, urmărindu-se un final cu sfârtecare teritorială, cu ruperea
Ardealului de la trupul ţării.
Ziua de 15 martie 2014 a atins în acest sens cote nemaiîntâlnite care ar fi îngrijorat
conducerea politică cât de cât responsabilă din oricare altă ţară, în afară de România.
Ca la noi la nimeni!
Spiritul conciliant al poporului român (de multe ori păgubos!) să zicem că le-ar fi
permis ungurilor din Ardeal să-şi sărbătorească ziua, dar totul în limita decenţei.
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Ce decenţă mai poate fi aceea, în condiţiile în care la Târgu Mureş s-a defilat,
printre steaguri cu însemnele Ungariei şi lozinci ungureşti, şi cu una scrisă în limba
română: „Români luaţi-vă opincile şi plecaţi din Ardeal”.
La aceasta, întreaga mass-media românească a tăcut, chipurile ca să nu incite la
intoleranţă (!). Dar toleranţă până unde şi până când?!
În jurul pancartei cu această lozincă nu erau doar unul sau doi descreieraţi, ci zeci
de manifestanţi. Se pot aminti aici cuvintele scriitorului Costache Negruzzi spuse prin
gura domnitorului Alexandru Lăpuşneanu care i-a răspuns vornicului Moţoc: „proşti,
proşti, dar mulţi!”.
Tot în aceeaşi zi şi tot cu acel prilej pe străzile Târgu Mureş-ului se vorbea numai
ungureşte (parcă românii ar fi dispărut peste noapte!). Asta n-ar fi nimic, dacă nu s-ar fi
auzit cuvinte injurioase la adresa românilor, inclusiv acea poreclă degradantă care se
perpetuează de zeci de generaţii şi care sună aşa: „Büdös Oláh”(„valah împuțit” - n.n.).
La unul dintre posturile noastre de televiziune s-au făcut scurte comentarii pe această
idee (mă mir că – în sfârşit – cineva a avut curajul!), dar s-a tradus inexact – „puturos”.
Nu! Nu e aşa! Celălalt cuvânt, cel real, e mult mai înjositor.
De fapt adevărul este trunchiat şi atunci când se vorbeşte de atrocităţile săvârşite de
armata horthistă în timpul Dictatului de la Viena. Peste tot locul se scrie (şi se spune)
„armata horthistă” în sus, „armata horthistă” în jos! În realitate ea n-ar fi putut săvârăşi
ceea ce a făcut fără să fi fost sprijinită, ajutată şi îndrumată de etnia maghiară locală,
multă, puţină, cât a fost ea în raport de localităţi şi de sentimentele ei faţă de români
(pentru că au fost şi unguri omenoşi, să recunoaştem).
Revenind la perioada lui martie 2014 reprezentanţi ai partidului naţionalist din
Ungaria – Fidesz, dar mai ales al extremiştilor Jobbik îşi făceau de cap prin Ardeal, cu
şefii lor în frunte. Până şi vicepremierul Semjen Zsolt ne-a „vizitat” ţara ca musafir
nepoftit (oficial), dar prevalându-se de: democraţie, libera circulaţie şi de deplasare a
persoanelor etc, etc.
Dar acest înalt demnitar n-a venit oricum. La Tg. Secuiesc a intrat în oraş călare pe
un cal şi însoţit de un altul, tot călare. La un post de televiziune de-al nostru s-a încercat
ironizarea gestului, criticând faptul că în secolul XXI nu s-a găsit un mijloc de
deplasare mai modern. Doamne, câtă naivitate sau câtă prostie sau şi una şi alta! Păi,
intrarea într-o localitate (oraş, cetate, etc) a unui demnitar călare pe cal, indiferent cum
s-ar fi numit şi de unde ar fi venit, în toate epocile istorice a simbolizat venirea
cuceritorului, a stăpânului, dar şi a eliberatorului sau a... „eliberatorului” (!).
Treziţi-vă români şi daţi-vă seama de pericol!
La aplicarea Dictatului de la Viena, în septembrie 1940, amiralul Horthy Miklós
(amiral fără flotă, într-o ţară fără mare!) – dictatorul Ungariei fasciste a intrat în oraşul
Cluj tot călare. E drept că atunci a fost un cal alb; probabil că secuii de acum nu mai au
decât cai negri (!?). Haz de necaz!
În replică la tot ce s-a întâmplat atunci, în martie 2014, măsura luată de guvernanţii
noştri prin declararea ca indezirabili doar a trei extremişti unguri şi interzicerea intrării
lor pe teritoriul ţării noastre pentru un timp scurt, e nesemnificativă.
Acest vicepremier Zsolt continuă să dea buzna în România cu tot felul de motive şi
pretexte, parcă n-ar avea şi treburi pe acasă! Probabil pentru el şi pentru ei termenul
„acasă” presupune inclusiv judeţele Harghita şi Covasna. Reacţia conducerii ţării
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noastre e nulă, deşi se ştie că el, vicepremierul Ungariei, vine de fiecare dată ca să dea
„lecţii” deloc favorabile unităţii noastre statale.
De fapt, din anii 1990 încoace, toţi care s-au succedat la putere, mai mult sau mai
puţin, şi-au urmărit interesele lor personale şi de grup, n-au văzut ţara, n-au auzit glasul
poporului şi doleanţele lui. N-au văzut sau nu i-a interesat că îşi sărăcesc poporul de la
zi la zi, că tot ce a construit românul în timp de zeci de ani se distruge ori se fură de
către ei şi acoliţii lor, inclusiv cei externi.
Mă străduiesc să nu mă pierd în problemele de natură economică pentru că altul e
scopul şi subiectul acestui articol, dar nu pot să nu evidenţiez cel puţin situaţia legată de
vânzarea pământului la străini. Toate ţările europene şi-au luat măsuri de protecţie, de
limitare a năvălirii altora pe propriul lor pământ, Ungaria fiind „fruntaşă” în acest sens,
doar noi, adică conducătorii noştri nu.
Revenind la subiect, Slovacia de exemplu care e membră U.E. încă înaintea noastră
este foarte fermă în tratarea musafirilor nepoftiţi care chipurile vor să le viziteze ţara,
iar cu privire la dubla cetăţenie manifestă aceeaşi fermitate, măsurile fiind aşijderea.
Scurt şi la obiect, şi nu se sperie nimeni acolo nici de U.E., nici de F.M.I. şi nici de
alte organisme pe post de bau-bau. Aceasta este o realitate pe care eu doar o constat.
În altă ordine de idei, sub motivul (sau pretextul) aşa-zisei globalizări europene,
doar ţara noastră pleacă capul şi renunţă la tot ce e legat de independenţă, pe plan
economic, social şi celelalte, în timp ce „vecinii” noştri prin politica paşilor mărunţi îşi
realizează propriile interese, reuşind încet-încet mai mult, tot mai mult.
Nu vreau să fiu înţeles greşit. Nu îmbrăţişez extremismul de niciun fel, dar nu pot
accepta să-şi facă de cap străinii la noi în ţară pe post de sfătuitori, diriguitori şi în
ultimă instanţă – stăpâni.
Dacă guvernanţii noştri tac sau se fac că nu văd niciun pericol, alta e atitudinea şi
poziţia românului de rând, chiar şi prin unii reprezentanţi ai săi. Doar un singur
exemplu vreau să dau, luat din lumea celor „nebătăioşi” ca să nu se spună că numai
extremele ţipă. Un preot ortodox, cu calităţi duhovniceşti deosebite, bun şi blând ca un
copil – preotul monah Lazăr (Dumitru) Ţabra, până în anul 2008 (când a trecut la cele
veşnice) oficiind la Schitul „Sfântul Lazăr” din Alba Iulia n-a mai putut răbda realităţi
din ţara noastră şi de la amvon s-a ridicat la nivelul de poet popular, strigând:
...................................................................
„Bai mult că epigonii, corupţii şi magnaţii
Se luptă pentru ţară, s-o scoată-n licitaţii.
Oare unde ni-s eroii, să moară pentru ţară,
Că, astăzi, mulţi români sunt ţării lor povară.

De aceea, vezi, de aceea nu-i bine între noi,
Că pre-am uitat de ţară, de ale ei nevoi,
Prea se-mbulzesc străinii s-o cumpere cu mană,
Iar profitorii o vând, de parc-ar fi orfană.”
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O problemă deosebit de periculoasă pentru fiinţa noastră naţională este aceea la
care autorităţile maghiare care s-au succedat pe pământul Ardealului au excelat, adică
în deznaţionalizarea românilor.
Au făcut-o prin metode care de care mai perfide, în raport cu particularităţile
fiecărei grupări sociale. Pe cei avuţi i-au înnobilat, pentru cei însetaţi de cultură le-au
creat şcoli, iar la cei simpli le-au aplicat violenţă fizică până la tortură.
Astfel, numai în catedrala romano-catolică din Alba Iulia, veche de peste 1000 de
ani, lângă unul din pereţii laterali din interior, pe un panou, sunt scrise numele unor
nobili maghiari care au fost români sadea; apar nume ca: Stoica, Burian şi altele care nu
au putut fi maghiarizate.
De asemeni, tot în această catedrală este înmormântat unul dintre eroii români
ardeleni cu care ne mândrim toţi – Iancu de Hunedoara, fiul lui Voicu din neamul
Corvineştilor, elogiat şi de Andrei Mureşanu în versurile imnului nostru naţional
„Deşteaptă-te române”. Numai că pe mormânt este încrustat a fi János Hunyadi. De
fiecare dată când mă apropii de acest mormânt am un gust amar văzând că în
permanenţă este acoperit cu coroniţe și panglici tricolore: roşu, alb şi verde (!), iar
înscrisurile sunt doar în limba maghiară. Nu am văzut niciodată, repet – niciodată, vreo
panglică cu tricolor: roşu, galben şi albastru. De ce oare? Întrebare retorică.
*
În legătură cu problema învăţământului am un exemplu trist şi tragic din propria
mea familie. Ca să detaliez trebuie să întorc roata timpului înapoi şi să încep cu realităţi
de peste un secol. Mă tem că voi plictisi pe cititor, dar ori spun totul, ori nu spun nimic!
Bunicii mei din partea tatălui au fost moţi din jurul Abrudului. Bunica s-a născut la
5 august 1892 în comuna Bucium din familia Lăturean, nume dispărut acum din zonă.
Era copilul mezin al părinţilor şi pentru că o chema Maria o alintau cu diminutivul
Mali.
Numai după ce am citit relativ recent romanul autobiografic al scriitorului Ovidiu
Bârlea, roman intitulat „Şteampuri fără apă” am înţeles drama buciumanilor trăită pe la
anii 1870.
Subsolul Buciumului era bogat în aur, iar buciumanii sfredeleau pe câte un filon
din acel metal preţios, asigurându-şi astfel existenţa. Erau bogaţi buciumanii, deoarece
cu aur îşi puteau procura orice. Am văzut fotografii îngălbenite de timp din acea vreme
în care bărbaţii erau încălţaţi cu cizme, iar femeile cu ghetuţe cu căputa înaltă, cum
poartă azi vestitele dansatoare de la Căpâlna. Or, se ştie că încălţămintea tradiţională a
românului de atunci era opinca.
Perioada lor de bunăstare a sfârşit pe la anii amintiţi mai sus, atunci când
autorităţile chezaro-crăieşti au concesionat „mina domnească” la o societate franceză.
Bieţii băieşi (aşa cum erau numiţi sfredelitorii pământului) care făceau concurenţă
acţionarilor străini au fost sabotaţi şi apoi alungaţi cu ajutorul jandarmilor unguri, cei
cu pene de cocoş la pălărie şi care foloseau torturi de neimaginat împotriva localnicilor
români. Toate acestea sunt descrise detaliat în carte.
Timp de 10 ani societatea franceză a secătuit de aur toată zona, printr-o exploatare
intensivă, apoi a plecat (atenţie români, la Roşia Montană de azi!).
Băieşii de altă dată n-au mai avut ce agonisi aşa că treptat s-au pustiit; parte din ei
au ajuns la minele de cărbuni din Valea Jiului.
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Aceeaşi soartă a avut-o şi familia Lăturean.
Părinţii cu patru fete şi un băiat s-au stabilit la Aninoasa. Aici, exploatarea minieră
avea nevoie de mulţi meseriaţi, or, cei veniți din Munţii Apuseni erau la mare căutare.
De ce? – Deşi mai puţini la număr, erau mai valoroşi profesional decât secuii veniţi sau
aduşi de la Bălan din Harghita. şi eu, copil fiind, am auzit expresii specifice din limba
germană: „ştaigăr”, „obăr” şi altele, exprimând funcţiile pe care le ocupau la mină
minerii moţi.
Ei, acum urmează „bucuria”.
La Aninoasa nu era decât şcoală ungurească.
Lăturean-tatăl, având alt nivel de civilizaţie faţă de „barabele” venite din toate
colțurile ţărilor ungureşti şi româneşti, nu putea concepe ca urmaşii săi să nu ştie carte.
Dacă cei patru copii mai mari apucaseră să facă şcoala românească la Bucium (din
cartea amintită am aflat că la Bucium ar fi fost şi farmacie), mezina Mali vrând-nevrând
trebuia să facă şcoală ungurească.
Mi s-a povestit că atunci cursurile şcolare se desfăşurau atât dimineaţa cât şi dupămasa, cu o pauză de câteva ore la prânz.
În clasa bunicii mele erau numai două românce, ea şi o colegă venită cu părinţii tot
din munţii Apuseni. Nici la şcoală, dar nici chiar pe stradă ele nu aveau voie să
vorbească decât ungureşte! Cele două prietene însă nu se conformau restricţiilor, aşa că
erau spionate de către celelalte şi la venirea la cursuri după-masa, câte o „binevoitoare”
le pâra:
- Doamna învăţătoare, Lăturean şi Costinaş iar au vorbit momârlăneşte
(„momârlan” a fost şi este porecla dată ţăranilor localnici din Valea Jiului-n.n.).
Urmau imediat represaliile. Cele două recalcitrante erau puse în genunchi pe boabe
de porumb. În acest mod urmau ele cursurile aproape în toate după-mesele.
Într-una din zile în clasă a intrat intempestiv directorul şcolii şi văzându-le în
genunchi a întrebat doar atât:
- Iarăşi?
Acest singur cuvânt dovedea faptul că cerbicia celor două copile – pui de moţ (!)
era cunoscută în întreaga şcoală.
Efectul s-a văzut a doua zi. Împreună cu boabele de porumb au apărut şi coji de
nucă mărunţite...
Aşa a învăţat bunica mea carte ungurească!
Toate acestea, cu fragmente şi reluări, le povestea bunica nepotului ei, adică mie,
pe măsură ce creşteam. Când am ajuns în clasele primare îi „cenzuram” scrisorile
adresate rudelor, ştiind că are unele deficienţe la scrisul în limba română. În naivitatea
mea, Doamne ce mândru eram când descopeream câte un „tz” în loc de „ţ” sau alte
asemenea. Ironizând-o cu răutatea nevinovată a copiilor nu înţelegeam atunci de ce la
observaţiile mele uneori îi apăreau lacrimi în ochi. Cu mintea mea de copil de atunci
nu-mi dădeam seama că lacrimile i se datorau amintirilor din şcoala ungurească.
Mult mai târziu şi cu totul întâmplător i-am descoperit odată o mică bătătură la
colţul uneia dintre buze. Întrebând-o de provenienţă mi-a mărturisit că i se trage tot din
perioada şcolară. Îşi munca buzele de durerea ce o simţeau genunchii ei plăpânzi de
copil de la cojile de nucă ce-i străpungeau pielea. Nu avea curajul să spună ce pătimeşte
nici acasă părinţilor, în naivitatea ei temându-se de alte represalii. Aceste pedepse
nemeritate le înverşunau şi mai mult pe cele două românce care nu renunţau la limba
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MAMEI ROMÂNIA. Fără a avea cunoştinţe medicale, să ne imaginăm cât de intense
şi de repetate au fost acele reacţii dacă urmele s-au păstrat din copilărie până la
bătrâneţe.
Am scris toate acestea ca să se ştie. Nu ură, nu răzbunare, ci doar atât: să se ştie şi
să nu se uite!
Vreun cârcotaş cu anumite interese, citind cele de mai sus ar putea riposta imediat,
spunând:
- Ce vine ăsta cu poveşti de pe timpul bunicii? Ce spune el a fost hă, hă acum o
sută de ani!
Cârcotaşii să aibă răbdare şi să asculte o altă poveste adevărată de o dată mai
recentă, din zilele noastre.
Eu am făcut liceul la Blaj. După absolvire, la toate întâlnirile noastre din 10 în 10
ani (aşa cum se obişnuieşte) am făcut parte din colectivul de organizare. Având
profesia pe care o am, colegii din acest colectiv m-au însărcinat de fiecare dată să-i
identific şi să-i înştiinţez pe cei împrăştiaţi prin toată ţara, ca să nu spun prin toată
lumea.
Nu reuşeam însă să o găsesc pe o colegă de clasă (noi am fost şapte clase paralele)
care se numea M.M. din Veza, de lângă Blaj. Ştiam că provenea dintr-o familie de
români, oameni serioşi, tatăl fiind mecanic de locomotivă. Despre ea mai cunoşteam că
făcuse Facultatea de Filologie la Cluj-Napoca, ajunsese profesoară de limba şi literatura
română, iar la absolvire fusese repartizată pe undeva, prin secuime. Nimic mai mult,
pentru că între timp familia i se risipise, unii chiar decedând.
Când se apropia întâlnirea noastră de 50 de ani, colegul meu de bancă a insistat
mult să o găsesc. În şcoală ei fuseseră prieteni apropiaţi, aşa cum – în adolescenţă –
apar primii fiori ai dragostei. Acum ţinea mult să o reîntâlnească pe Mărioara, să afle ce
a ajuns ea în viaţă. Mă mai ironiza uneori, spunând că eu cu poliţia mea (!) nu sunt în
stare să-i îndeplinesc dorinţa.
M-am îndârjit, chiar mi-am pus în „funcţiune” legăturile profesionale şi – în sfârşit
– am găsit-o. Prin căsătorie, purta nume maghiar şi locuia într-un sat de lângă
Miercurea Ciuc. Până aici nimic neobişnuit. E plină ţara de familii mixte. Ea era
pensionară, fusese profesoară de limba română la un liceu din municipiul reţedinţă de
judeţ. Contactând-o, a acceptat să vină la întâlnire şi a şi făcut-o, dar de acum începe
surpriza.
Era însoţită de doi vlăjgani cu figuri încruntate de honvezi, mustăcioşi, doar că unul
era tânăr şi celălalt mai în vârstă. Am înţeles că erau soţul şi fiul ei. Soţul vorbea rău
româneşte, iar fiul deloc. Ea, profesoara de limba română făcea pe translatorul din
română în maghiară pentru ca fiul ei să ştie ce se discuta între noi. Doamne! Ea,
profesoara de limba română nu reuşise (sau nu a fost lăsată?) să-şi înveţe copilul limba
mamei sale!!
Toţi colegii eram plini de întrebări: ce s-a întâmplat cu ea, ce a făcut, cum a ajuns
unde a ajuns şi multe altele. Dar, ce? Parcă puteam sta de vorbă cu ea? Era însoţită în
tot locul de cei doi „gardieni”. Chiar şi la clasă a fost însoţită, chipurile pe motiv să
vadă şi ei unde a învăţat ea carte. Nu mai era Mărioara noastră, ci Marika (Moriko,
după o pronunţie aproximativă).
Nu au mai venit nici la tradiţionala masă colegială. Ei, cei trei, au fost primii care
au plecat.
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Ce ar mai fi nevoie de spus? Cine ştie ce compromisuri a trebuit să facă de-a lungul
anilor pentru ca să rămână în învăţământ, să nu fie alungată ca alţi dascăli români
ajunşi în secuime.
Domnilor diriguitori ai ţării, se întâmplă în România! În România de azi, aşa cum e
condusă!
*
Dar, să revin. Revin la familia mea, căci nu am spus încă tot ce am dorit să se afle.
Bunicul meu s-a născut la data de 10 iunie 1889 în satul Soharu, acum un fel de
cartier al oraşului Abrud numit Abrud-Sat.
Şi-a petrecut copilăria, adolescenţa şi primii ani ai tinereţii în satul natal, venind în
Valea Jiului mai târziu.
Ne găsim în plin Imperiu Habsburgic. Femeile moaţe tricotau în acea vreme
pulovere de casă; lâna o vopseau după reţete doar de ele cunoscute, iar la manşeta
mânecilor, tot din tricot, imprimau culorile: roşu, galben şi albastru. Nu era moţ care să
se respecte şi care să nu aibă la îmbrăcăminte culorile sfinte româneşti. Prin asta îşi
exprimau ei în mod simbolic apartenenţa la ţara mamă.
Bunicul meu, tânăr fiind, nu făcea nici el excepţie.
Autorităţile chezaro-crăieşti cunoşteau acest aspect şi nu erau deloc de acord cu el.
Fioroşii jandarmi unguri făceau o adevărată vânătoare pentru a-i descoperi pe „rebeli”
şi a-i reprima cu sălbăticie. La toate întâlnirile organizate între moţi apăreau şi ei,
făceau controale şi percheziţii corporale, apoi – vai de cei la care găseau: roşu, galben
şi albastru!
Horile duminicale de la Soharu de la „moara lui Ţârcaş” erau prilej pentru tineri să
se adune şi să danseze vestitele lor ţarini, în special ţarina Abrudului care se păstrează
până în zilele noastre. Dar era prilej şi pentru jandarmi să-şi facă nedoritele lor
controale, astfel încât atunci când auzeau cântec de joc porneau la „vânătoare”.
Moţii noştri au găsit însă antidotul. Acolo, pe dealul lor, au instituit un post
temporar de pază. Când se vedeau de la distantă faimoasele pălării cu pene de cocoș,
cei în serviciu dădeau alarma, iar la sosirea „vânătorilor” locul era pustiu.
Într-una din duminici tânărul din postul de pază nu şi-a făcut datoria: ori a plecat,
ori a adormit, ori pur şi simplu n-a fost atent. Destul că la un moment dat ceilalţi tineri
s-au trezit înconjuraţi de jandarmi.
S-a făcut controlul şi cei prinşi în flagrant au fost luaţi între baionete şi duşi la
postul de jandarmi din Abrud. Printre ei şi bunicul meu.
Aici au fost puşi să se dezbrace până la brâu şi culcaţi pe burtă, unul lângă celălalt,
precum scrumbiile. Jandarmii aveau ca arme carabinele acelea lungi marca A.U., iar la
ele vergele metalice pentru curăţirea ţevilor, tot atât de lungi. Acele vergele au intrat în
acţiune. Peste spinările goale izbea fierul până puşca sângele.
Bunicul meu nu mai ştie cât timp a fost bătut şi nici cine şi cum l-a dus acasă. S-a
trezit culcat pe prispă (târnaţ, cum se spune în Ardeal) unde a zăcut două săptămâni. În
tot acest timp a urinat numai sânge. Dar până la urmă tinereţea a învins şi încet-încet sa întremat.
Nu mai putea rămâne însă nici la Soharu şi nici la Abrud. Intrase în vizorul
jandarmilor unguri.
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A plecat în Valea Jiului, întâi la Aninoasa şi apoi la Vulcan, unde era deja fratele
său mai mare. Aici l-a prins începutul primului război mondial. Puloverul cu tricolorul
românesc pentru care a fost schingiuit la Abrud avea să-l salveze de la moarte.
Dar, să nu devansez.
Ba, chiar vreau să fac o divagaţie, utilă consider eu, iar legătura se va vedea mai
târziu.
Împăratul Napoleaon Bonaparte în „Memorii de război” scrie undeva despre
rezistenţa armatelor austriece în faţa marşului său triumfător către est, dar finalizat apoi
în mod dramatic. Dă ca exemplu regimentele grănicereşti de la Năsăud şi Orlat care nu
numai că luptau cu vitejie, dar în confruntările directe, corp la corp, îi îngrozeau pe
francezi cu strigătul lor de luptă „dai-ma”.
Aici, ilustrul strateg militar face două greşeli. În primul rând acele regimente erau
formate numai din români ardeleni, nu şi din alte nații; deci, nimic austriac.
A doua greșeală este explicabilă. Alfabetul francez nu are litera „ă” ci doar „a”. Ca
urmare, bravii noştri ostaşi români nu-i îngrozeau pe francezi cu „dai-ma”, ci „dă-i,
mă!”. E strigătul specific de îndemn când românul se înverşunează să-l învingă pe acela
care îi este duşman sau cel puţin adversar.
În mod indirect şi involuntar faimosul şi respectatul împărat a adus un omagiu
bărbăţiei în luptă a conaţionalilor noştri din vremurile sale.
Revenind la aspectele privind primul război mondial, românii ardeleni s-au aflat
într-o situaţie delicată. De aceea, pentru a preveni orice neplăceri, autorităţile austroungare i-au trimis pe unii să lupte pe fronturile îndepărtate din Italia sau Galiţia, iar pe
alții i-au mobilizat pe loc, la activităţi auxiliare, fără să le dea armament pe mână.
În cea de-a doua categorie a fost şi bunicul meu. Era îmbrăcat în uniformă chezarocrăiască, dar ca simplu soldat neinstruit, care vedea armamentul doar de la distanţă.
La momentul la care trupele române înaintau vertiginos peste Carpaţi s-a încercat
constituirea unui punct întărit de rezistenţă cu sârmă ghimpată şi tranşee bine
consolidate pe aliniamentul Băniţa-Merişor din masivul Parâng-Retezat. Unul dintre
„constructori” era şi bunicul.
Intenţiile autorităţilor militare n-au ajuns însă la finalizare. Ofensiva românească a
fost foarte puternică, trupele combatante austro-maghiare s-au retras în derivă, iar
auxiliarii au rămas în tranşee.
Spre surprinderea acestora din urmă s-a auzit în curând vorbă românească, comenzi
aspre, răstite.
Deodată, bunicul meu a văzut deasupra sa, adică deasupra tranşeei în care se afla,
chipul unui soldat român care îl privea deloc binevoitor, iar de alături îndemnul:
- Dă-i, mă! (acum, înţelegeţi legătura?). Dă-i la cap, bozgorului!
Doar a apucat să vadă un pat de armă care i se îndrepta ameninţător spre creştet.
Instinctiv a ridicat braţul să se apere. De sub mâneca vestonului militar a apărut
manşeta puloverului cu tricolorul românesc, cunoscut de acum de către cititori. Nicio
surpriză în asta. Muncitorul simplu, nevoiaş, poartă un pulover ani de zile, până se
rupe.
Surpriza a fost însă pentru trupa care înaintase. Imediat s-a auzit o altă comandă:
- Opriţi-vă, măi! Aici sunt români de-ai noştri.
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Întregul front a înlemnit. Nu se mai auzea niciun foc de armă, niciun strigăt de
luptă. Au apărut tot soiul de comandanţi, până la nivel de general. Întrebările au început
să curgă precum ropotele de ploaie, vara:
- Ce e cu voi? De unde sunteţi? Ce căutaţi aici? De ce purtaţi uniforma asta?
Apoi, lucrurile s-au lămurit destul de repede, primindu-se explicaţiile de rigoare.
„Soldaților chezaro-crăieşti” li s-au dat pe loc foi de drum, ordine scrise de lăsare la
vatră şi a plecat fiecare de pe unde era.
Bunicul a fost angajat imediat la mină. Războiul avea nevoie şi de cărbune. La
mină era tot un fel de front.
Tricolorul românesc pentru care bunicul meu a fost schingiuit la Abrud, peste ani,
i-a salvat viaţa. Lui şi camarazilor săi...
*
Acum, de curând, nepoata mea şi-a făcut un costum popular. Ea este membră a
corului „THEOTOKOS” de pe lângă Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia şi avea
nevoie de o asemenea costumaţie.
Se ştie că orice costum popular românesc ardelenesc are pentru sexul feminin, la
nivelul brâului, o cingătoare în culorile: roşu, galben şi albastru.
Când am văzut-o îmbrăcată în acest costum, i-am spus:
- Să ai grijă de tricolorul românesc. Pentru familia noastră el este şi sfânt şi scump.
Să nu uiți asta! Aşa cum eu nu am uitat, nici tu să nu uiţi!
*
Intenţionam să mă opresc aici. Viaţa însă mi-a dovedit că istoria se repetă. Unele
evenimente se perpetuează de la o generaţie la alta aşa că am hotărât să aduc în faţa
cititorilor un alt personaj din arborele genealogic, respectiv pe tatăl meu.
Am hotărât acest lucru când am aflat că la 15 martie 2014 pe străzile Tg. Mureşului s-au auzit din nou cuvintele infamante ale poreclei degradante dată românilor –
„Büdös Oláh”. El – tatăl meu – a fost stigmatizat cu aceste cuvinte în împrejurări
deosebite, în anul 1936.
Făcuse armata la jandarmi în perioada 1933-1936. După anul de instruire, a purtat
apoi timp de doi ani gradul de caporal şi funcţia de Şef de post de pază la sectorul de
vânătoare regală de la Săvârşin-Arad.
Îmi povestea în copilăria mea cât de mândru fusese atunci de uniforma sa. Fiind
aproape permanent în contact cu membrii familiei regale, ţinuta trebuia să fie pe
potrivă: cizme ofiţereşti în loc de bocanci soldăţeşti, centură cu diagonală, eghileţi la
epoleţi şi alte asemenea.
În vremea aceea, la liberarea din armată foştii militari în termen plecau acasă cu
uniforma militară, pe care apoi o trimiteau prin poştă la unitatea de care aparţinuseră.
Într-un asemenea mod „galonat” a plecat şi tatăl meu. Gara din Arad era ticsită de
militarii care se liberau. Aceştia se îmbulzeau în faţa unor porţi ce nu se deschideau
decât atunci când erau trase trenurile la peron.
Tatăl meu era înconjurat de grupul cu care făcuse împreună armata, iar întâmplător,
alăturat era un grup de militari care vorbeau între ei ungureşte. Toţi înalţi de 1,90m,
robuşti, aşa cum stă bine secuilor, doar că niciunul nu era gradat.
Probabil, nu probabil, ci în mod sigur, invidia făcea ca să se discute injurios la
adresa caporalului de jandarmi îmbrăcat impecabil. Nu bănuiau ei, secuii, că acest
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român cunoaşte limba maghiară la perfecţie, învăţată de la părinţi (vă mai amintiţi de
bunica cu şcoala ei ungurească?!).
Tatăl meu tăcea. Tăcea şi asculta. N-a reacţionat în vreun fel nici la „mămăligar”,
nici la „opincar” acum încălţat cu cizme, nici la altele.
Când însă a auzit „Büdös Oláh” n-a mai putut răbda. A lovit cu cizma valiza
specifică din mâna unui camarad aflat în imediata apropiere, aceasta a căzut, iar el a
țâşnit sus pe ea şi a aplicat celui care îl jignise crunt, ceea ce a considerat că merită.
Norocul a făcut ca în acele momente să se deschidă porţile şi toţi călătorii să se
împrăştie. Altfel, probabil că urmaşii lui Attila l-ar fi linşat.
Când mi s-a povestit episodul, copilul din mine s-a mirat de ieşirea violentă a
părintelui său, care nu-i era caracteristică. Mi-a ripostat:
- Cum, măi copile, în ţara mea să fiu făcut albie de porci?
Da, în ţara noastră, după atâţia zeci de ani se mai aud asemena vorbe! Din vina
cui?...
*
Din cele ce am scris până acum s-ar putea înţelege în mod greşit că totul este
emanația unui extremist dintr-o familie care „mănâncă unguri pe pâine”.
Nu, nu e aşa. Pe parcursul educaţiei mele din copilărie şi adolescenţă, acestea au
fost lucruri care mi s-au povestit în timp, printre multe, multe altele şi de altă natură.
Nu ca să prezinte un aspect special, stăruitor şi care să-mi formeze o conştiinţă
xenofobă.
De fapt, asemenea situaţii, asemenea întâmplări s-au regăsit în familiile multor
români ardeleni, doar că nu sunt scrise.
Şi pentru că m-am referit din nou la familie, mărturisesc cu toată sinceritatea că am
avut şi am mulţi prieteni de etnie maghiară precum şi rude prin alianţă, însuşi naşul
nostru de cununie a fost maghiar.
Bunica mea, acel copil chinuit în şcoala ungurească aşa cum am descris mai sus, a
avut apoi nurori unguroaice, care au iubit-o ca pe propriile lor mame, pentru că şi ea la
rândul ei le-a fost ca o mamă adevărată.
Vreau doar să nu se uite ce s-a întâmplat, pentru ca să nu se repete. Cine uită
greşelile istoriei, riscă să le repete. Acest lucru să fie permanent în atenţia tuturor, „de
la vlădică la opincă” cum se spune în popor. Generaţiile de pe vremea bunicii au
dispărut de mult, sunt oale şi ulcele, dar mentalităţile ostile neamului românesc au
rămas sau au reînviat. Le vedem şi le simţim aproape în permanenţă, cu pregnanţă în
jurul datei de 15 martie. Aici e pericolul şi aici trebuie menţinută atenţia noastră
permanentă.
Iar la toate încercările de abateri de la convieţuirea firească între etniile din Ardeal,
inclusiv amestecul „vecinilor” în treburile noastre interne, trebuie să se răspundă cu
fermitate. Nu prin violenţă, nu prin măsuri represive radicale, ci prin fermitate deplină
pentru descurajarea celor care ne vor dispăruţi, ori plecaţi, ori subjugaţi din nou sub
cizma lor. Atât!
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IRONIM MUNTEAN

Poete de peste Prut
Masiva antologie de versuri apărută recent la Alba
Iulia: Din lirica feminină a Basarabiei2, 3 volume,
este rodul unui proiect demarat de Virgil Şerbu
Cisteianu cu vreo patru ani în urmă, când în revista
Gând Românesc deschidea rubricile permanente:
Vorbesc cu tine Basarabia şi Tinere condeie din
Basarabia, prin care promova literatura basarabeană
în mod constant în spaţiul românesc de dincoace de
Prut, dar şi de dincolo, prin mari eforturi materiale
individuale. ( Revista a apărut, uneori şi în ediţii
speciale pentru Basarabia, ajungând lunar la destinaţie)
Antologia succede altor multor volume de poezie, proză, critică literară ale
scriitorilor basarabeni tipărite la Editura Gens Latina şi este deschisă de un
Argument prin care îşi face cunoscută intenţia de a evidenţia originalitatea ,,
poeziei feminine din Basarabia, chiar dacă unele voci licrice basarabene
stabilite dincoace de Prut nu acceptă ideea existenţei, in general, a unei
poezii feminine” (chiar dacă este scrisă de femei.). Prin selecţia operată, chiar
dacă limitată, din varii motive – 28 poete, consacrate, ori la debut, încercând
să-şi cristalizeze timbrul personal, şi reuşind, credem noi împreună cu
editorul, oferă imaginea unui spaţiu poetic clar definit, o geografie lirică
reprezentativă pentru creaţia poetică în limba română din Basarabia, întârind
peremtoria aserţiune a lui George Călinescu: Literatura română este una şi
indivizibilă, dar şi afirmaţia lui Alexei Mateevici: N-avem două limbi şi două
literaturi, ci numai una, aceaşi cu cea de peste Prut. Aceasta să se ştie din
capul locului, ca să nu mai vorbim degeaba.3 (Treisprezece poete din
Antologie se regăsesc şi în ,,Istoria ...” lui Mihai Cimpoi şi porbababil o nouă
ediţie va adăuga noi voci lirice care în 1997 nu puteau fi auzite, volume
reprezentative ale lor apărând ulterior, devenirea întru fiinţă săvârşindu-se de
asemenea şi în viitor.
Reperele biobibliografice şi selecţia poemelor (câte 20 pentru fiecare
poetă antologată) aparţin autoarelor, ,,Editura a selectat şi inclus doar poeziile

2

Editura Gens Latina
Citat extras din: Mihai Cimpoi: O istorie deschisă a literaturii române din
Basarabia. Ediţia a II a revăzută şi adăugită, editura Arc Chişinău, 1997, p.5
3
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şi datele biografice ale Magdei Isanos, Leonidei Lari, Stelianei Grama şi
Marei Vlădiceanu, trecute cu luntrea lui Caron în eternitate. (vol. 1 p.6)
Reperele biobibliografice ( câte au fost) ne permit ( cronicarului)
ordonarea cronologică şi formularea unor succinte observaţii, impresii de
lectură raportând anevoios poemele la momentul în care au fost create ( nici
Antologia nu-a dat cronologic textele poetelor, în cele trei volume, nici
poetele n-au datat poemele, biografiile, unele concise altele mai cuprinzătoare
permit constatarea unor similitudini: sunt absolvente de Institute Pedagogice,
ale Facultăţii de Filologie, Jurnalistică, Litere, Drept,, dar şi Turism, Teatru,
studiind în Basarabia, România, la Moscova (în fosta URSS), dar mai recent şi
cu specializări în Anglia, Italia. Activează în învăţământ (de toate gradele), în
cultură, mass-media, arte, în totalitate cu impresionante rezultate profesionale.
În planul creaţiei literare sunt personalităţi polivalente, majoritatea scriind nu
doar poezie, ci şi proză, ori critică, teorie literară, teoretizând (unele) asupra
actului creator chiar săvârşind uneori fapte de sincretism artistic.
Anii de naştere ai celor 28 de poete se înşiră pe durata întregului secol al
XX-lea, dar numai două se nasc înainte de primul şi al doilea război mondial:
Magda Isanos (1916 şi Raisa Lungu Ploaie (1928) şi în secolul atât de încărcat
de evenimente acut contrastante ( realizarea Marii Unirii, războaiele mondiale
şi raptul tragic al Basarabiei ( cele două având parte de vieţii atât de opuse).
Magda Isanos născută la Iaşi, venită cu părinţii medici în Chişinău şi întoarsă
spre a se forma acasă, ,,nepoată” a Greciei şi fiică a Basarabiei a avut un
destin liric neîmplinit, cu zbor scurt pe cerul poeziei ( stinsă ladoar 29 de ani)
şi pendulând între simbolism, impresionism modernist şi vizionarism mistic şi
social înstrunând un cântesc scurt de privighetoare oarbă într-un ,,Veac de
sînge şi zgură / vâlvătaie de ură... / Minciuna-i stăpână/ urlă urât şi nengână” şi poeta: Nu mă tem/să strig şi să chem/ în numele vieţii,/ în numele
dimineţii ce va să vină ca o nouă religie, caldă lumină... /Strigă-n câmpii
Dumnezeu:…(vol.I p.11). Scrie o poezie existenţială, când cu asprimi sociale,
când cu frăgezimile microscopicului vegetal al unui peisaj cu inserţiile
sacrului, pendulând între note de cântec şi rugăciune, cu ale spaimei şi
revelaţiei, ale adâncurilor mistice toate sub semnul marii treceri rapide prin
lumină trăind acut sentimental panismului blagian, fără profunzimea
metafizică a acetuia, dar retrasă în timpuri imemoriale, animată de Vis vegetal
dezbărată de suflet şi cu ferecate strune/din ramurile mele şi-am să cânt/ doar
bucuria fragedă că sînt; / pădurea-n jurul meu o să s-adune ( p. 15)
Raisa Lungu Ploaie străbate secolul şi intră în mileniul al III – lea (lucrând
la un roman) şi dacă prozatoarea are un scris tipic feminist, sentimental, cu
note dramatice şi personaje bovarice, frânte între iluzii şi vitregii poeta (
tradusă în franceză, engleză, germană, rusă şi norvegiană,) este înscrisă de
istoria literaturii basarabene în ,,Perioada postbelică: Rătăciri dogmatice şi
reîntoarcerea în Ithaka asemenea
majoritatăţii scriitorilor postbelici,
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cultivând versul nostalgic, erotic, o poezie traversată de melancolii, într-un
peisaj – oglindă, eu-lui ce antropomorfizează natura acvatică şi celestă, sau
evocă pilatian copilăria la Moşeni, spaţiu edenic, patriarhal, într-un timp al
poveştii căruia îi împrumută tradiţionalismul.
Deceniului al cincilea îi aparţin ( prin naştere) Galina Furdui, Claudia
Slutu – Grama (mama Stelianei Grama, stinsă dramatic după un debut
promiţător prin care configura paradisul copilăriei în note de extaz şi tonalitate
plastică, iar în lirică reverberează un dor nepământesc de iubire tălmăcit în
tiparul versului classic şi al poeziei cu formă fixă – sonet), Marcela Mardare
şi Leonida Lari.
Galina Furdui practică lirica reflexivă, surprinde mişcări
sufleteştifulgurante într-un stil sentenţios şi formule aforistice, gnomice. Un
amplu monolog confesiv construit din 10 micropoeme, din strofe terţine şi
rimă aleatorie proiectează eul bântuit de tristeţea cunoaşterii ce caută taina
amară ( a sinelui).
Claudia Slutu – Grama, monologhează eminescian într-o lirică erotică,
despre ,, bărbatul meu din urmă/ bărbatul meu dintâi, divaghează despre
iubire ca destin ce elimină singurătatea, iubitul fiind, când demon lovit de
eternitate, când zburător pe care-l cheamă prin rugă încărcată de patos. Un
amplu Monolog al Evei curge într-un vers pulsatil în peisaj cromatic cu
elementele naturii agenţi ai erosului. Sunt prezente şi note de poezie evocativă
de notaţie intelectualistă.
Poezia Marcelei Mardare este expresia frumosului natural în care erosul
înalţă, e trăit natural, simplu şi tânjeşte la reîmpăcare, Ascunde-n suflet mitul
perechii primordiale, înfiorează rapsodic peisajul, evocă destinul tragic al
Anei lui Manole şi conchide că e bine ca omul să se lase cucerit de
Dumnezeu.
Leonida Lari este o poetă prolifică, de factură romantică, axată pe
antiteza dintre materie şi sipirit , lăsâdu-şi trăirea, purificată prin lumina
solară, să crească patetic şi actul poetic este înnobilat de sacru şi mesianism
civic. Ea îl are ca emul pe Adrian Păunescu făcând o cronică a procesului de
renaştere basarabeană, rostindu-şi versurile la adunări ce înfiorează mulţimile,
suferind însă şi de inegalităţi, din punct de vedere artistic, alternând versul cu
patos elegiac şi solemnitate civică cu unul muzical, classic, prin intermediul
refrenului şi cu fior existenţial.
Deceniul al şaselea este ilustrat de: Nina Slutu Soroceanu la care versul
armonizat cu muzica cântă iubirea în tonalitate de romanţă împletind fericirea
cu tristeţea, bucurii şi suferinţe, alean sufletesc, doruri, ori noroc de scrum,
înfiripări de iubiri ori trădări, părăsiri dureroase, dezamăgiri, regrete, în vers
popular, musical, sau asonant, frăgezit de imagini vegetale, nelipsind nici
jalea dezrădăcinarii.

29

Elena Tamazlâcaru cultivă o poezie de notaţie, reportaj liric cu arome
de busuioc care îmbogăţesc sufletul, au reflexe evocative de acuarelă blagiană,
parfum de scriptură, fragezimi de ploaie, admirare pentru Nichita Stănescu,
Lucian Blaga, Arsenie Boca, Eminescu dar mai ales de rotunda ţară.
Lidia Codreanca trăieşte ultrasentimente, înregistrând dureros
efemeritatea fiinţei, are nostalgia rădăcinilor, conştiinţa valorilor neamului
peren prin chipurile lui ilustre, geografia Basarabiei, în ample poeme compuse
din haiku-ri ce interiorizează peisajul prin enumerări. Nu lipseşte nici versul
de dragoste, izvorul de lumină: ochii pe care îi văd/ tot mai rar valorificând
melosul folcloric..
Definirea poeziei este preocuparea centrală a Eugeniei Bulat,
socotită:respiraţie, dat vine mereu ca fantasma, în noapte/ cu miile de degete
vine/ pe o orgă celestă. Poeţi-s ca pruncii/… aproape gânguresc.Poezia este
cădere în logos pe care poeţii o plătesc/ cu mers prea ciudat/ tot vârfuri de
aripi. Raportul dintre ei este cel dintre vânat şi vânător , e relaţia dintre
creaţie, procreaţie, sterilitate..
Claudia Partole. Cu aer uşor narcisit în formulă poetică riguros clasică
cu muzicalitate foşnitoare, bântuită de doruri încinse, trăieşte intens dragostea,
fără de care într-un spaţiu erotomorfizat nu se poate imagina trăind: Fără
dragoste cum aş trăi/ Ca un cer ce nu are pământul în faţă/ Ca o noapte cu
stele, cu vise/ Când nu-s în putere să ajungă în dimineaţă.
Uşor senzuală poezia sa e traversată de visuri albe, resimţite acut
oricând: A încolţit un dor,/ Eu sunt, mă bate bruma/ şi frunzele mă dor/ şi
visele adorm cu toamna lângă ele/ Ca frunzele în zbor/ sunt dorurile mele (vol
I p. 124). Mereu însetată de dragoste: ca un foc ce arde/ încet, mocnind prin
care perechea aminteşte de cea originară: Doar lângă un zeu poţi deveni o zee
în care bărbatul şi femeia întâlnindu-se fiecare cu veşnicia lui se adapă
dăruindu-se total, reciproc ,, iar noi ne iubeam, cu gândul, cu ochii, cu buzele/
ce mângâiau cuvinte orfane şi văduvite de aşteptare/…în ploaia cu stropi
înfometată/ iar noi muşcam din timpul care ni s-a dat/ după prea multă
căutare însetată. Aparţine unei generaţii care în formulă tradiţională, clasică,
închide impulsuri sufleteşti neomoderne.
Pentru Nina Josu poezia este grădina harului divin, cale de triumf al
valorilor, anunţat de Un poem cum nimeni n-a mai scris, versul neîntinat va da
expresie moralei creştine, comunicată firesc, natural, în vers clasic ordonat în
distih, catrenă, quintă şi repetat prin refren. Cântec de dor sufletesc, rugăciune
existenţială plutind prin timp în istorie şi peste un spaţiu naţional apărat de
divinitate, invocată în stil psalmic preluat din evangheliştii Noului Testament.
Se simte, prin vers, mesager al Duhului Sfânt, căruia îi oferă spre judecată pe
toţi: prieteni şi duşmani.poeta făcând figura de homo bonae voluntari, de om
plin de bunăvoinţă şi generozitate, ce se pune în raport cu lumea, cu conştiinţa
că neamul sângerează.
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Tot de factură tradiţionalistă riguroasă, autocenzurându-şi libertăţile
moderniste în pozia de notaţie direct cu iz folcloric şi înclinare etică,
sentenţioasă este şi poezia Efimiei Topa definită drept vis al creatorului
mânuitor de cuvânt prin care dobândeşte eternitatea problematizând fiinţa care
trăieşte aspirând, suferind şi recurgând la logos, pentru iertare şi mântuire,
poezia este bal de cuvinte iar timpul – pasăre zideşte, nu năruie.
Poezia deceniului al şaptelea este ilustrată de Otilia Dediu, Svetlana
Lupu, Angela Plopi şi Mara Vlădiceanu cărora le este comună tematica:
poezia poeziei, preocuparea pentru teoretizarea lirismului, erosul ca formă de
cunoaştere, viziunea asupra vieţii şi lumii, timpul bivalent efemer pentru om şi
veşnic pentru universul cosmic, credinţa ca ideal mântuitor şi mai ales omul
basarabean în istorie în dimensiune socilaă, naţională, morală, şi în geografie
autohtonă, cu patrie şi limbă.
Individualizarea o aduce viziunea personală şi noutatea expresiei,
modelul ales din literatura română ori universală. La Otilia Dediu metafora
întrupează inefabilul, sensului iubirii – lumină de sorginte blagiană,
nichitastănesciană ori notele de psalm aduse cuplului primordial, iar alegoria
este pretext pentru definirea zborului între cer şi pământ al poporului român
de la Coloana lui Brâncuşi. Simbolul, enumerarea, definiţia metaforică,
repetiţia în tipar poematic definesc viaţa, moartea , coordonatele identităţii
noastre spirituale..
Svetlana Lupu, aduce euforia senzaţiei de zbor intergalactic, ori în
Calea Lactee în imaginea îndrăgostitului, ori melosul trist al copilului din
refrenul cu note epistolare în poezia cu oralitate coşbuciană, ale celui risipit în
lume şi aşteptând întoarcerea acasă.
Mara Vlădiceanu pendulează în surprinderea inefabilului între
metafora cromatică a purităţii şi simbolul cenuşii şi al clepsidrei spre a
comunica dorul de rădăcini şi risipă blagiană, într-o lirică a confesiunii despre
tăcere, taină, mister, cursivă, fluentă, cu versuri memorabile, cu funcţie de
refren şi convinsă de forţa logosului: E floare cuvântulşi armă/ Şi rece, şi trist,
şi cuminte… În umbra-i de taină ne cheamă/ Şi-n noapte merge – nainte.(vol I
p. 175)
Poezia deceniului al optulea se deschide odată cu aerul nou al
libertăţii adus de destrămarea colosului de la Răsărit spre modele noi, spre
experiment modernist.
Luminiţa Dumbrăveanu este creatoarea unei viziuni feministe
funebre neomoderne, ce-şi compune un autoportret livresc bacovian,
baudelarian, preferinţă pentru poemele concise, metaforic intelectualiste prin
care abordează predilect teme precum: moartea, tăcerea, Marele Orb ( o fi
Dumnezeu?), dar şi iubirea definită de magia dansului naţional al Ciulendrei
în miez al vieţii, în armonia geometriei cercului, ori poem rătăcitor pe vremea,
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a diluviului lui Noe, dar şi Coloana de mercur/ durată pe inima/ sferei de foc
trimiţând la Nichita Stănescu şi o predispoziţie spre a da cu tifla vieţii.
Spre liricii români mari ai deceniului al şaselea se orienteazăşi
Victoria Fonari prin cultivarea unei erotici itelectualizate, plasată într-un
peisaj cosmic erotomorfizat, intersectat de un eu exclusivist: Nu există nici un
eu în afară de al meu/ Somn uşor mă trezesc căci am de criticat/ Am dreptate
doar eu/ Şi nu-s un rău/ Sunt cel mai bun băieţel (vol II p. 51) cu ecouri din
Marin Sorescu şi Nichita Stănescu.
Acut reflexivă este poezia Tatianei Dabija pentru care curgerea
timpului lasă sufletul în lumină, omul gâsindu-şi rostul prin iubire, viaţa fiind
o Vale a deşertului asupra căria veghează ochiul divin, poetul refugiindu-se
dincolo de moarte.
Ileana Rusu are o sensibilitate ludică, cu disponibilităţi reflexive şi
narcisiste conversând cu iubiţii labirintici din subteran, insomniacă şi
visătoare de fiinţe care n-au nicio dorinţă necarnală, totul e pus sub semnul
lui Parcă. Pescar e alesul în această viaţă ca un tot iar lumea ce m-aude/ E un
scrânciob şi un zbant.
Rodica Sagaidac are o sensibilitate post simbolistă compunându-şi un
autoportret ironic de visător ce dă cu tifla în relele lumii. Cultivă o poezie de
atmosferă bacoviană, de veşnică toamnă, viaţa fiind pendulare între boală şi
fericire. Are ca Imperativ absolut disecările relelor lumii şi ca model pe Iov,
are speranţa şi se roagă, din răni rodesc sentimentele specific feminine, mereu
în alertă, cutreierată de gânduri fără contur, dar convinsă că fiinţa pentru
binefacerile făcute semenilor este răsplătită de Dumnezeu.
Doina Postolachi este preocupată de rostul poeziei poetului,
cuvântului în lume fiind o neomodernistă cu harul necuvintelor lui Nichita
Stănescu cu formularea autoironică a paradoxurilor lui Marin Sorescu şi
iubitoare de tăceri blagiene izvodite din izbirea necuvintelor de geam ( ca-n
Linişte poetul din satul care poartă în nume/ suntele lacrimei/ şi în care s-a
născut veşnicia. La Doina Postolachi este Satul cuvintelor./ Aceleaşi în care sa născut veşnicia.
Vesurile selectate definesc rând pe rând, actul scrisului, funcţia
sacră a mâinilor, în acest act creator, rolul multiplu al Cuvântului ca fărâmă a
logosului originar, fixarea Tilului unei poezii, scrierea poeziei echivalând cu
ca şi cum ai contempla ceva/ când ţi-ai pierdut vederea, funcţia existenţială a
cuvântului, nu cea estetică, cuvântul – uşă spre lume ; schimbarea sensului
cuvântului în timp, sensurile lui figurative, rolul singurătăţii şi tăcerii în actul
creaţiei, definirea cărţii de poezie şi poezia ca act de iubire a frumosului,
încheind cu rugăciunea : Doamne să îmi păstrezi sensul/ pe care mi l-ai dat Tu
(vol III pg 156). Este o originală ars poetica într-o succesiune de ideimetafore revelatorii remarcabile…
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Poezia este act de reflecţie în oglinda conştiinţei, început ca gest al
mâinilor prin care Conştiinţa mea îşi întinde mâna de sânge înspre oglindă/
Cu aceste mâini m-am aruncat la pământ/ Şi am strigat la cer mai înaintea
păcatelor mele/ Să mă ierte care vor deschide uşa în urma mea, pentru
totdeuna. Creaţia este har divin şi rugăciunea, implorarea lui Dumnezeu
intermediază actul creaţiei. Creaţia este act de jertfă, de dăruire: A scrie/ este
ca şi cum ai da sânge ( simbol a vieţii), sens şi generator de credinţă: Poate
cuvintele mele/ restabilesc pulsul/ credinţei tale/ Credinţa într-o nouă, mai
bună/ Lume a cuvintelor. Prin cuvânt arta nu trebuie să sporească durerea,
aceasta echivalând cu O trişare, în poezie/ Şi mulţi poeţi devin fermieri
.făcând aceasta. Poeziei i se cere concentrare de cuvinte, iar titlul poeziei: e
ca un ceas de mână ce indică intervalul unei idei, gândurile curgând în timp
în sensuri diverse asigurându-i eternitatea.
Poezia se simte, este act de contemplare prin care poetul desluşeşte
asemenea nevăzătorului frumuseţea chipului radiind bucurie şi redând –o
lumii încât :oricine să poată recunoaşte cu uşurinţă/ frumosul din bucuria pe
care o realizează cuvântul nostru/ Poemul ca o pânză croită în cosmos/ ce nu
poate nici acoperii / conţinuturi Cuvintele sunt oglinzi iar cuvântul nerostit e
ca o pasăre în colivie şi poetul îi redă libertatea / în necurpinsul cerurilor/ pe
hârtie.
Poezia e act de împărtăşanie prin pâinea cuvintelor de toate zilele/ cu
funcţie de catharsis, de purificare, iar cartea / e o moşie pentru care s-a
vărsat/ de veacuri mult sânge de cerneală. şi O poezie frumoasă e ca o femeie
ce: Nu cedează uşor seducţie sensurilor (p.152). Purificatoare,ludică poezia e
creată în singurătate când: Cuvintele/ se ascund de frica tăcerilor este
condiţionată de conservarea purităţii sufletului poetului pentru care imploră
divinitatea: Învaţă-mă să păstrez, curată,/ Poezia din mine./ Sufletul meu.
Cea mai tânără generaţie: Oxana Cârlan Munteanu, Tatiana Scurtu
Munteanu, Zina Bivol, Victoria Covalciuc e în devenire,în căutare de sine, de
cristalizare a timbrului propriu, de formare, de acumulare şi rostire a eu-lui
pus în raport cu absolutul.Poemulpentru Oxana Cârlan Munteanu se vrea
expresia unor verbe: VREAU; POT; SIMT; EXIST. Este o visătoare pentru
care natura are armonie divină, ce stimulează sensibilitatea dezlănţuită în dans
şi cânt dionisiac, cu ecouri blagiene în preaplinul sufletesc incendiat de soare,
care-l întreabă pe Dumnezeu de rostul feminin. Trăieşte inefabilul cu patos
mereu proaspăt. Arta e viaţa arsă în cuvânt sau literă ce suflet coace dialog
între Om şi creator între vis şi visător.Poezia soarbe veşnicia izvorului,
mistere ale vieţii şi minunea pământului în ton confesiv de litanie şi pomenire.
Acelaşi patos năvalnic al trăirii iubirii, bucuriei vieţii, în dorurile
sufletului tânăr cufundat în peisaj microscopic ori celest prin care zboară
înregistrându-i pulsaţiile prin timp efemer, cu elogii luminii percepute vizual,
auditiv, sinestezic, în lexic neologic şi vers clasic, cu efuzii catifelate în distih

33

şi abundenţă de stil expresiv înregistrăm şi în poezia Tatianei Scurtu
Munteanu.
Zina Bivol meditează asupra vieţii şi a morţii, elogiază ţara şi limba
română, dar mai ales cântă iubirea izvorâtă din firesc gest feminine narcisiac.:
E secetă în oglindă/ Din toată iubirea/ A născut un singur trandafir/De
culoarea ochilor săi/ Trandafir negru ( vol. p. 234).Lirismul proaspăt, fraged,
natural, uneori de sorginte expresionistă şi blagiană exprimat prin metaforă şi
refren : Lumina erupe zariştile toate.
Victoria Covalciu, descoperire a editorului, afirmată şi apreciată acasă
în Basarabia şi în România deopotrivă, îşi comunică încă prin volumul de
debut aspiraţia spre împlinirea spirituală şi artistică văzând viaţa ca luptă, ca
spectacol, cu fiinţa ce-şi caută rostul visând şi crezând în întrupare prin
cuvânt. Timbrul se cristalizează constant prin acumulări de valori creatoare şi
modelare spirituală.
Antologia se constituie într-un atlas liric cuprinzător, chiar dacă nu
exhaustive, înregistrând nu doar o galerie poetică feminină diversă prin
generaţiile prin care le reprezintă, prin varietatea tematică. dar atât de
specifică zbuciumatei istorii a Basarabiei, prin multitudinea formulelor
creatoare şi expresivitatea stilului permiţând prezenţa continuităţii spirituale
într-un spaţiu comun când rupt, când înstrăinat şi traversând un infern
proletcultist dar mereu schimbându-se la faţă, reabilitând esteticul. fără a uita
de etic şi punând fenomenul poetc feminin basarabean sub semnul păsării
Phöenix, cum temeinic argumentează Mihai Cimpoi în remarcabila sa: Istorie
deschisă a literaturii române din Basarabia
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Ligia-Dalila Ghinea

Georgeta Mînilă – Caut ochii ploii4
Demersul de faţă porneşte de la un paradox al vremurilor noastre, reflectat
în ceea ce noi vom numi drept premise ale acestui discurs nişte concepte,
universal valabile, cunoscute şi acceptate, referitoare la lectorul devorator de
literatură, care citeşte cu pasiune, (nu doar reviste sau tot felul de publicaţii) şi
la lectorul bulimic, care face o lectură frugală, dezarmând orice autor.
Având în vedere aceste două premise, prin care am dori să punctăm faptul
că există, preponderent, aceste două tipuri de lectură şi, respectiv, de lector, de
care trebuie să ţinem seama, vom încerca să fim, în aceeaşi măsură, concişi, dar
suficient de expliciţi, în discursul nostru adresat cititorului care, înainte de a
parcurge filele volumului semnat de Georgeta Mănilă, ar putea considera
necesare câteva sensibile repere privitoare la conţinutul ideatic sau la maniera
scriiturii acestui op de poezie, acestei întrupări de cuvinte, după cum ne
mărturiseşte autoarea: „Cuvintele mele/ Izbite de zidul greu/ Cad cu faţa la cer/
Ca o pasăre vinovată/ De povara/ Cântecului meu.”(Cuvinte căzute)
Deşi nu putem eluda faptul că fiecare lectură înseamnă o proprie
interpretare sau o perpetuă resemantizare a textelor – pe măsura avansării în
misteriosul univers al cărţii – în funcţie de nenumăraţi factori obiectivi sau
subiectivi, dar mai ales în funcţie de propria viziune asupra problemelor
4

Volum în curs de tipărire la editura Gens Latina, Alba Iulia
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existenţiale sau de diferenţele cu care percepem şi rezonăm la universul exterior
şi la trăirile, emoţiile celor din jurul nostru, ne propunem să ne structurăm ideile
în jurul unei întrebări care ni se pare a fi acel punct generator al energiei
creatoare din universul liric al Georgetei Mănilă sau – dacă preferaţi o altă
expresie – geneza acestui volum ce poartă, original şi sugestiv, titlul: „Caut ochii
ploii”.
Fără să ignorăm posibilele fireşti discrepanţe sau incongruenţe, între lector
şi text, credem că întrebarea la care autoarea vrea să răspundă, prin această carte,
cu inflexiuni reflexive şi cu meditaţii profunde, este „Unde sunt ochii de ploaie ce
mi-au furat liniştea?” fiindcă iată cum ni se confesează: „Eu caut/ Ochii ploii,/
Să-i duc/ În ispită,/ Să nu-nţeleg/ Nimic/ şi să mă mir.”(Caut ochii ploii) şi „Hai,
caută o urmă/ Unde mă duce destinul,/ Îndemnul,/ Spune-mi un nume/ Care mă
strigă,/ Mai dezleagă-o verigă!/ Sau caută semnul/ Cât ziua se deapănă.”(La
ţigănci); sau „Trebuia să pleci tu,/ Într-o altă poveste./ Timpul/ Nu ne luase
nimic./ Doar plecând/ Ai aflat,/ Dar era prea târziu. ”(Prea târziu).
Metafora plastică din titlu, care provoacă imaginaţia oricui şi care are o
dublă referenţialitate, fiindcă trimite la cele două teme ale volumului, iubirea şi
natura, credem că este cheia de boltă a cărţii, din care selectăm câteva versuri
sugestive: „Ploaia va lua tot./ Vei alerga/ Desculţă,/ Nebunatică,/ Să îţi iei înapoi/
Cântecul”.(În ploaia întoarsă) sau „Ploaia/Ce-ţi caută pasul./ Vestea o ţine/ Cu
buzele strânse/ Să nu ajungă/ Aşa într-o dungă/ Până la tine. ” (Presimţire) şi „E
târziu,/ Ea-i dăruită,/ Buzele/ Le-a stins pădurea./ Vezi?/ Frumoasa-i
adormită!”(Cutreierări).
Parcurgând filele volumului, ne adresăm retoric, desigur, şi alte întrebări: Şi
dacă ar găsi ochii ploii? Ce s-ar întâmpla? Ar mai exista aşteptarea? Aşteptarea
este, aşadar, un motiv prezent în poeme precum În aşteptare: „Aştept
răbdătoare/ Răspuns, / La întrebare./ Prezis de Oracol,/ Cred într-un miracol/ Cu
toată fiinţa./ Cât am închis ochii/ Văzând cum mă-apropii,/ Steaua căzătoare/
Mi-a furat dorinţa”. Astfel de dezamăgiri nasc lacrimi pe care nimeni nu ar fi vrut
să le întâlnească aici, fiindcă ne doare dorul care a generat anumite frământări
eului liric, dor ipostaziat în durere, în poezia cu acelaşi titlu: „Măsura durerii/ E
lacrima răstignită/ De singurătatea/ Zămislită/ Între două umbre/ Vămuite./
Pasărea măiastră/ Nu se mai aseamănă/ Cu nimeni./ ţipătul ei neauzit/ S-a înălţat./
Oglinda-i spartă,/ Sufletul e încătuşat.”(Durerea).
Vă propunem să încercaţi să găsiţi singuri alte întrebări şi alte răspunsuri,
citind poemele autoarei, extrem de bine stilizate şi rafinate, precum Ultimatum şi
Strigătul câmpiei , care dovedesc că sunt rodul unor trăiri şi elaborări complexe,
şi nu izvorâte dintr-o joacă sau dintr-un imbold de moment, cum se întâmplă la
unii versificatori de ocazie, din zilele noastre, dezavuaţi de multe publicaţii
contemporane.
În ştiinţa literaturii – pentru că exegeţii susţin, tot mai convinşi, ideea că
literatura nu mai e doar o artă a cuvântului, ci o ştiinţă, aducând ca argument
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metaliteratura – se spune că poietica şi nu poetica ne-ar putea revela mesajul,
semnificaţia absconsă a operei literare, dar în cazul de faţă, cititorul nu a avut
acces la acel miraculos laborator al creaţiei, iar dacă ar fi avut, atunci, cu
siguranţă, ar fi putut decoda poeme ca Din Olimp: „Zeii au adormit/ şi acum
visează:/ Plaje însorite,/ Cum din spuma mării/ Se nasc Afrodite,/ Trupuri
pârguite/ Cu păr blond despletit”, care trimit la mituri, la vis, la fiinţe misterioase
sau la Dorul care: „Se măsoară/ În nesomn./ Un tăvălug/ Ce năruie stele,/ Să
apropie / Ele/ Două lumi/ Pentru sărutul/ De „noapte bună”,/ Perpelit/ Pe ambele
feţe/ De lună./ Aud/ În somnul/ Cuvintelor adormite,/ Tainele lumii/
Necitite,/Apoi văd…/ În cântec de alin,/ Pentru chin./ Şi citesc/ O urmă,/ Pe un
răvaş/ Dintr-un nor,/ Din care muşcă/ Flămând şi pătimaş.”.
În aceeaşi măsură, ambivalenţa unor metafore sugerează şi ideea că
ochii ploii pot fi ai oricărei fiinţe simbolizate de orice anotimp şi poate de aceea
fiinţa poetică încearcă să descrie nu doar toamna sau iarna, ci şi primăvara sau
vara, având în vedere că ploaia este omniprezentă: „În anotimpul tânăr/ Sunt alte
voci /De păsări./ Nunţile norilor/ Zămislesc ploi,/ Spală mugurii noi/ Şi aţăţă/
Ierburi mărginaşe./ Sângele verde/ Trece grăbit/ Pe sub coaja/ Duminicilor/ Ce se
vestesc/ Pătimaşe” (Aprilie). Dar nu putem spune precis dacă aşa este. Şi misterul
se adânceşte pe măsură ce creşte zbuciumul sufletesc al autoarei care rezonează
la suferinţele celor mulţi şi care zămisleşte o rugăciune: „Trebuia/ Să-mi
împodobesc/ Bradul/ Cu mai mulţi/ Îngeri./ Să am cu cine/ Să mă sfătuiesc,/ Să
mă înveţe ei/ Cuvântul magic,/ Potrivit,/ Să-l spun/ Prietenilor mei/ Cu suflet
chinuit./ Mă doare/ Atât de mult/ Că nu-i pot alina!/ Le simt durerea,/ Nu mi se
pare drept,/ Nu pot să cred/ Că asta ţi-a fost vrerea./ Vreau să te rog:/ Nu îi lăsa
aşa!/ Să nu-l uiţi / Pe niciunul!/ În seara asta,/ Totuşi e Crăciunul!/ Îmbrăţiţează-i,
Doamne,/ Spune-le, Tu, ceva!” (Totuşi e Crăciunul).
Registrul liric al poetei se schimbă, uneori, alternând cu versuri pline de
optimism şi încărcate de simboluri şi semnificaţii ca poemul Trifoi cu patru foi:
„Norocul/ Se măsoară/ În trifoi/ Cu patru foi/ Cules în doi./ Pe o mare/ Verde/ Cu
toate/ Pânzele sus,…/ Acolo castelul/ E mult/ Mai frumos!/ Împărăţia/ Mai
întinsă,/ În jos şi în sus!/ Dar Împăratul Roş/ Lipseşte iar,/ La o altă luptă/ S-a
dus,/ Înspre apus!” ce relevă, pe de-o parte, vocaţia ludicului şi pe de altă parte,
condeiul experimentat al Georgetei Mănilă care se află deja la a treia carte, după
volumele de poezii „La poarta serilor cu greieri” şi „De lună plină”.
Şi dacă toate rândurile noastre nu au făcut decât să provoace alte întrebări,
ar fi de bun augur dacă acela care se va apleca asupra acestor file ar purcede în
propriul demers, pentru a înţelege profunzimea gândurilor scriitoarei şi arderea
emoţiilor sale, elegant aşternute în manuscris, în acele ceasuri de mistuire şi har
dumnezeiesc, pentru a ne sugera că omul sau, mai degrabă, latura noastră
reflexivă, nu conteneşte să adâncească tainele universale, făcând ca „tot ce-i
neînţeles” să se schimbe-n „neînţelesuri şi mai mari”, după cum mărturisea
Lucian Blaga în confesiunea sa lirică „Eu nu strivesc corola de minuni a lumii”.
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Şi pentru că iubim cu toţii „şi flori şi ochi şi buze şi morminte”şi nu vrem să
ucidem tainele ce le-ntâlnim, încheiem aceste rânduri cu speranţa că, parcurgând
poemele semnate de Georgeta Mănilă, veţi descoperi amprenta stilistică de
factură impresionistă a autoarei care demonstreză o deosebită forţă de expresie,
un registru lingvistic extrem de rafinat şi o plasticitate erudită aparte, într-o
formulă estetică prin care cucereşte atât lectorul avizat, cât şi pe cel inocent.
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Loghin Alexeev

Un poet martirizat5

La finalele anului 2010 a apărut de sub tipar cartea regretatului, cu
adevărat, martirului, poet Nicolae Ţurcanu sub titlul „Din vinerea patimilor”.
Versurile acestei cărţi au o istorie extrem de tragică, multe au rămas încătuşate
din anii 1944-1952, iar în perioada „democratică” şi-au aşteptat rândul la editură
de prin 1990-1991 până nu demult, Inscripţie pe uşa tinzii:
„Dacă eşti, să zicem, hoţ,
N-ai ce fura – numai pe mine,
Iar cu un scrib nu faci negoţ.
Vreun manuscris? Îţi trebuieşte
La toate celea şi belea? –
Eu singur nu-l mai pot împinge:
Nicio redacţie nu-l vrea...”,
şi sunt atât de pătimite, Adio:
Poeziile lui Nicolae Ţurcanu, edite şi inedite, au apărut la editura Gens Latina din
Alba Iulia, în 6 volume. În data de 2 septembrie, la Salonul Internaţional de carte de
la Chişinău, va fi lansat volumul al 7-lea, care cuprinde poezii edite şi inedite.
5
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„Născute-n umbre de zăbrele,
Ca-n libertate să trăiţi,
Adio, versurile mele,
Închideţi ochii şi muriţi.”
că unele ar putea fi scrise cu sânge în loc de cerneală. Viaţa acestui om
poate servi cu vârf şi îndesat tema unui roman excelent, eroului căruia i-a fost
pângârită copilăria şi adolescenţa, furată şi încătuşată tinereţea, şi condamnat la
singurătate prin ignoranţă şi neîncredere pe parcursul întregii vieţii. E uşor a
spune să scrii un roman, dar nu cred că se va găsi cândva un biograf, care i-ar
aşterne pe hârtie cursul vieţii lui cu atâtea cărări întortochiate presărate cu
ciulini, fiindcă el a plecat în mormânt cu toată amărăciunea, şi, probabil, cu tot
dezgustul, în mare parte, faţă de lumea înconjurătoare. Unicul posibil biograf
putea fi doar bunul său prieten şi coleg de suferinţă prin gulagurile siberiene,
Nicolae Costenco, pe care îl vizita uneori şi căruia, probabil, i-a împărtăşit câte
ceva, dar a plecat şi el la cele sfinte:
Maestrului Costenco:
„Noi toţi ne vom preface
În praf de-ngrăşăminte,
Iar tu, ce nu ştii pace,
În viaţă şi-n cuvinte,
Tu unul, demon rece,
Tu unul vei rămâne
Din ziua care trece
În ziua cea de mâine.”
Nu ştiu prin ce ipostaze ale vieţii a trecut Sfântul Nicolae graţie cărora a
fost sanctificat, dar Nicolae Ţurcanu a avut o viaţă cu adevărat de martir. Poezia
lui poartă un caracter autobiografic, strecurat cu multă abilitate, fragmentar, sub
diferite titluri, este plină de dragoste pătimaşă faţă de glie, Patrie, neam şi limbă,
se memorizează uşor, şi are proprietatea de a pătrunde în adâncul sufletului,
umezindu-ţi ochii chiar din primele rânduri. A trecut prin viaţă ca un singuratec:
De profundis:
„Mi-i drag să râd eu, cel învins
Şi aruncat în adâncime,
Fiindcă mult amar am plâns
Şi nu mă crede astăzi nimeni…”
ca un adevărat pusnic:
Slăvit să fie:
„Slăvit să fie jugul meu,
Robia mea mulţi ani trăiască!
Dă-mi, Doamne, greul cel mai greu
Şi dă-mi răbdare bărbătească.”

40

căruia i-au întors spatele nu numai duşmanii în deplină cunoştinţă de cauză
Duşmani şi prieteni:
„Privesc chiorâş: ascund în suflet
Un gând precis, fără ocol:
În care groapă să mă sufle
Şi de-oi cădea, să nu mă scol.”
dar şi cei mai mult sau mai puţin apropiaţi, fie din laşitate, ignoranţă sau
mancurtizare, Ibidem:
„Dar am conchis şi eu, că-i mai bine
Şi mai util e pentru minţi
Să ai duşmani cu colţ de câine,
Decât prieteni fără dinţi…”.
A avut perfectă dreptate pierzând încrederea în oameni, Singurătate:
„Primeşte-mi duhul ostenit fără de luptă,
Dă-i adăpost oşteanului bolnav, legat de pat.
De şerpii cei străini mi-i inima mea suptă,
De câinii cei străini mi-i sufletul muşcat.”
Rămas orfan de tată la cinci ani, Spovedania unui ghinionist:
„Eu sunt pornit pe astă lume
Din os şi sânge de ţăran.
Când tata coborî în groapă
Rănit pe frontul rus-german”
înjurat, huiduit şi snopit în bătăi de tatăl vitreg, Ibidem:
„Îndemnul era varga, băţul,
Sudalma. Palma. Pumnul greu.
Cureaua. Lozia de sânger
Şi tot ce mai da Dumnezeu.”,
părăsit ca un lucru netrebuincios în gospodărie la numai 9-10 anişori de maicăsa, Ibidem:
„Îmi zise mama: Hai, băiete,
Învaţă-te prin glod să-noţi,
Agoniseşte-ţi singur pâinea
Şi necăjeşte-te cum poţi...”

41

care evadează împreună cu soţul iubit în satul Purcari, Basarabia (probabil prin
anii 1927-1928 când începuse colectivizarea; apropos de soarta lor: în 1940 el a
fost arestat şi exterminat în gulagurile Cazahstanului, iar ea a fost împuşcată în
beciurile Tiraspolului), iar la scurt timp, părăsit şi lăsat în grija nimănui şi de
unica soră mai mare, Venea (Eugenia – Elizaveta, viitoarea mea soacră) care
pleacă la maică-sa în Purcari, căsătorindu-se prin 1934-1935 cu viitorul meu
socru, Ion Moldoveanu (poreclit de ruşi Moldovanov), astfel copilul Nicolae
Ţurcanu s-a pomenit pribeag în plină stradă. Cu o melancolie de nedescris îşi
aminteşte autorul mizeria copilăriei în poezia Într-o colibă:
„Flămânda mea copilărie
Se roagă: dacă nu mălai, –
Măcar un boţ de mămăligă
Să-i deie Sfântu Neculai.”
ori, ibidem:
„Pe patul de pelin şi mentă
Copilăria mea orfană
Mă bucură ca o poveste,
Apoi mă doare ca o rană.”
Pentru prima oară l-am cunoscut prin anii 1968-1969, după absolvirea
doctoratului pe endocrinologie la Moscova. Era unchiul regretatei mele soţii,
Valentina. Am contactat pentru început, am înfiripat un model de vizite
reciproce (el – la Chişinău, eu la Nezavertalovca, deşi nu atât de des ca vecinele
după borş), la fel şi o modestă corespondenţă (deţin şi câteva scrisori ale lui).
Era în aparenţă un om vesel, înzestrat cu simţul umorului, puteai discuta cu el
orice temă, dar când venea vorba de intimităţi, despre viaţa lui personală, în
special anii din gulag, când să-şi deschidă inima şi sufletul, devenea posomorât,
tăcut:
„Mă rog, mă rog, ca să-mi lungească
Răbdarea mea de om tăcut
S-ajung la glia strămoşească
Să-ngenunchez şi s-o sărut.”
Mă rog
iar după o scurtă pauză, luând alt capăt de vorbă, devenea acelaşi interlocutor
vesel şi neprihănit, fără a-şi da de gol suferinţele sufletului.
Ar fi oribil să crezi că şi-ar fi îndrăgit călăii care l-au călcat în picioare, dar
nu l-am prea auzit să-i pună la stâlpul infamiei şi abia mai târziu am luat
cunoştinţă cu poezia lui ferită de ochii lumii. În poezia Duşmanii spune:
„V-aş mulţumi de n-ar fi ura.
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Voi m-aţi muşcat şi m-a durut!
Mi-aţi chinuit, ştiut, tot trupul,
Dar sufletul nu mi-aţi putut.
M-aţi înbrâncit din groapă-n groapă
Să mă înfrângeţi. Dar bogat
Cu duhul, cu credinţa-n viaţă
M-am oţelit şi am scăpat.”
S-ar putea ca acest comportament să fi fost determinat de frica de a nimeri
înapoi după gratii:
„De ani de zile – acelaşi vis
Mi se repetă, cu ispită şi durere.
Adică poarta-n urma mea nu s-a închis
Şi închisoarea înapoi mă cere?...”
Libertatea
deşi experienţa infernului parcurs nu cred să-l fi speriat:
„Să nu-l scapi, soartă, pe mişel
De gluma răzvrătitei gloate,
Şi nu-l scuti de ceasul cel
De răzbunare pentru toate!”
Ceasul de răsplată
mai curând probabil e vorba de sentimentul dumnezeiesc de iertăciue:
„Împacă-mi sufletul rebel,
Cum liniştea împacă apa,
Şi pune-mă să-l iert pe cel
De prea adânc îmi sapă groapa.”
Ruga muribundului
A avut destui duşmani în ţară, dar unul dintre ei s-a dovedit a fi cel mai
înverşunat. Numele lui Emilian Bucov nu era rostit niciodată în casa lui, dar
„acea persoană care toată viaţa s-a aflat în posturi mari şi s-a bucurat de premii
literare”, era anume el:
„Zadarnic baţi cu pumnu-n masă
Cerându-mi moarte de la cârmă
Tu nici nu meriţi, tidvă groasă
Să porţi coroana mea de sârmă
Unui fost prieten
care după prima turnare, când a fost achitat de justiţia ucraineană din lipsa de
elemente antisovietice în poezia lui, a mai repetat turnătoria soldată de această
dată cu 10 ani de puşcărie cu regim sever:
„La douăzeci şi cinci de ani
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Eu am căzut la dracu-n labe
Nici un amic. Numai duşmani
Şi eu cu drepturi foarte slabe.”
Când eram tânăr
Tot această stârpitură, după eliberarea din puşcărie, i-a închis uşile în nas la
toate redacţiile pentru tot restul vieţii.
Era un om de o ospitalitate nemaipomenită, poarta de la curte şi uşa de la
beci, erau permanent deschise.
„Eu te invit, amice dragă,
Să vii la mine-n ospeţie
În satul meu, zis Nazar-Tai că,
Cu tot, cu ploi şi cu soţie
Nu vom trezi din somn trecutul,
Ce-n amintire acum se stinge,
Când nu găseau în carnea noastră
Nici ploşniţele pic de sânge.”
Invitaţie
iar cârdurile de orătănii şi peştele din liman stăteau la dispoziţia oaspeţilor dragi,
în mare parte de la U.S.M.:
„La mine-n uşă nu se bate
Această uşă nu se-ncuie.
Păşiţi-i pragul, însă ştiţi
Să vă plecaţi, altfel – cucuie
De voi avea numai un singur
Pesmete – îl împart în două,
Şi câte guri vor fi flămânde
O lipie, un strop de rouă
La toţi egal…”
Această uşă
iar Petrea Cruceniuc aproape că era omul casei. Ce-i drept, după cum afirma
unchiul Nicolae, când venea prin Chişinău, nu-l prea cunoşteau, îl ocoleau,
trecând pe partea opusă a străzii:
„Nu-s cap, nici coadă de elită,
La unii nu, la alţii plac.
Biografia mi-i cârpită
Cu aţă neagră. Ce-am să fac?”
Desculţ
Când mă vizita la Chişinău, se întâmpla ca ore întregi să-mi răsfoiască
biblioteca personală (aveam pe atunci în jur de o mie de volume de carte
românească) – oprindu-se în special la operele lui Iorga, Goga, Rebreanu,
Titulescu etc., cu un zâmbet fericit pe buze, dar fără a-şi trăda emoţiile.
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Iertată-mi fie lipsa de modestie, dar după doctoratul de la Moscova, timp
în care am fost în anturajul lui Mircea Druc, a regretatului Simion Ghimpu, a
unor colegi ruşi cu mintea clară (nasc şi în Rusia oameni), dar şi al librăriei
„Drujba”, m-am întors la Chişinău ca un antisovietic convins, desigur camuflat.
Deci, cunoscând, mai mult imaginar, infernul prin care a trecut, încercam să-l
incit la o discuţie, aducându-i exemple monstruoase pe care le aveam din
mărturisirile lui socrul-meu (tema altui roman preţios), care a făcut puşcărie la
urşii albi în anii 1940-1948 pentru faptul că a trecut Nistru din Nezavertailovca
în Olăneşti la 31 decembrie 1929 împreună cu părinţii, fraţii şi multe alte
familii. Socrul meu era mai deschis la inimă, poate că nici nu conştientiza
pericolul ce-l putea paşte, îmi povestea lucruri din gulag care îţi ridicau părul
măciucă. Îmi povestea cum erau cazaţi cu criminalii, care puteau pune în jocul
de cărţi viaţa oricărui condamnat (cu adevărat cinstit), cum era nevoit să doarmă
cu mâna pe cuţit improvizat de frica de a nu fi înjunghiat prin somn, cum se
trezea dimineaţa cu vecinii ţepeni, cum clădeau corpurile neînsufleţite ca metri
cubi de lemne, cum îi duceau în colo cu forţa pe cei distrofici care abia mai
puteau mieuna că încă-s vii, cum prin luna iunie, când abia, abia se dezmorţea
pământul la suprafaţă, săpau cu buldozerul o cât de mică adâncitură, în care erau
aruncate sutele de „Scaldometri” de foste vieţi intelectuale, cum, un caz ieşit din
comun, doi călăi ucraineni au fugit din lagăr, dar au fost prinşi, or, în pustietate
n-ai unde fugi, a fost îngrădit cu sârmă ghimpată un mic ocol, au adunat tot
lagărul în jur, i-au băgat cu forţa pe flăcăi înăuntru, şi au dat drumul la câini,
care le-au înşirat intestinele pe sârmă. Morala era: „cine-o face ca mine, ca mine
să păţească”.
Ascultând cu atenţie cele povestite, mă întreba de unde deţin informaţia, şi
divulgându-i sursa, rămânea dus pe gânduri, dând de înţeles cu jumătate de gură
că-i sunt cunoscute şi lui aceste lucruri, pe care aveam să le descopăr în poeziile
lui, iar mostrele nu s-au lăsat mult aşteptate.
Poeziile lui la adresa gulagului, acelor monştri care au instituit şi depăşit cu
mult metodele de schingiuire folosite pe timpul inchiziţiei, este ca un strigăt la
cer:
„Dormeam alături cu jungherul
Ce-l ascundeam sub căpătâi
Şi ne păzeam ca fiecare
Să nu adoarmă cel dintâi.”
Zâmbete false
ori:
„Eu am văzut cum bat de moarte şi-ţi dau apă
Să reînvii spre-a fi bătut din nou
Cum unul pus de altul groapă, sie-şi sapă,
Cum unul doarme, altul trage ca un bou.”
Strigăt din veacuri
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După părerea mea cel mai frumos ecou din gulag este „Drumul spre
Golgota” (în volumul Vinerea patimilor n.r.) care merită să fie încrustat pe
viitorul monument al victimelor comunismului:
„Plecat cu crucea-n spate
Înspre Golgota cea
Sătulă de păcate –,
Isus încet mergea.
………………….
Cu aceeaşi strajă oarbă,
Desculţ şi mititel
Tot clătinând din barbă
Mergeam şi eu ca El.”
Cât priveşte renumitul Caiet verde cu cele 269 poezii scrise în gulag cu
alfabet latin şi litere mărunte, care a fost ocrotit cu sfinţenie de camarazii de
puşcărie:
„Apoi în tundra cea polară
Cu poezia am ajuns
Duşman în propria mea ţară
Şi zece ani am scris pe-ascuns
………………………………
Scriam în orice ziulică.
Prietenii mei – buni băieţi
Caietul mi-l păstrau cu frică,
Ascuns sub veşnicul îngheţ…”
Ce a ales urma
să nu nimerească în mâinile inchizitorilor, şi, care i-a fost adus de cineva acasă
după eliberare, ar fi o adevărată istorie dacă s-ar cunoaşte detaliile.
Găoacea sufletului său a început treptat să se deschidă pe la finele anilor
şaptezeci, început de optzeci, în special anii 1983-1985 când URSS-ul obţinuse
licenţa în infern, petrecându-şi anul către un Scaraoţchi, trei la rând, dintre care
doi ghiftuiţi cu mana gliei basarabene, când lumea, a încercat să savureze falsa
iluzie a „democratizării” gorbacioviste. Aveam discuţii aprinse în ceea ce
priveşte viitorul URSS-ului şi îl asiguram că agonia dinozaurului se va finaliza
cu decesul în viitorul apropiat. Se uita la mine ca la un bezmetic, nu-i venea să
creadă, spunea că visez în stele, totodată îl aprecia ca un vis mult prea frumos, şi
tare ar fi vrut ca multpătimita lui inimă să-l susţină până la realizarea lui:
„Dă-mi, Doamne încă o viaţă mie
Cu tot noianul ei de ani
Ca s-o trăiesc cum mie-mi place
Nu cum le place la duşmani.”
Dă-mi Doamne
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Nu ştiu să fi contactat cândva în direct cu Soljeniţân, dar îmi amintesc că
îmi spunea că el figurează în cartea: O zi din viaţalui Ivan Denisovici unde este
vorba despre viaţa unui moldovean socotit dezertor, dar l-au găsit muncind, fie
în aşteptarea asfinţitului soarelui polar, ori adormit frânt de oboseală.
Dragostea de ţară:
„Salut Moldovă – mamă,
Cu codri verzi în vânt,
Cu lanuri de aromă,
Cu nistrul de argint,
…………………….
Duşmanii, canibalii
Când la pământ te-au strâns
Cu lacrimile tale
Şi ochii mei au plâns.”
Reîntoarcerea la baştină
şi dorul de glie strămoşească:
„Din partea lui noi apă tare
Am scos şi ne-am hrănit de mici,
Sub scoarţa lui ocrotitoare
Dorm adormiţii mei bunici.”
Vânjosul pământ
nu l-au părăsit nici pe meleagul urşilor polari:
„Eu port Moldova-n umbra genei
Şi-n suflet – codrul ei sonor
La mine vin toţi moldovenii
Să vadă cartea-n limba lor”
Citind cartea lui Ponomari
ori în poezia Mireasa vântului natal:
„Ah, vântul ista amiroasă
A drag pământ moldovenesc
Să fi venit tocmai de-acasă?
O fi ştiind că mai trăiesc?”
purtându-le în suflet chiar şi după falsa reabilitare din 1955 fiindcă aşa a şi
rămas cu pecetea de duşman al poporului pentru tot restul vieţii.
„Ce slab era-n ţâţâne
Cel mai puternic stat
Că de-un bolnav ca mine
Atât s-a speriat!...”
Drumul spre Golgota
S-a dovedit a fi un român, mai român ca românii. Recitesc de multe ori
poezia: Salutarea noastră şi mă mir cum de nu a sesizat justiţia ucraineană (şi
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slavă Domnului că nu) la prima sentinţă, când l-a achitat, dragostea lui pătimaşă
faţă de România:
„Bună ziua, deal şi vale
Salut netedă câmpie
Bună ziua fraţi şi neamuri,
Salut, dulce Românie.”
şi sentimetul de unitate naţională:
„Salut dulce Românie,
Frate, soră, mamă tată,
Noi să zicem bună ziua
Dar adio, niciodată.”
că cei zece ani i-a încasat datorită insistenţei lui Emilian Bucă (Bucov). Mi-a
povestit că cea mai caldă perioadă din viaţa lui a în fost anii 1941-1944, până la
revenirea tăvălugului sovietic. Cu o dragoste incontestabilă în sulfet îşi amintea
cu câtă grijă a fost tratat în spitalele din Tiraspol, apoi în Bucureşti, despre
întâlnirea cu diferite notorietăţi, printre care şi George Enescu. Îşi făcea
autodafeu, regretând cea mai fatală greşeală din viaţa lui, faptul că n-a dat
acordul să se refugieze în România în anul 1944, când se simţea duhoarea
sovietică.
A fost un curajos:
„Frăţească-mpărăţie, cea etern visată,
Veni-vei tu vreodată pe acest pământ
Să mi se bucure pentru durerea toată
Măcar ţărâna veche şi al meu mormânt?...”
Strigăt din veacuri
nu şi-a pierdut cumpătul în faţa nimicniciei:
„Stâncă incoloră, cine
Te-a crestat cu braţul stâng?
Câte minţi se sparg de tine,
Câte flăcări vii se sting!...”
a înfruntat cu demnitate ura nenumăraţilor duşmani:
„Oricât v-aţi ostenit, dar ochii
Au scăpărat dar nu au plâns,
Voi aţi rămas nişte nemernici,
Iar eu ca om, tot am învins.”
Duşmanilor
i-a înfierat cu fier roşu:
„Eu nu vă-mpart în „albi” ori „negri”,
V-am adunat într-un sicriu,
V-am astupat şi cu ţărână,
Şi-un singur epitaph vă scriu.”
Duşmanilor
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a avut un suflet deschis, evlavios:
„Din morţi să mă învii, şi eu,
Să strig, firea omenească
Slăvit să fie darul meu, –
Iubirea ta, mulţi ani trăiască.”
Duşmanilor
fără urmă de invidie:
„Umblând desculţ prin spinii vieţii,
Eu n-am gustat, nici n-am să gust,
Din Gloria ce-o sorb poeţii
Măcar un degetar de must.”
Desculţ
a înfruntat frica de moarte.
„Nu moare nimeni din senin,
Cum nici se naşte – hop deodată:
Şi moartea trebuie din plin
S-o meriţi ca pe o răsplată.”
Şi Martea trebuie s-o meriţi
a trăit cu speranţa nestrămutată într-un viitor cât mai fericit:
„Un veac de om eu am trăit
Prin clinici ori pe scânduri goale
De aceea, poate, întreit
Mi-i dor de-un căpătâi mai moale.”
Inima lui lezată de frigul din copilărie şi adolescenţă, netratat, şi distrusă
capital în gulag, care în ultimii ani de viaţă ocupa ceva mai bine de jumătate din
cutia toracică:
„Atunci era un sfânt simbol
Acum o pompă. Dacă doare,
O înşelăm cu validol,
Sau o injecţie mai tare.”
Despre inimă
obţinând prin mari eforturi câte un firicel de oxigen:
„Calmează-te. Cu apă dulce,
Cu mentă te voi aromi
Te voi lăsa să baţi în pace,
Nu te rog,
Nu adormi,
Nu adormi!”
de se minunau medicii cardiologi cum de a rezistat până aproape de 68 de ani. A
încetat să mai bată la 19 august 1985.
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Anca Sîrghie
Modelul Eminescu în baladele lui Radu Stanca
Dacă am accepta axiomaticul adevăr cuprins
în cugetarea lui Nicolae Iorga, având o
circulaţie cvasifolclorică, „Un popor care nu
își cunoaște istoria este un copil care nu își
cunoaște părinții”, s-ar cuveni recunoscut
faptul că pe creatorii de frumos ai culturii
române merită să-i descoperim oricând din noi
unghiuri de abordare, spre a lumina aspectele
mai puţin cunoscute ale manifestării lor. Lui
Radu Stanca (1920-1962) destinul i-a pus la
îndemână cu parcimonie mai puțin de trei
decenii pentru o creație care se anunța amplă,
dar care a stat sub sceptrul amenințător al
morții, mereu prezentă în scrisul său: „Spune, Lahesis, mai este, mai este/ Din
firul ce-mi deapănă trista poveste./ Spune, tu – cea dintre Parce mai
bună,/ Cât timp, o! Cât timp mai vibrează-a mea strună./ Nu, nu-mi rupeți
firul de foc chiar la noapte,/ Mai am de-mplinit multe, da, multe fapte./
Lăsați-mă barem o parte din ele/ Să le duc la capăt: cântările mele.”
(Lahesis). Pentru că Radu Stanca a publicat cu fervoarea specifică
elanului tineresc versuri, articole, eseuri, cronici de spectacole mai puțin de 3
decenii în presa românească, pe care edițiile de până acum nu le-au cuprins în
întregime, am găsit oportun să-i dedicăm ani buni de cercetare, în căutarea
unor texte care riscau să rămână uitate în publicațiile timpului. Rod al
conlucrării cu profesorul Marin Diaconu, al cărui efort de căutare în presa
celor trei decenii a fost precumpănitor, noul volum intitulat Dăltuiri [1] a
marcat în intenţia noastră împlinirea a 50 de ani de la moartea scriitorului, și
urmează să vadă lumina tiparului în curând un al doilea, destinat completării
creației lăsate de acest genial plămăditor de limbă românească, gest
recuperator și necesar viitoarelor ediții de Opere și cercetărilor monografice
care vor urma.
Un aspect prea puțin comentat până în prezent este felul cum Radu Stanca,
poet baladist apreciat ca romantic modern, s-a raportat la modelul
eminescian. În familia preotului Sebastian Stanca și a Mariei, familie care a
părăsit orășelul Sebeș-Alba spre a se stabili la Cluj în 1922, copiii recitau
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versuri din Alecsandri, Eminescu, Vlahuță și Goga. Se cântau romanțe pe
versuri eminesciene, iar în Liceul „George Barițiu” din Cluj urmat de viitorul
scriitor, creaţiile poetului nepereche erau adesea prezente la reuniunile de
cenaclu și la serbări. Nu este deloc riscantă afirmaţia că în mediul intelectual
de temeinică tradiţie în care el s-a format exista un cult pentru genialul
creator, autor el însuşi al unor balade ca Făt-Frumos din tei, Povestea teiului,
Călin (file din poveste), Luceafărul etc. Desigur că nu în anii adolescenţei
clujene se manifestă preferinţa lui Radu Stanca pentru genul baladesc, socotit
îndeobşte desuet în accepţia sa folcloric-epică în acel timp. Aceasta este
perioada în care viitorul baladist primea lecţia de virtuozitate a clasicilor, aşa
cum dovedesc versurile publicate de el în presa transilvăneană a
momentului. În anii 1938-40 studentul Radu Stanca scria în „Tribuna” din
Cluj articole despre Eminescu, menționate de Aurel Sasu în
volumul Progresii, apărut în aceeași capitală culturală a Transilvaniei în 1972
la Editura Dacia.
Nu s-ar putea glosa despre destinul creatorului de geniu, care a fost Radu
Stanca, în întunecatul deceniu românesc, fără să ni-l imaginăm așa cum s-a
format ca intelectual cu o largă deschidere umanistă. Rod al creșterilor
spirituale tipice peisajului transilvănean interbelic, Radu Stanca s-a nutrit
artistic din bogata literatură germană atât în anii studiilor liceale făcute la
Cluj cât și apoi ca student mutat în 1940 după Diktatul de la Viena cu
Universitatea Ferdinand la Sibiu. Exuberanța preaplinului său spiritual uimea
pe toți cei care l-au cunoscut. Rămăseseră în urmă speranța formulată în
programul publicației școlare „Mâine” din 1935, când Radu Stanca și
Vladimir Zlătaru, elevi în clasa a V-a la Liceul Gh. Barițiu, anunţau cu
aplomb adolescentin: „Suntem generaţia de mâine şi am pornit de azi pe calea
frumosului. Greşelile ne trebuiesc iertate – greutăţile şi piedicile ne sunt mari
şi multe. Deschidem coloanele acestei reviste şi chemarea noastră – asemenea
bătăilor de clopot – s-adune pe toţi acei ce se simt vrednici de pleiada de
mâine. Arta şi pacea vor stăpâni viitorul şi acesta va fi al nostru.”[2](s.n.). Nu,
pacea nu le va fi dată tinerilor sosiți la Sibiu în refugiu. În schimb, orașul-burg
îi va învălui pe noii săi studenţi în atmosfera sa baladescă, inspirându-l pe
Radu Stanca pentru o creație care își va dobândi aici şi acum identitatea
inconfundabilă. Șt. Aug. Doinaș își amintea de versurile rostite nemțește în
gura mare pe străzile Sibiului prin 1943 de Radu Stanca, cel mai bun prieten
poet al lui din Cercul literar, versuri din lirica germanului Hermann Conradi,
mort la 38 de ani. Iată un nebănuit prolog la destinul ce-i va fi hărăzit şi lui
Radu Stanca. Tot Doinaș evoca exercițiul lor de amiciție creatoare, când
pornind de la același vers sau enunț celebru se întreceau să scrie fiecare în
stilul său câte o poezie. Doinaș nu putea să nu remarce în termeni superlativi
la Radu o „fabuloasă capacitate de a inventa situații poetice”, alături de
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faptul că inspirația lui era nutrită de „o cultură poetică extrem de bogată,
precum și de o pregătire estetico-filozofică în stare să opereze, cu finețe și
pătrundere, în planul afirmațiilor teoretice”.
Modelul eminescian stăruie așezat temeinic în rădăcinile creaţiei stanciene,
profund asimilat, dar nici tematica baladelor lui Eminescu, nici aerul lor
dramatic nu vor fi imitate de tânărul Radu Stanca. El a pornit, așa cum
programatic afirma la 15 ani „pe calea frumosului“, ideal pe care niciodată nu
l-a trădat, indiferent ce obstacole avea de învins. Poeziile începuturilor au o
unduitoare tristețe, o tonalitate elegiacă, specifică și baladescului de mai
târziu. În revista „Lanuri” de la Mediaș publică poezia Tristia în 1937, iar la
„Gând românesc” apar poezii ca Neliniști în 1937 şi Medievală în 1939.
Filonul elegiac al poeziei româneşti, venind dinspre Eminescu şi Bacovia, îi
este model. De altfel, în „Tribuna” de la Cluj, condusă de Agârbiceanu,
tânărul Stanca evoca pe Eminescu în cronici literare alături de Goga și
Tonitza. În acest momentul al devenirii sale artistice Stanca era un „suflet
bolnav de frumuseți“, trecând prin baia de poezie ardeleană, în care la acel
ceas străluceau Lucian Blaga şi Aron Cotruș. Lectura poeziilor din perioada
debutului dovedeşte că Radu Stanca prelua creator pe Arghezi, pe Eminescu,
dar mai puțin pe Lucian Blaga, a cărui creaţie o cunoştea îndeaproape. În
1943 în Scrisoarea adresată lui E. Lovinescu, scuturarea cerchiștilor de
modelele regionale ardelenești devine punctul forte al programului lor de
viitor: „…această scrisoare înseamnă tocmai un protest împotriva formelor
desuete care mai stăruie peste literatura regională și specifică”[3], nota Ion
Negoiţescu lămuritor. În căutările lor în plan estetic, clasicii le erau pavăză şi
model. În schimb, de Lucian Blaga, care le fusese profesor la Sibiu în anii
Războiului, îndepărtarea părea să fie punct al programului cerchist de
afirmare. Detaşarea de Lucian Blaga este declarată cu aplomb de către Ion
Negoiţescu într-o epistolă trimisă în 1945 lui Radu: „Ai văzut că am trimis,
rândul trecut, o scrisoare şi pentru Blaga: i-am spus că nu mi-a plăcut
conferinţa lui despre Titulescu. Am devenit atât de irascibil!”[4]. Această
atitudine era împărtăşită în 1946 la nivelul mai larg al cerchiştilor într-o
scrisoare către Ion Negoiţescu, prietenul căruia Radu Stanca îi mărturisea:
„Am citit prin „Fundaţii” („Revista Fundaţiilor Regale” n.n.) nişte anoste
aforisme blagiene. Cotruş mi-a vorbit despre plictiseala pe care a încercat-o
ascultând din Hronicul vârstelor. Cât de neinteresanţi pot fi unii oameni!!!”[5].
Nu prea îndepărtata respingere a lui Radu Stanca între studenţii aspiranţi la
postul de asistent la catedra de Filozofia culturii de către profesorul titular
Lucian Blaga ar putea explica în bună măsură inapetitul pentru opera
magistrului, mai ales că nici vizitele lui Ovidiu Drâmba, care a fost numit de
Blaga pe respectivul post universitar, nu-i produc tânărului regizor niciun
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entuziasm. În plan poetic, modelul eminescian surmontează orice influenţă a
versurilor lui Lucian Blaga.
Un
asemenea
profil
briant
de
intelectual
distona
cu
imperativele socialismului abia instaurat în România, unde s-a impus un nou
tipar de cărturar obedient în misiunea de a promova o cultură sovietică, unicul
model acceptat. Poate tocmai de aceea, puțini au fost cei care i-au intuit
adevărata valoare în timpul contorsionatei vieți din epoca socialismului.
Rezultatul avea să fie descumpănitor sub raport moral și cu totul nefast în plan
creator: „Întreaga mea activitate literară este deocamdată nestrânsă în
volum, ci există sub formă de manuscris.”, suna cu o testamentară nostalgie
una din notațiile lui Radu Stanca, păstrată în arhiva familiei într-o schiță
de Autobiografie. Creația sa se constituie uneori ca o formă de luptă cu boala
care îl mistuia. Așa mărturisea el despre Dona Juana, pe care în 1946 „în
ciuda suferințelor mele fizice, am dus-o la sfârșit. Și aceasta e ceea ce mă
bucură. Că mi-am învins, cum nici un medicament n-a izbutit, șubrezenia
fizică, impunându-mi o muncă, inutilă și poate cu consecințe, dar încăpățânată
și recalcitrantă”[6]. Piesa aceasta avea să primească în 1947 Premiul Lovinescu
din partea Asociației Scriitorilor. De la Cealaltă primăvară și Atotputernicul
sânge din 1942 trecuseră 5 ani fecunzi, când el scrisese Turnul Babel, Hora
domnițelor, Critis sau Gâlceava zeilor, Greva femeilor, Ochiul, toate create în
1945. Au urmat Drumul magilor, Rege, preot și profet în 1946. Și, în fine, o
recunoaștere la nivel național, Premiul Lovinescu pentru Dona Juana. Piesa a
fost imediat solicitată și el notează cu entuziasm: „Dona Juana va intra
probabil în repertoriul de toamnă al teatrului „Mogador”, al cărui șef este
Emil Botta –, pronostichează, scriindu-i prietenului său de idei, Negoiţescu –
Acesta mi-a cerut urgent piesa. De asemenea s-a interesat de ea Zaharia
Stancu. Dacă se face ceva din chestia asta, aici la Sibiu îmi voi juca Critis.
Clujul, precum văd, are un nou director. O să-l încerc și pe ăsta cu ceva.
Poate cu Ochiul – care, istoric fiind – ar putea să atragă atenția istoricului…
Scrisoarea aceasta e atât de scurtă deoarece ți-o scriu între două replici.
Cum îmi vine rândul, te las!”[7]. Drama creatorului nereceptat în
contemporaneitate era trăită de el cu atât mai profund cu cât nu puține au fost
încercările lui de a sparge acest zid inespugnabil așezat în jurul operei
sale. Autor a 16 texte dramatice, Radu Stanca a fost frustrat în timpul vieții
nu numai de satisfacția așezării sub cheia literei de tipar a operei sale
dramatice, ci el avea să încerce și amărăciunea nedeschiderii spre public a
unor texte reprezentative, sortite a nu oferi actorului, teatrologului și
regizorului, care numai la Teatrul din Sibiu a pus în scenă 30 de piese, bucuria
chemărilor la rampă și ca scriitor. El conștientiza cu inteligența sa sclipitoare
această frustrare, mărturisită lui Ion Negoițescu, prieten de idei inegalabil:
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„poți scrie pentru sertar orice, afară de teatru. Acesta trebuie scris cu
sentimentul continuu al publicității, al contactului imediat cu publicul. Dacă
lui Shakespeare cineva i-ar fi prezis jucarea pieselor numai peste 100 de ani
sigur nu le-ar fi scris. Teatrul se scrie cum se respire – în afară!”[8].
Singura piesă proprie pe care scriitorul a introdus-o în programul
repetițiilor la Teatrul de Stat din Sibiu a fost Grâuian și Dragomara (Secera
de aur). Lui Ion Negoițescu regizorul sibian îi mărturisea: „Piesa mea care s-a
repetat până de curând a fost momentan întreruptă. Aprobată de regiune și de
teatru, acum se găsește la minister, care amână mereu aprobarea. Eu am avut
totuși satisfacția câtorva repetiții, în care mi-am „auzit” pentru prima oară un
text de-al meu spus de alții...”, dar birocrația ierarhizată a stopat acest demers,
încât nu s-a ajuns la spectacolul visat. Pe cât de prolifică îi era inspirația ca
dramaturg, pe atât de reduse șansele punerii unor texte proprii în scenă.
Regizorul înțelegea cu absolută luciditate ce gen de piese aveau în
întunecatul deceniu șansa acceptării în repertoriile teatrelor din România
socialistă, dar nici măcar una dintre creațiile sale nu au luat forma literaturii
proletcultiste, promovate în acel timp.
Radu Stanca avea în ființa lui un simț al tragicului, care îl determină să se
identifice cu însuşi Oedip, spre a-și mărturisi neîmplinirea, ca regizor: „nu
sunt suficient înțeles și nici eu nu mă simt la largul meu. Îmbrac atunci peste
costumul lui Oedip, un trencicot și fac meseria cum pot.”[9]. Într-o formulare
concluzivă ideea se reia astfel: „sunt nefericit pentru că fac ceea ce visam să
fac, teatru, dar îl fac aşa cum îl fac”.[10] Spectacolele sale erau cu totul
remarcabile, iar succesul de public asigurat. La Mediaș în turneu Maria Stuart
„s-a luptat cu un public, care se îmbulzea la uși și la ferestre, asaltându-ne.
Zece zile le-am petrecut la Brașov, amânând de pe o zi pe alta înapoierea la
Sibiu pentru că pur și simplu lumea ne-a interzis să plecăm din oraș. Cu toate
că unele cronici, cum a fost și cea din „Contemporanul” a unui oarecare
Radnev, s-a făcut ecoul unor perfide lucrări „locale” și „clujene”, spectacolul
se bucură de un succes triumfal peste tot. N-am mai avut de la Hangița un
atare triumf. Poate chiar mai mare decât acela.”[11]. Tot în
„Contemporanul” Florian Potra consemna spectacolele prin care se afirmau
tot mai evident teatre din Sibiu, Iași, Craiova, Timișoara sub titlul semnificativ
de Asaltul provinciei. Soției sale, actrița Dorina Ghibu, căreia îi purtase o
adorație imensă, îi mărturisea în 1956: „…am început să lucrez piesa despre
care ți-am vorbit: Povestea dulgherului și a preafrumoasei sale soții. Va fi
într-un fel povestea ta. Soția aceasta care-și dăruiește totul, până și frumusețea
ei neasemuită de dragul soțului ei, ești tu. Vreau să scriu această piesă pentru
Barbu, să-i rămână, ca o amintire, a iubirii dintre cei doi părinți ai lui.”. Lui
Nego îi va anunţa cu bucurie vestea: „ nu pot să mă reţin să nu-ţi fac cunoscut,
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în chiar această scrisoare, ştirea îmbucurătoare a unei noi piese, terminată de
curând, Povestea dulgherului şi a frumoasei sale soţii.”[12] Dar nici măcar
această precauție cu care se gândea scriitorul la posteritatea sa familială nu va
avea rezultatul scontat, întrucât Barbu va muri la numai 6 luni după tatăl lui.
Eugen Simion a avut o intuiție exactă, atunci când cu referire la poeții
deceniului al VI-lea din secolul al XX-lea, – acel întunecat deceniu din care
fac parte Geo Dumitescu, Constant Tonegaru, Șt. Aug. Doinaș, Ioanichie
Olteanu, Ion Caraion –, afirma că Radu Stanca „e salcia plângătoare a acestei
generații, oglindită în râul propriei conștiințe tragice.”[13]. Abia postum au
apărut volume cu versuri și cu piese de teatru, cu eseuri și abordări de critică
literară.
Deși se afirma pe tărâmul poeziei, care în perioada interbelică l-ar fi putut
captiva cu experimentele avangardismului, ale abandonării unor forme
tradiționale, versul de structură clasică este singurul adoptat de poetul Radu
Stanca, niciodată abandonat în favoarea celui liber, pe care deja simboliștii lau statutat. Apropierea de Lucian Blaga ca student, temporar chiar asistent la
catedra de Filozofia culturii, nu a făcut din Radu Stanca un poet epigonic
blagian.
Modelul eminescian, în schimb, se configura prin vastitatea culturii
asimilate, care se constitue drept o canava a operei sale și este vizibilă din
modul cum Radu Stanca ornează imaginile sau figurând ca măști lirice,
în Arhimede și soldatul, Lamentația Seherezadei în cea de a 1002 noapte,
Bufallo Bill, Ioan d’Arc, Trubadurul mincinos, Canossa, Poemul fluviilor,
Corydon, ca asocieri de cuvinte, ca armonizare totdeauna expresivă de culori.
Există o bogăție a substratului livresc la Radu Stanca, întrucât impresia
imediată se mulează pe un motiv cultural elevat, în stare să susțină ideea
poetică.
Ca și Eminescu, poetul Stanca recurge la personaje din folclorul românesc,
din basme, în Balada lacrimei de aur, pe tema regelui fără noroc, Sfatul țării,
cu imaginea boierilor perfizi pe care regele nu se putea baza, Spada regelui,
cea metamorfozată după moartea stăpânului într-un călător de care regina se
îndrăgostește spre a fi răpusă peste noapte de ea, Domnița blestemată, care se
oferă mireasă celui care îi va scoate inelul din deget, dar nici pasărea verde
care i l-a zmuls nu a fost prinsă, ea căzând în ocean, iar apele acestuia au fost
imposibil de secat. Pajul cu păr de aur, Coșmarul tiranului, cu atmosfera ei
tensionată de fărădelegi medievale care cer răzbunare, Cea mai frumoasă
floare, în care idealul ucide pe cel pornit să-l atingă, Capul de fată, ultimul
nedoborât din cele 7 înfruntate, dar tocmai acela îi va fi fatal: „Voinicul zacen prund acu/ Căci, dacă, -n solzi ca mierea,/ Capul era de fată, nu/ Și trupul
și puterea...”, Fata și zmeul, Pieptenele, Mărul fermecat etc.
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Interesant este că atunci când comentează alegerea Sibiului ca oraș al
refugiului Universității din Cluj după Diktatul de la Viena, Horia Stanca,
fratele scriitorului, amintește pe Eminescu înaintea tuturor personalităților
care au trecut pe aici, marcând viața culturală a urbei: „Erau
aci toate vestigiile luptei noastre. Circulau prin înghesuiala de străduțe
umbrele lui Eminescu și Coșbuc, Slavici și Goga, erau aci umbrele marilor
luptători pentru drepturile naționale.”. Faptul că familia Stanca se stabilește la
Sibiu putea să fi avut, între altele, ca argument și acest criteriu cultural. Ce
rămâne cert este faptul că Radu Stanca s-a apropiat de istoria cetății, i-a
înțeles farmecul medieval, pe care îl dezvăluia celor apropiați.
„Pasul domol al poetului pășea sfios printre semne de vestigii, temător să nu
tulbure umbrele fraterne din alte văleaturi – își va aminti Ovidiu Cotruș,
prieten cerchist al anilor studenției sibiene – O plimbare nocturnă prin Sibiu,
în tovărășia lui Radu Stanca echivala cu o inițiere. Știa ca nimeni altul, să-ți
dezvăluie latura de taină a vechiului burg, să-ți deslușească semnele întipărite
în pietrele și în porțile sale, așezate acolo, parcă pentru vecie, ca elemente ale
unui decor ideal. El privea Sibiul cu ochii regizorului, visând un spectacol
absolut, în care Timpul, Frumusețea, Viața și Moartea erau actorii principali.”
Întregul său univers poetic s-a articulat pe inspirația provocată de atmosfera
cetății medievale. Castelani, regi și domnițe, paji și măscărici, ascuțitorul de
cuțite, Se fac vrăji, șarpele din Răzbunarea șarpelui se preschimbă în voinic cu
spada, spulberând fericirea regelui care își aștepta mireasa. Aici a găsit el
cadrul pentru a dialoga cu Viața, cu Dragostea, cu Moartea. Uneori te
cutremură familiaritatea pe care tânărul poet o manifestă față de moarte,
insinuată imagistic în cele mai intime momente de iubire, proiectate într-un
decor medieval: „Acum castelul e numai ruină./ Dar tu vino, chiar dacă numai
schelet/ Sunt și eu o fantomă. Vom fi o patină/ A evului nostru tăcut și
discret.” (Seară medievală). Poet al jocului cu moartea, Stanca se comporta ca
un metteur en scene inspirat, imaginând tot atâtea ipostaze ale dialogului
dintre poet și moarte câte halucinații încercase el sub obsesia chinuitoare care
l-a copleșit adesea.
Exegeții nu întârzie să observe modelul eminescian solid fixat în universul
său liric. Comentând lirismul stancian macabru, de factură fantastică, Eugen
Simion reperează esențialul viziunii poetului: „Figura comună e aceea a
romantismului negru din Strigoii lui Eminescu...”[14] Filon central al opticii
poetului baladist, teama terifiantă de moarte – după opinia aceluiași critic – nu
descinde „ca la Blaga, în pesimism ontologic, în senzația acută a agoniei
materiei, ci se exteriorizează, în chipul fantasticului eminescian, în
reprezentări cu strigoi ce ies din morminte la o oră anumită a nopții și dispar
în zori la cântecul cocoșilor.”[15] Tot de sorginte eminesciană este de fapt
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și „reveria romantică” detectată de Eugen Simion la Radu Stanca, chiar dacă
criticul nu-i declară filiația.
Atunci când în ianuarie 1950 s-a organizat la centenarul nașterii o salbă de
evenimente culturale consacrate lui Eminescu, aflăm că Radu Stanca a ținut în
11 ianuarie 1950 o conferință la Ateneul Popular din Sibiu. Nu deținem textul
acelei conferințe, dar în curând el va fi scris poezia 5 martie 1950, din care
desprindem starea sufletească a lui Radu Stanca la 30 de ani: „De
pretutindeni, ca o neagră fiară,/ M-amenință tristețile mereu./ Lupt veșnic,
când cu cei de dinafară,/ Când cu cei tainic dinlăuntrul meu.// Nici un prieten
nu se vede-n zare./ Doamna mea însăși mi-a fugit din piept./ Eu însă stau pe
ziduri cu răbdare/ Și-aștept un semn – străvechiul semn l-aștept.// De nicăieri
însă nici o veste./ De nicăieri nici un semn sau sfat./ Și-azi, mâine, semplinesc pe-aceste creste/ Treizeci de ani de când sunt asediat.” Poetul are
conștiința unui luptător inexpugnabil, asaltat neîncetat de tristeți de tot felul.
Ca poet elegiac în descendența Ovidiu-Eminescu, el este posesorul unui crez
identificat cu Ars doloris, respectiv cu însuși fermentul creației: „Îmi trebuieo durere fără seamăn/ Durerea veche să mi-o pot înfrânge,/ Căci numai când
voi plânge în tăcere/ Pentru tăcerea ta nu voi mai plânge.//...De-aceea vreau
o nouă încleștare/ Pe care harfa mea s-o strângă-n coarde./ Căci numai când
voi arde-n mii de ruguri/ Pe rugul meu aprins nu voi mai arde.” Este modul
său generos de a se dedica oamenilor, arzând pe rug pentru un ideal
artistic pe care nu l-a dorit novator, ci așezat cu temeinicie în
prelungirea marelui său înaintaș, care l-a învățat cum va trebui să moară
„veșnic tânăr, înfășurat în mantia-mi…” Desigur că atât Eminescu cât și
Stanca au fost amenințați de tenebrele morții preatimpurii. Cauzele biologice
difereau, dar suferința resimțită era aceeași. Roadele creației elegiace au
fost originale. Elegiile eminescuene s-au constituit ca parte de vârf a creației
sale, iar baladele lui Radu Stanca nu au egal în literatura română
contemporană. Cert este că Radu Stanca l-a urmat nu mimetic, ci creator pe
maestrul său în ale versului, astfel că astăzi cititorul poeziilor stanciene
recunoaște cu greu sau chiar deloc modelul eminescian topit în canavaua de
profunzime a versurilor. Totuși acolo el există neprecupețit.
[1] Radu Stanca, Dăltuiri, ediţie îngrijită de Anca Sîrghie şi Marin Diaconu, prefaţa Prin
cetatea de umbre a antumelor lui Radu Stanca de Anca Sîrghie, Fundaţia Naţională pentru
Ştiinţă şi Artă, Bucureşti, 2012.
[2] Radu Stanca, Primele cuvinte, în vol. Dăltuiri, ed. cit, p. 47.
[3] Apud., Aurel Sasu, op. cit., p. 40.
[4] Ion Negoiţescu, scrisoare către Radu Stanca,Cluj, 8 decembrie 1945, în vol. Un roman
epistolar, Editura Albatros, 1978, p.17. Legătura lui Negoiţescu cu Blaga se reia prin 1951-52
la Cluj, unde poetul îi împărtăşeşte la Biblioteca Universităţii, unde erau colegi, fostului său
student grijile sale de creator, raport estimat cu maliţie ca cel dintre Goethe şi Eckermann.
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[5] Stanca spre Ion Negoiţescu, Sibiu, 11 mai, 1947, în vol. Un roman epistolar, Editura
Albatros, 1978,p. 82.
[6] Radu Stanca spre Ion Negoiţescu, Sibiu, 25 noiembrie, 1946, în vol. Un roman epistolar,
Editura Albatros, 1978, p.65.
[7] Radu Stanca spre Ion Negoiţescu, Sibiu, 4 august 1947, în vol. Un roman epistolar,
Editura Albatros, 1978 , p. 97-98.
[8] Radu Stanca scrisoare către Ion Negoiţescu, Sibiu, 30 octombrie 1948, în vol.Un roman
epistolar, ed.cit., p. 148.
[9] Radu Stanca scrisoare către Ion Negoiţescu, Sibiu, 4 februarie 1949, în vol. Un roman
epistolar, ed.cit., p.163.
[10] Radu Stanca scrisoare către Ion Negoiţescu, Sibiu, 2 ianuarie 1950, în vol. Un roman
epistolar, ed.cit., p.192
[11] Radu Stanca scrisoare către Ion Negoiţescu, Sibiu, 16 decembrie 1957, în vol.Un roman
epistolar, ed.cit.,p. 351-352.
[12] Ibidem, p. 352.
[13] Eugen Simion, Radu Stanca, în Scriitori români de azi, vol. I, Editura Cartea
Românească, București,p. 136.
[14] Eugen Simion, op. cit., p. 136.
[15] Ibidem, p. 137.
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RODICA SAGAIDAC
Nichita Stănescu - Romantism vs. romantism disimulat
Primele volume
Titlul acestei secţiuni a lucrării surprinde două
ipostaze fundamentale de raportare a poetului la
tradiţia literară. E vorba, pe de o parte, de
valorificarea ei, prin încorporare, în operă. În
acest caz, autorul, fie că materializează estetic
trăiri aparţinând unei anumite epoci sau unei
anumite sensibilităţi cu care se identifică, fie o
redefineşte, în termenii propriei creaţii estetice. La
cealaltă extremă, aceasta apare parodiată de
manieră originală. Aici ludicul, livrescul şi umorul
îşi dau mâna, făurind o lume în care este invitat
afabil să participe şi cititorul.
Să le analizăm în ordine pe fiecare. Înainte de toate, s-ar cuveni să
menţionăm că atitudinea esenţială a scriitorului este a unui romantic, creator de
universuri serafice, diafane, care ştie să-şi trăiască intens propriile emoţii şi
bucurii. Primele producţii stănesciene sunt dominate de romantismul
sentimentului pur, de exploziile trăirilor adolescentine, de un autentic fior liric şi
de plăcerea unică de a fiinţa. Artistul se asociază cu un anumit tip de
sensibilitate, e vorba de acel tip de afinitate care face din poeţi o familie şi din
poezia lor un climat a cărui unitate este de netăgăduit. Cum se ştie, esenţa
romantismului ţine de calitatea sensibilă şi de afirmarea vitală, nu numai de
inteligenţă. Chiar dacă la Nichita Stănescu această dispoziţie se regăseşte, cu
precădere, în primele volume, îngemănarea va fi confirmată şi în etapele mai
târzii ale operei, când va adresa un omagiu marilor creatori ai veacurilor trecute.
În această primă categorie se situează primele două volume de debut şi Cartea
de recitire.
La polul opus, avem de a face cu parodierea romantismului, după formula
lui Friedrich, cu un „romantism deromantizat”, procedeu, care a făcut pe unii
comentatori să vadă în creaţia stănesciană un postmodernism in nuce. În ceea ce
ne priveşte, credem că asemănările depăşesc nivelul formal de înţelegere,
practicarea parodiei la Nichita Stănescu nu anihilează, nu distruge, ci mai
curând revelă ceea ce în ochii cititorului contemporan poate părea desuet. Iată că
avem în faţă, de fapt, două ipostaze complementare de valorificare a tradiţiei. În
cel de-al doilea caz, este vorba de un romantism disimulat, în spatele căruia se
profilează chipului lucidului făuritor de „necuvinte”.
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*
*
*
S-a afirmat, nu de puţine ori, că prima fază a creaţiei stănesciene este
străbătută de ecouri eminesciene. Este vorba de volumele Sensul iubirii (1960);
O viziune a sentimentelor (1964) şi Dreptul la timp (1965). Acestea sunt legate
de romantism, care însă la Nichita Stănescu este de factură nouă, fapt pentru
care a fost preferată în critică denumirea de „neoromantism”.
Romantică este crearea, sub impulsul elanurilor adolescentine, a unei
„viziuni a sentimentelor”, care nu sunt „beştelite”, ci „teatralizate cu graţie”. 6
Sentimentalismul nu este parodiat, ci convertit în imagini de o surprinzătoare
noutate. Tot cu romantismul se identifică şi elanurile, exuberanţa şi efuziunile
vârstei rebele, căreia i se asociază serafismul. Subiectul se afirmă ca „focar de
energie afectivă şi, ca atare, agent decisiv în procesul genetic al viziunii”. 7 El
este cel care poetizează reacţiile acestei vârste, imaginând un spaţiu infinit. De
asemenea, devine un creator de lumi, pe care le supune forţei demiurgice a
imaginaţiei, al unui „imaginar descriptiv”, opinie amintită de mai multe ori în
critică, pe care o vom lua în considerare.
În Sensul iubirii, imaginile sunt traversate de romantica superbie
adolescentină: „Deodată am auzit ploaia venind/ ca o turmă de gazele în
goană”(Deodată am auzit ploaia venind).
Adolescenţa, asemănată cu o „frânghie de aur”, „legând nadirul de zenit”,
devine o sărbătoare a spiritului care umple întreg universul: „Şi muzica sferelor,
mai intens clocotind,/ întru sărbătorirea adolescenţei/ se aude” (Imn).
Elanul adolescentin îl regăsim şi într-un semnificativ poem din acest volum:
O călărire în zori, care apare simbolizat printr-o cavalcadă matinală sub soarele
tânăr. Vitalismul mişcării consună cu imaginile susţinute de o perfectă
ritmicitate a strofelor: „Soarele saltă din lucruri, strigând/ clatină muchiile surde
şi grave./ Sufletul meu îl întâmpină, ave!/ Calul meu saltă pe două potcoave./
Coama mea blondă arde în vânt.”
Tot de romantism ţine şi sentimentalismul stănescian, teatralizat, cum s-a
afirmat, care însă lasă locul, pe alocuri, autenticelor duioşii, ca în poemul
Cântec de dragoste la marginea mării: „Mă voi preface orb şi am să vin cu
braţul întins să-ţi mângâi chipul”. O superbă imagine exprimând sugestiv
autentica trăire a dragostei găsim şi în poemul Lună în câmp: „Şi de-aş putea sămi rup din ochii tăi privirea,/ Văzduhul serii mi-ar părea căprui”.
După debutul din 1960, în care Nichita Stănescu şi-a reunit versurile ivite
din tumultul adolescentin, a apărut, în 1964, O viziune a sentimentelor, volum
nesentimental în esenţă. A fost remarcată de exegeţi, în mai multe rânduri,
distanţa luată faţă de sentiment. Artistul nu se confesează în mod direct, ci „îşi
devine personaj”: „Mâinile mele sunt îndrăgostite,/ vai, gura mea iubeşte” sau
6
7

Dumitru Micu, Limbaje moderne în poezia românească de azi, p.101
Ion Pop, op. cit., p.24
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„Eu stăteam la o margine-a orei,/ tu – la cealaltă,/ ca două toarte de amforă;
Pereţii odăii erau/ neliniştiţi, sub desene de cretă./ Sufletele noastre dansau/
nevăzute- într-o lume concretă”.8 Semnificativ este în acest sens şi cunoscutul
poem Leoaică tânără, iubirea, în care iubirea, comparată cu „leoaica tânără”, îi
sare poetului în faţă. El este cel care creează o viziune, care, ca şi în primul
volum, este animată de energie şi exuberanţă. Imaginile cuprinse aici stau sub
semnul „vitalităţii diafanului”, a serafismului care face parte din recuzita
romantică: sufletul este sorbit de „vârtejuri diafane”, vertebrele luminează ca
nişte faruri şi pe câmpiile aeriene îndrăgostiţii aleargă cu mâinile transformate în
spiţe solare; o stare incantatorie stăpâneşte această atmosferă imaterială, care
traduce beţia simţurilor pe care o cunosc serafii. Unii dintre comentatorii literari
văd în vitalitatea diafanului „angelismul iubirii”. O viziune a sentimentelor, ca şi
în parte Dreptul la timp, adaugă naşterii paradisiace mitul vârstei de aur al
dragostei inocente sub înfăţişarea plenitudinii fericite a sentimentelor.9
Subordonate dominantelor romantice, remarcăm în volum şi imagini de o
frapantă noutate, unele dintre ele amintind de poetica suprarealistă: „şi m-aş fi
agăţat de cer,/ dar mi-era teamă că-l rup”; „stelele, capete fără trupuri,/ mă
iubeau,/ lunecând simultan/ pe-o secundă cât ora,/ pe-o oră de-un an”; „Din
pieptul meu arămiu,/ vărgat în părţi de viţe muşchiuloase,/ aidoma vor ţâşni, mai
târziu, leii cu coame flocoase, în friguri,/ ca nişte explozii de aur vor ţâşni”; „Şi
se loveau în mine două sentimente,/ unul venind călare,/ celalt purtat în
lectici…”; „şi când orele se-nverzeau ca smaraldele,/ ne bronzam la lumina
dragostei noastre”; „femeie visătoare”,/ care mi te-colăceşti ca un fum, ca o viţăde-vie/ în jurul pieptului, în jurul tâmplelor,/ mereu fragedă,/ mereu
unduitoare?”
O dată cu Dreptul la timp, Nichita Stănescu se instalează într-o zonă a
purităţii, a luminii: „O, izbucneam săgetat atât de iute-n înalturi,/ că mă
preschimbam în lumină”, pe care poetul reuşeşte să o cucerească cu preţul
„aneantizării” sale: „Chiar trupul meu de-atunci, rezemându-se/ pe fluturătorul
aer al acestui pământ/ cutremurându-se, îndepărtându-se, schimbându-se,/ trecea
neliniştit în gând” (Invocare); motivul acestui sacrificiu fiind reprezentat, după
Edgar Papu, de lupta autorului cu lumina, din cele trei poeme care încheie
volumul, cu titlul Îndoirea luminii.10
Romantică este aici ascensiunea neliniştită spre zonele de puritate şi tendinţa
spre desăvârşire a eului liric, căreia i se asociază unele motive amintite deja.
Acestea sunt reprezentate de „fluturătorul aer”, „care constituie mediul său de
Dumitru Micu, Limbaje moderne în poezia românească de azi, p.101
Ordinea cuvintelor. Versuri (1957-1983), vol.1, Cuvânt înainte de Nichita
Stănescu, prefaţă, cronologie şi ediţie îngrijită de Alexandru Condeescu cu acordul
autorului, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1985, p.40
10
Sanda Anghelescu (editor), Nichita Stănescu interpretat de…, Editura Eminescu,
col. „Biblioteca critică”, Bucureşti, 1983, p.69
8
9
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ascensiune, de promisiune a înălţimilor”, pe de o parte; şi de „esenţele
geometrice”, pe de altă parte.11 La acestea s-au adăugat şi alte motive, mai
importantă considerăm însă ilustrarea prin imagini a elementelor romantice
reprezentate de înălţare, precum şi de solaritatea şi diafanitatea conţinutului lor:
„Această mare e acoperită de adolescenţi/ care învaţă să meargă pe valuri, în
picioare,/ mai rezemându-se cu braţul, de curenţi,/ mai sprijinindu-se de-o rază
ţeapănă, de soare”; „Îţi sprijini tâmpla/ de inima mea ca de o piatră roşie”. În
acelaşi sens sunt reprezentative şi poemele cu titlul Îndoirea luminii: „Şi luam
lumina în braţe/ ca pe un trunchi de copac,/ şi încercam s-o-nduplec să se lasendoită/ de mine,/ dar ea se clintea doar atât/ cât să mă zvârle cu tâmpla în pietre,/
şi cu picioarele fluturând spre stele,/ ca două tuiuri fioroase, vuind/ ca un coif
rostogolit în luptă”; „Încercam să încordez lumina/ când arcul ei destins
deodată/ mă azvârli în sus.// Şi m-am trezit întâi mai lent, apoi mai iute/ şi apoi/
fulgerător cum numai gândul/ se-nchegă-n constelaţii de cuvinte// da m-am
trezit alunecând/ pe lungile ei suliţi mişcătoare,/ cu cozile înfipte-n soare,/ cu
vârfurile veşnic alergând/spre nu ştiu ce, spre nu ştiu când”; „Priveam prin
lentila neagră/ a visurilor de noapte,/ în adâncul pământului,/ unde soarele cădea
fâlfâitor”; „suavă durere albastră-mi întind peste creştet,/ să-mi ţină loc de cer”;
„Noi doi ce suntem – cu sprâncene luminoase/ la baza pâlniei, fumegători”; „Te
iubesc, strigam prezent al vieţii mele, şi strigătul mi se desfăcea în comete”. Un
alt text ilustrativ pentru imaginile impregnate de constantele romantice amintite
este După-amiaza unui cântec: „Sprijineam dungatul aer/ între ochii tăi şi-ai
mei,/ sprijineam dungatul aer/ al acelei după-amiezi/ cu frunze galbene-verzi.//
Între dulcile timpane,/ sprijineam un sunet lung./ Degetele diafane/ îl ating şi
parcă smulg,/ din fiinţa auzită a secundei/ de atunci,/ trupurile noastre lungi.//
Ce frumoase şi ce line,/ fulgerate-n înălţime,/ şi cu mantii lungi de nori,/ cu stele
la subţiori…”
* * *
Dacă o inventariere a imaginarului, subsumat constantelor romantice,
vizează în principal organizarea poetico-retorică a discursului, oferind observaţii
fragmentare şi intuitive, o poetică coerentă, care urmăreşte latura descriptivă în
diferite etape ale creaţiei sale, aduce cu sine, în plus, prin rigoarea inventarierii
referenţilor imaginari şi analiza modului lor de asamblare textuală, elemente
utile, care vor completa observaţiile noastre legate de (neo)romantism.
Considerând, alături de alţi comentatori, descripţia consubstanţială
reprezentărilor lirice stănesciene, Oana Chelaru-Murăruş plasează volumele
străbătute de ecouri (neo)romantice în categoria descripţiei „metaforizante”
(expresive).12 Ţinând cont de rezultatele investigaţiei făcute, adăugăm studiului
nostru asupra imaginarului, în care vedem principala calitate estetică a
11
12

Ibidem, p.70
Oana Chelaru-Murăruş, op. cit., pp.140–142
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volumelor, şi câteva elemente de natură formală, care-l situează pe autor în
tradiţie. Astfel, o particularitate a acestei poezii o reprezintă realizarea
consecventă a ancorării prin enunţarea, într-o manieră tradiţională, a temei
descriptive din titlu. De exemplu, Pe câmpul de piatră, Câmpie, Primăvara,
Lună în câmp, Marină, Cântec de dragoste la marginea mării, Dimineaţă
marină, Pădure arsă etc.
Conform altei particularităţi, tributare unui model retoric romantic: „Unele
secvenţe descriptive se dezvoltă prin enumerări multiple (operaţie de
aspectualizare de natură sinecdotică) şi prin determinări simetrice în lanţ
(predicate calificative)”. De exemplu, „E o lume care-n jurul soarelui a pus
inele,/ flori de platină smălţuite, şi de aur noi lăute,/ şi corăbii zburătoare, cu
sămânţa lumii-n ele”(Marină). Adăugăm la acestea, un fapt semnalat deja la
începutul capitolului, care exprimat în termeni „stilolingvistici” ar ţine de relaţia
dintre „subiectul imaginant” (care îşi asumă, în tradiţie romantică, o
omnipotenţă demiurgică) şi „universul-obiect”.
Subordonate acestei relaţii, autoarea trece în revistă câteva modalităţi prin
care aceasta apare explicit, din care reţinem investirea cu potenţe demiurgice
imaginative a gestului, strigătului, gândului, logosului, inimii şi, nu în ultimul
rând, a privirii, căci: „O operaţie imaginativă recurentă în primele două-trei
volume stănesciene este ipostazierea actelor perceptive, cognitive sau afective
ale subiectului-descriptor şi reprezentarea metaforizată a efectului acestora
asupra universului-obiect.13
Relaţia amintită suferă însă substanţiale modificări în evoluţia poeziei
stănesciene. Dacă în primele volume subiectul uman apare ca agent imaginant,
în lirica de maturitate sensul acestei integrări se pierde. Subiectul uman apare ca
simplu „pacient” al cosmosului care-l anihilează: „M-apasă luna peste faţă,/
peste piept, peste memorie,/ cu greutăţi de platină,/ până când/ scap din mână
steagul de glorie.” (Vechi cântec soldăţesc, Dreptul la timp); „Ah, vine norul şi
mă şterge/ cu un burete foarte rece” (Estompări, În dulcele stil clasic).

13

Ibidem, p.144
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EUGEN VIRGIL NICOARĂ

ESCHIL (525 î.Hr.-456 î.Hr.) (II)
Primul mare autor tragic al lumii antice.
Creaţie vastă – 90 de piese. Ne-au rămas doar şapte.
Tatăl său, Euphorion, dintr-o cunoscută familie de eupatrizi din Eleusis. De
tânăr, Eschil a fost iniţiat în tainele misterelor zeiţei Demeter.
A mai avut doi fraţi. Unul mort în luptele cu perşii. Celălalt, poet tragic şi el,
dar mai puţin dotat.
A avut doi fii, amândoi autori dramatici.
Începe să scrie în jurul anului 500, când participă la concursurile de tragedie din
cadrul celei de a 70-a Olimpiade.
Adversari îi sunt Pratinas şi Hoirilos.
Cel mai important eveniment din propria sa viaţă l-a considerat calitatea de
luptător împotriva perşilor, la Marathon.
Spre sfârşitul vieţii sale pleacă în Sicilia ca invitat al lui Hieron, tiranul
Siracuzei.
Drept mulţumire, compune chiar o tragedie intitulată Etnienii.
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A fost puternic influenţat de Homer. Puternic, dar mai ales benefic, el însuşi
având un geniu comparabil cu acela al marelui aed.
Influenţa amintită este sesizabilă în supradimensionarea eroilor. Pasaje narative
deosebit de sugestive. Mare forţă lirică. Impresionantă putere de transfigurare a
experienţelor omeneşti.
Au ajuns până la noi: Perşii, Rugătoarele, Cei şapte împotriva Tebei, Prometeu
şi Orestia (Agamemnon, Choeforele, Eriniile). Fiecare piesă reprezintă o elocventă
faţetă a societăţii eline aflată la apogeul armonioasei sale dezvoltări.
Trăsături distinctive: crede în capacitatea omului de a ţine piept cu demnitate
destinului, graţie conjugării a numeroase calităţi dintre care se disting la loc de
cinste – înţelepciunea, echilibrul, armonia.
E convins de nelimitatul progres pe care omul îl poate înregistra
de-a lungul vieţii sale individuale, şi cu atât mai mult la scara umanităţii.
Concepţia sa asupra universului şi a omenirii este una dinamică.
CEL DINTÂI MODEL AL UMANITĂŢII – PROMETEU
ÎNLĂNŢUIT DE ESCHIL
Umanitatea a avut întotdeauna nevoie de exemple. Mai mult, de modele.
Exemplele erau selectate din rândurile celor încă vii şi care se constituiau în
adevărate pilde pentru ceilalţi, în anumite domenii: social, politic, umanitar,
cultural, etic, sufletesc, spiritual. Toate cele enunţate erau receptate ca dominante,
una fiind de ajuns ca insul să fie învestit drept emul al semenilor săi.
Modelele erau alese dintre oamenii care au încetat să mai trăiască şi care,
reprezentau, prin multe din trăsăturile distinctive amintite, un permanent îndemn la
autodepăşire. Fiindcă, dintre toate caracteristicile majore care definesc omul, din
toate timpurile, şi de pretutindeni, cea mai elocventă ni se pare a fi autodepăşirea. Şi
aceasta, deoarece ea înmănunchează în personalitatea unuia şi aceluiaşi individ mai
multe trăsături distinctive care sfârşesc prin a conferi respectivului o sumă de
atribute de o incontestabilă valoare.
Exemplele pot fi pentru fiecare categorie umană – medici, profesori, ingineri,
jurişti, fizicieni, chimişti, sportivi. Ele pot exercita o benefică influenţă, mobilizând
cele mai consistente energii într-un sens dinainte îmbrăţişat şi prin intermediul
căruia se urmărea înfăptuirea unei performanţe de excepţie, din familia celei
întruchipate de insul-exemplu.
De obicei, exemplele vizează obţinerea unor rezultate palpabile, care, prin
materialitatea lor imediată, oferă un motiv de satisfacţie mai ales pentru cel antrenat
pe orbita avută în vedere. De aceea, exemplele sunt dragi, în primul rând,
ambiţioşilor, şi mai cu seamă celor care-i întruchipează superlativ – ariviştilor. Dar
nu trebuie să le diminuăm însemnătatea, pentru că multe din câştigurile înregistrate
pe plan social, li se datorează lor şi nu altora.
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Modelele se adresează tuturor şi se identifică aproape totdeauna cu cele mai
mari autorităţi ale omenirii. Ele sunt contemporanii celor care
s-au născut la mari distanţe de la apariţia lor, practic pentru toţi aceia care se simt
nu numai impulsionaţi, cum reuşesc s-o facă exemplele, în vederea atingerii unui
ţel, ci de-a dreptul formaţi, în toate componentele esenţiale, de binecuvântata lor
existenţă întru nemurire. Moise, Pitagora, Buddha, Confucius, Socrate,
Michelangelo, Leonardo, Shakespeare, Goethe, Eminescu sunt doar câteva dintre
aceste repere posibile, oricând întregite de altele, la fel de numeroase, în funcţie de
valenţele lăuntrice ale fiecăruia, fiindcă opţiunile pot varia de la ins la ins, de la
generaţie la generaţie…
Modele însă mai pot fi şi unele personaje mitologice sau literare – Ghilgameş şi
Enkidu, Achile şi Ulise, Oedip şi Antigona, Don Quijote şi Hamlet, Prospero şi
Faust, Hyperion şi Mîşkin, Prometeu.
L-am lăsat la urmă pe cel asupra căruia ne vom concentra atenţia în rândurile de
faţă. Numele lui? Prometeu. Erou al unei tragedii de Eschil care, din mai multe
puncte de vedere, este una dintre capodoperele literaturii dramatice universale.
Ca să realizăm adevărata amploare a contribuţiei lui Eschil este suficient să-l
prezentăm pe Prometeu în două ipostaze. Una anterioară şi alta ulterioară
momentului care ne interesează. Versiunea anterioară îi aparţine lui Hesiod. Cea
ulterioară, lui Platon.
În viziunea lui Hesiod, Prometeu este departe de a fi întruchiparea demnităţii
umane, aşa cum se va întâmpla la Eschil, demnitatea fiind cel mai distinctiv simbol
al suveranităţii la care poate accede cineva. Suveranitatea demnităţii este o culme
faţă de care suveranitatea monarhică, de pildă, apare şi precară, şi pauperă. Precară,
fiindcă se bazează pe însemne exterioare adevăratei valori omeneşti, şi pauperă,
deoarece faţă de stadiul amintit, nu se ilustrează printr-un impresionant număr de
merite personale, ci pe atribute exterioare.
Hesiod ni-l înfăţişează pe Prometeu a fi un personaj în care albul şi negrul se
întrepătrund, teama este o realitate pe deplin constituită pentru el, cât despre
puritate, aceasta nu face parte dintre constantele lui preocupări.
Cât despre Zeus, acesta nu se situează pe poziţia implacabilului duşman al
muritorilor, condamnarea acestora nu-i nejustificată, iar cruzimea se opreşte la
prima ei treaptă, la duritate.
În aceste condiţii, Prometeu nu mai posedă marile calităţi pe care i le va atribui
Eschil, portretul hesiodian fiind lipsit de orice sâmbure de idealitate. Nu vă grăbiţi
să mă acuzaţi de redundanţă sau mai grav de non-sens. Idealizarea este o operaţie
care, plecând de la un aspect demn de stimă, exagerează nepermis toate celelalte
bune însuşiri. În vreme ce idealitatea presupune un considerabil temei real pe care
se edifică imaginea creatorului.
Iată portretul făcut de Hesiod lui Prometeu:
„Zeus legat-a în lanţuri de nedezlegat şi-n cătuşe
Pe Prometeu, cel cu mintea rodnică-n intrigi şi planuri,
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Prinsu-l-a de o coloană de piatră stârnind împotrivă-i
Vultur cu aripi întinse care să-i rupă cu pliscul
Nemuritorii rărunchi, dar tot ce-i sfâşie ziua
Apriga pasăre iarăşi întreg peste noapte renaşte.”
Aşadar, Prometeu, în accepţiunea lui Hesiod, are o minte în stare să urzească
intrigi şi planuri (unde sunt intrigi, planurile nu pot fi altfel decât interesate pro
domo, ceea ce mai înseamnă şi posibile intenţii necurate; iar necuratul merge
întotdeauna de la ceva care murdăreşte superficial obiectul vizat până la o adevărată
încrengătură de perfidii şi chiar de parşivităţi, apte – dacă nu să distrugă fiinţa, cel
puţin s-o deterioreze iremediabil). Iar când cel vizat nu este altul decât Zeus, e lesne
de înţeles că nu va sta nici el cu braţele încrucişate.
În Protagoras, de data aceasta Platon, la decenii bune după ce Eschil şi-a
prezentat capodopera, ne înfăţişează şi el un portret al lui Prometeu. Modalitatea
platoniciană aleasă este semnificativă pentru autorul ei. În puţine cuvinte, toate însă
mustind de miezul savuros pe care i-l cunoaştem, Prometeu câştigă o însemnătate
aparte, deoarece lui îi este opus Epimeteu, între cei doi fraţi existând deosebiri
esenţiale, toate în favoarea primului.
„A fost o vreme când erau zei, dar făpturi muritoare încă nu erau. Dar când a
venit şi timpul potrivit pentru acestea, zeii le-au plăsmuit sub pământ amestecând
pământ şi foc şi toate câte se amestecă cu pământul şi focul.
De vreme ce urma să le scoată în curând la lumină, au pus pe Prometeu şi pe
Epimeteu să le împodobească şi să le împartă daruri fiecăruia după cum i se cuvine.
Epimeteu îl rugă pe Prometeu să lase pe seama lui toată treaba. „La urmă, zise
el, ai să vezi ce-a ieşit”. Şi înduplecându-l s-a pus pe lucru. Unora le-a dat putere
fără iuţeală; în timp ce pe cei slabi îi înzestră cu iuţeală; pe unii îi înarmă, celor ce le
dădu o fire neajutorată le născoci un alt mijloc de scăpare.
Celor hărăziţi să fie mici le dădu aripi ca să poată fugi sau le făcu parte de
adăpost în pământ; pe cei mari însăşi mărimea îi salva.
Şi aşa împărţi şi celelalte daruri având în vedere o dreaptă împărţeală. Acestea
le orândui având grijă ca nici un neam să nu fie expus pieirii.
După ce le dădu mijloace destule pentru a se apăra unele de altele se gândi să le
facă o pavăză faţă de schimbările de vreme rânduite de Zeus, îmbrăcându-le cu păr
des şi cu piei groase în stare să le apere de frig şi de arşiţă şi să le fie fiecăruia
aşternut natural atunci când se culcă.
Pe unele la încălţă cu copite, pe altele le înzestră cu piei tari şi bătătorite. Apoi
pregăti fiecăruia alt fel de hrană, unora din iarbă, altora din fructele copacilor, altora
din rădăcini.
Unora le rândui să folosească drept hrană carnea altor făpturi, acestora le dădu o
înmulţire restrânsă; celor rânduite a servi ca hrană acestora, le-a dat o înmulţire
îmbelşugată, asigurându-le supravieţuirea neamului.
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Dar Epimeteu, care nu era destul de priceput, fără a-şi da seama, a cheltuit toate
mijloacele cu cele necuvântătoare, rămânându-i neamul omenesc neînzestrat şi nu
ştia ce să facă.
Fiind el în mare încurcătură iată că vine Prometeu să vadă împărţeala; şi vede
că celelalte făpturi au de toate, iar omul este gol şi desculţ, şi dezvelit, şi dezarmat.
Sosise de acum şi ziua sorocită, în care trebuia să iasă şi omul de sub pământ la
lumină.
Atunci Prometeu, neştiind ce mijloc de salvare să găsească pentru om, se gândi
să fure dibăcia meşteşugărească a lui Hefaistos şi a Atenei dimpreună cu focul –
căci fără foc nu putea fi dobândită de cineva, nici nu putea fi folositoare cuiva – şi
în acest chip îl înzestră pe om.
Astfel omul putea să se descurce în viaţă, dar priceperea în ale politicii îi lipsea,
căci ea era în mâinile lui Zeus.
Timpul însă nu-i îngăduia lui Prometeu să se ducă pe Acropole, locuinţa lui
Zeus; afară de asta şi paznicii lui Zeus erau fioroşi.
Atunci el se furişează în atelierul lui Hefaistos şi al Atenei, în care ei meştereau
cu drag, şi furând meşteşugul de făurar al lui Hefaistos şi al Atenei le dădu omului.
Şi aşa se face că omul este înzestrat din belşug pentru viaţă, iar Prometeu a fost
învinuit mai târziu (din pricina lui Epimeteu), după cât se spune, de furt.”
Mitul continuă, dar eroul nu mai este Prometeu, ci Zeus şi Hermes.
Am evocat amândouă contribuţiile – atât a lui Hesiod, cât şi a lui Platon –
deoarece numai în felul acesta înţelegem mai bine imensul aport eschilian în
zugrăvirea figurii acestui erou.
De unde vine interesul faţă de Prometeu, în versiunea datorată marelui tragic
care, parcă, o dată cu scurgerea anilor, este tot mai vădit?
Indiscutabil, interesul este determinat de uluitoarea figură a eroului într-adevăr
extraordinar. Fiecare creator care i-a urmat lui Eschil a ţinut să-i evidenţieze trăsături
care mai de care mai deosebite, dar totuşi, nimeni n-a izbutit să-i confere măreţia şi
simplitatea pe care iniţiatul în misterele eleusine a reuşit să i le imprime. Şi, culmea!,
izbânda este multilaterală. Nu ni se evocă doar un model ieşit din comun – tot ce iese
din comun este, măcar dintr-un unghi de vedere, suspect, ceea ce nu este cazul
acestui Prometeu eschilian – ci o fiinţă având cele mai de seamă dintre calităţile care
pot individualiza superlativ pe cel ce le posedă. Calităţi care reunite într-una şi
aceeaşi persoană aveau să fie numite de Aristotel – caracterul.
„În legătură cu caracterele, afirma Aristotel, patru sunt lucrurile ce trebuie
ţinute în seamă. Unul – cel mai important – e că trebuie să fie alese. Se va putea
vorbi de caracter dacă vorba sau fapta eroului oglindesc o atitudine; de un caracter
ales, dacă atitudinea e şi ea frumoasă.
A doua calitate e potrivirea. Există o fire bărbătească: nici bărbăţia însă nici
cruzimea nu se potrivesc cu firea femeii. A treia e asemănarea şi a patra e
statornicia.”
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Dând această definiţie la mai bine de un secol după ce Prometeu înlănţuit a fost
scris de Eschil, ilustrul filosof l-a avut parcă în vedere pe acest erou, într-atât i se
potriveşte de tare. Superlativa înmănunchiere de calităţi majore, destul de dificil,
dacă nu cumva chiar imposibilul de adunat sub aceeaşi cupolă, i-a ieşit de minune
dramaturgului.
Surprinzătoare este arta cu care anticul dramaturg înfăptuieşte portretul lui
Prometeu. Aproape toate personajele care apar în tragedie (cu excepţia lui Io) îl
caracterizează. Şi nu oricum, ci cu lux de amănunte.
Astfel, există un portret al lui Prometeu aşa cum este văzut acesta de fiecare
dintre personaje. O pinacotecă de portrete, unul mai expresiv decât celelalte. Aşa că
în momentul în care el însuşi se zugrăveşte, ceea ce afirmă, vine să completeze ceea
ce ştim deja despre el. Sau ceea ce intuim că s-ar mai putea spune. Şi ceea ce vom
mai avea prilejul să aflăm despre acesta (Hermes, ultimul venit, este cel care îl va
întregi substanţial).
Procedeul va fi ulterior frecvent utilizat de succesori, care şi-au dat repede
seama de însemnătatea acestei etape în alcătuirea oricărui portret dramatic. Nimeni
însă parcă nu l-a practicat cu măiestria acestui eminent descălecător al dramaturgiei
universale.
Primii care-l definesc sunt Cratos (Forţa) şi Bia (Violenţa). Primul abundent, al
doilea printr-o tăcere foarte elocventă în felul ei. Elocventă, fiindcă cine tace –
aprobă. Ei au misiunea de a-i da o mână de ajutor lui Hefaistos. Lucrurile însă se
vor schimba pe parcurs.
Această primă parte a piesei, partea expozitivă, mai poate fi considerată şi un
mic tratat de politologie eschiliană.
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CIPRIAN IULIAN ŞOPTICĂ

ETERNA FASCINAŢIE A EFEMURULUI, CA EXTAZ
AL ÎNFĂPTUIRII
Motto: „Nu întrezărim niciodată în exterior altceva decât anumite semne ale
pasiunii”
(H. Bergson, Teoria râsului)
Îmi pierd vremea cu mine însumi, dar îmi pierd vremea şi cu ceilalţi.
Ajuţi pe celălalt ca să te ajuţi, în fond, pe tine, precum te ajuţi pe tine însuţi, ca
să poţi ajuta pe celălalt. Oricât ar evolua spiritul şi conştiinţa, oricât de rece şi
de neclătinată ar fi vertebra noastră morală, avem nevoie în permanenţă de
materie. Aş putea crede că eternitatea conştiinţei cunoscătoare şi creatoare nu
se poate susţine decât prin materie, prin sensibilitatea febrilă a cărnii şi-a
elementelor senzitive. Orice imperiu şi orice utopie are în vedere un anumit
model de împlinire materială. Nu poate fi posibilă o eternizare a inocenţei
spirituale, fără de gustul prafului de humă, căci, fără de temple nimic nu se
poate crea şi jertfi. Fără suportul sensibil al vieţii nu putem vorbi de vreo
creştere a libertăţii în fiinţă.
Omul mereu îşi va face un nobil cult din ban şi din ceea ce înseamnă
valoare acordată materiei. Venerarea fără precedent, fără putinţă de erezie, a
pieritorului şi iluzoriului, iată ce pândesc spiritele oamenilor dezgolite de
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orice formă de promisiune a progresului moral, de vreo utilitate imediată a
conştiinţei şi a verticalităţii. Se pare, deci, că omul este condamnat a se lega
întru eternitate de un suport fizic al fiinţei, fiinţarea lui neputând depăşi
isteria cărnii, fie din frica descompunerii, fie din neajunsul crescând al
spiritului. Cât vom mai suporta nebunia înfăptuirii şi vom ţine în frâu drumul
înrădăcinării în organismul social, va trebui să suspendăm spiritul şi să căutăm
grabnic o improvizaţie, un simulacru de sens. Iubim în măsura în care hipnoza
virilităţii îşi face treaba liniştit în noi şi în conştiinţa noastră.
Să nu ne mirăm de ce unii bătrâni, ajunşi chiar aproape pe patul de
moarte, îşi exprimă vădit o dorinţă de nestăvilit în a începe o nouă viaţă,
asemenea tinerilor, şi chiar mai entuziasmaţi decât aceştia. Prin aceasta ei
caută de fapt cu entuziasm o posibilitate de scăpare de eternul întuneric ce are
să vină asupra lor. Stăpânit întru totul de fascinaţia lucrurilor din jur, de
fragila certitudine la care crede că are acces necondiţionat, omul îşi agaţă până
şi ultimile sale puteri de putregaiul suflat cu aur al lucrurilor şi nu-şi leapădă
din capul locului hoitul.
Suportului fizic al fiinţei i se acordă, aşadar, un plus de demnitate,
oricât de veridică şi de absolută ar fi revelaţia relativităţii. Nu ne putem
închipui o lume în totalitate neputincioasă. De aceea, totul este relativ la ceva:
voinţa de putere, ca voinţă de a fi ceea ce te strădui să fii prin muncă şi
libertate, determinându-ţi astfel cursul firesc al fiinţei. Ne întrebăm de altfel,
de ce au existat până şi îngeri care au fost atraşi de frumuseţea femeilor
pământului? Fiicele fragede ale omului au determinat, prin farmecul unic al
trupurilor lor, o mişcare în lumea îngerilor. Parcă-mi şi închipui o lume
nevăzută a îngerilor trezită din lâncezeala împlinirii şi a seninătăţii,
îndemnându-se pătimaş la acţiune, la o scurtă cădere în istorie, în timp.
Fiicele pământului, ca momeală a efemerului de a îndemna poporul
îngeresc la acţiune, la înfăptuire, premise ale unui roman de aventuri sau a
unei telenovele în sânul eternităţii şi în graţiile de neatins ale Cerului.
Rezultatul a fost, desigur, surpinzător. S-a născut pe Pământ o nouă specie
angeloantropoidă, de dimensiuni fizice exagerate: uriaşii. Aceştia, se zice că
au dominat Pământul şi pe oameni o vreme, până la stârpirea lor din cauza
originii lor pur biologice. Existenţa lor neavând suportul unui duh statornic, ca
al oamenilor, pur şi simplu s-a datorat unei aventuri, uşor inocente, dintre o
parte a îngerilor şi fiicele oamenilor pământului.
Mitologiile popoarelor sunt pline de relatări despre asemenea giganţi
antropoizi, ce erau fie vitejii de altă dată, eroii civilizatori ce au moştenit de la
părinţii lor (îngerii ispitiţi de efemer), păcatul înfăptuirii. Se spune că locuiau
în cetăţi gigantice, iar în mitologiile greceşti aceştia chiar se luptau odată cu
zeii Olimpului, pentru domnia asupra lumii oamenilor. Se pare că o parte din
gena lor s-a moştenit şi până la omul post-modern, homo sapiens-sapienter, ce
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îşi revendică astăzi dreptul de a stăpâni singur Pământul şi Universul prin acte
civilizatorii şi printr-o paranoică dorinţă de înfăptuire.
Fiecare popor vrea, asemenea preanticului popor egiptean, care se pare
că avut în mod direct contact cu giganţii, să-şi glorifice trecerea prin colbul
istoriei, fie printr-o construcţie monumentală, fie printr-o contribuţie specială
la dezvoltarea umanităţii, constând în tehnologii avansate, teorii economice şi
politice revoluţionare, utopii sociale şi morale etc. Problema e că păcatul
căderii în fascinaţia efemerului porneşte dintr-un extaz cu neputinţă de
controlat: extazul înfăptuirii. Nu zic că ar trebui să nu mai creăm modele noi
de civilizaţie, noi forme de cultură, noi paradigme tehnico-ştiinţifice sau să
propunem, cum fatal au făcut-o profeţii ideologi de secol al XX-lea, modele
de stăpânire perfectă a oamenilor şi, deci, a lumii. Problema vine în
nedesfiinţarea monopolului raţiunii lui homo-sapiens-sapientier asupra isteriei
organice a lui homo primitivus din noi.
De altminteri, cu câtă ardoare ne aruncăm în vâltorile înfăptuirii! Şi cât
de mult suntem impulsionaţi de dorinţa de a produce capital de efemeritate,
acesta doar ca suport rigid al fizicei noastre fiinţări! Frica de neîmpliniere
profesională, de ratare din punct de vedere social, groaza parazitismului
uman, eşecul în viaţa sentimentală şi hormonală, toate sunt deopotrivă
angoase rodnice ale extazului înfăptuirii. Singura raţiune de a fi a individului
este doar aceea de a face cu orice preţ ceva. Delirul sau transa în care un om
de afaceri, spre exemplu, intră în momentul satisfacerii profesiunii, capătă
vizibil dimensiuni patetice, groteşti chiar, impresionante pentru un psihiatru.
Într-o lume post-modernă, în care capitalul libertăţii ar ajunge la apogeu,
dând naştere unor crahuri de neînchipuit, va face din boschetar, din parazitul
social ce trăieşte de azi pe mâine, dar conştient de inutilitatea şi mizeria lui,
cea mai adaptată fiinţă umană pentru a depăşi dimensiunile unui astfel de
posibil viitor. Acesta va fi viitorul conducător al lumii, viitoarea clasă
dominantă. Îmi închipui o lume dominată de cinici-diogeni, care sunt
conştienţi într-atât de inutilitatea înfăptuirii civilizaţionale, încât pot să
conducă nestingherit prin hohote de indiferenţă şi compasiune, marea masă de
iluminaţi, de integraţi, de activişti ai datoriei. Aceştia vor conduce, de fapt,
prin stimularea extazului înfăptuirii, pe toţi înrobiţii cultului datoriei,
speculând mereu prin dezmăţul indiferenţei lor paranoice, forfota nestrămutată
a îndatoraţilor.
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GEORGE BACIU

DESPRE VICIU
Iubesc viciile, fiindcă mi-e frică de sfinţenie. Nostalgia dezmăţului
duce la adevăr. Iată de ce-l urăsc pe Kant, moralistul! Construieşte o lume fără
dezgust, fără geamăt. Existenţa pură e dincolo de „cerul înstelat şi de legea
morală-n mine”. Nuditatea amantei ce-şi desfată înclinaţiile e mai dulce decât
slova raţiunii. Doar ruina cărnii îţi trezeşte conştiinţa finitudinii. Te scoate din
ordinea lumii, desăvârşindu-ţi răstignirea între cer şi vulgaritate.
Aud clinchetul rugăciunii dispreţuindu-mi intelectul. Vreau să mă
tăvălesc în Eul pasiunii izbăvit de seducţiile gramaticii amorţite de obsesia
logicii. Sentimentul nu mă poate salva, ci ofili.
Să cuget pentru a crede că exist? Teologia viciului este un principiu
etic ce nu are nevoie de raţiune. Ea se relevă simţului, singurul altar în care
poţi gusta împărtăşania lăuntrică a Sinelui sinucis în imunitatea domestică a
Cuminţeniei.
Mă uit în metafora inimii mele şi simt cum Dumnezeu mi-atinge
coasta ca unui complice oarecare…
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NEGOIŢĂ LĂPTOIU

„Fascinaţia culorilor” 14
Desfășurată pe parcursul unui deceniu, creaţia Laurei Preda se manifestă
sub semnul a două fundamental impulsuri: un fecund simţ cromatic şi un
dinamic flux imaginativ. Încă de la primele imagini desăvârşite în 2004
descoperim o admirabilă cursivitate a tuşelor prelungi, dezinvolte, care
proiectează în spațiu argumente ale mediului natural, ordonate în registre de
caldă luminozitate. Tot de faza iniţială a creativității aparţin alte desfășurări de
tonalități în dominantă, subordonate unui evident abstractism lin.
În ambianţa expozițională din incinta elegantei galerii a Palatului
„TEMCO”, patronată cu exigenţă și elevaţie de prof. univ. dr. Pompiliu
Manea, spirit generos care stă şi la baza actualului eveniment cultural, se
insinuează cu pregnanţă un ciclu de cinci ipostaze portretistice dezvoltate în
jurul unui chip infantil, configurat cu incitante infuzii de puritate şi candoare.
Elementul de bază al expresivității îl constituie lumina care se așterne
învăluitor şi tandru pe ovalul fizionomiei, antrenând şi scânteierile unor priviri
ingenue, ce evoluează de la gingăşie
către enigmaticul interogativ. Se simte
aici o acută preocupare de dezvăluire a
umanului în stările lui etern
dăinuitoare. Pondere firească în cadrul
expoziţiei o au lucrările mai recente,
unde se manifestă o ramificare a
registrului inspirativ şi o tendinţă de
diversificare a limbajului plastic în
limitele unei viziuni armonic stăpânite.
Rafinata sensibilitate a Laurei Preda e
constant preocupată de vâltorile
vegetalului, de sondarea fascinantului
univers acvatic sau a reverberaţiilor
celeste, fiecare animat din când în când
de figurine cu rost existenţial simbolic.
Spaţiul compoziţional se află constant
Vernisajul expoziției de pictură „Fascinația culorilor” a avut loc la Galeriile de
Artă „Alex Bucur” – Palatul TEMCO, din Cluj-Napoca
14

74

dominat de sentimentul permanentei curgeri a materiei și vieții, într-un
context cromatic căruia îi este definitoriu o afinitate pentru volatil, pentru
exuberanţă şi caldă solaritate. Se întrevăd clar manifestările unui tonus afectiv
furnizor de optimism existenţial.
Exponentă a tinerei generații, Laura Preda se lasă cuprinsă și de freneziile
gestului experimental, determinând o potențare a registrului expresiv,
concepând unele imagini prin ingenioase reliefări, prin intervenția unor colaje
sau lăcuiri care adaugă materialitate şi preţiozitate raporturilor armonice.
Familiar devine și sentimentul unui căutat imperativ decorativ, vizând feeria
luxuriantului. Obţine un anume exotism al configuraţiei picturale, reflex al
universalităţii gândului, trăirii şi expresiei.
Ne aflăm în relație cu o reușită expozițională manifestată în avantajul
promovării de creativitate originală, autentică, pentru care în primul rând
talentata Laura Preda, dar şi minunatul amfitrion prof. dr. Pompiliu Manea,
merită din plin profundele noastre considerații.
****
N.R. Expoziția tinerei artiste Laura Georgiana Preda, italiancă de origine
română, a fost prezentă în luna mai cu această expoziție la Muzeul de Artă Casa Simian din Râmnicu Vâlcea, în cadrul ediției a IV-a a Salonului
Național de Literatură și Artă „Rotonda Plopilor Aprinși”. Salonul respectiv
a prilejuit directorul general al publicației noastre, scriitorul Virgil Șerbu
Cisteianu, să prezinte, în fața unei numeroase asistențe, revista „Gând
Românesc”. Manifestarea, desfășurată la Biblioteca Județeană „Antim
Ivireanul” – Vâlcea, s-a desfășurat sub genericul „Podul de reviste”. Rând
pe rând, reprezentanții unor importante publicații de cultură, artă, ştiinţă și
literatură din țară și de peste hotare – Gând Românesc (Alba Iulia),
Bucureștiul literar și artistic, Curtea de la Argeș, Singur (Târgoviște),
ProArme (Bucureşti), Cervantes (Timişoara), Cultura vâlceană, APOLLON
(Urziceni, Ialomița), Carmina Balcanica (Craiova), Lumină Lină (New York),
Lumina (Novi Sad, Serbia), Arcașul și Curierul de Cernăuți (Ucraina) – au
ilustrat fantezia, profesionalismul și căutările creatoare în editarea acestora.
S-au relevant, totodată, greutățile, mai cu seamă financiare, care stau în fața
tuturor redacțiilor. Fiindcă, se știe, pe lângă cei care ochesc și trag cu arcul,
în cultură sunt, astăzi, la mare preț și cei care pregătesc săgețile. De cele mai
multe ori pregătirea acestora se prelungește sine die.
IOAN BARBU
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IONEL NEAMTZU
ATENŢIE MĂRITĂ15
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tâng, drept, stângu... Stâng, drept,
stângu... Schimbă pasul, mă ăla de colo! Capul
sus. Ce dracu umblaţi ca nişte boşorogi?
Locotenentul sări sprinten în fruntea
plutonului şi privi coloana în mers, cu o privire
ageră.
Alinierea în grupa a doua!
Soldaţii strânseră rândurile şi pășiră cu
mai multă vioiciune. Erau obosiți de instrucția
și marșul făcut, totuşi ţineau bine. La câte unii
arma le aluneca într-o parte, dar repede o
îndreptau.
Locotenentul era un om sever; nu admitea
abateri cu niciun preţ. Nu ţinea seama că printre ostaşi sunt şi oameni în vârstă,
pentru care mişcările tinereşti sunt o povară. Când trecea înainte și nu mai putea
observa ce se petrece în dosul lui, unul din ostaşi, Mişki, îşi lua arma de pe
umăr, făcea tot felul de figuri, stârnind râsul coloanei, apoi încremenea iară în
poziţia anterioară când revenea ofiţerul.
Runcan, înalt şi slab, se amuza de exibițiile acestui prieten, de care făceau
toţi haz. Marşul spre casă, după o zi de instrucţie, era greu. Mişki știa să-l facă
ușor, căci el te distra prin simpla lui prezență. La instrucție trăgea de obicei
chiulul; era mare minune că venise acum, dar știa să procedeze în aşa fel, încât
să nu se obosească prea mult. În exercițiile de luptă apropiată ce avusese loc la
câmp, fiecare a trebuit să ridice o piatră ce întruchipa grenada, pe care o
azvârlea cât mai departe, făcând mișcările prescrise şi răsucindu-se în jurul
corpului. Se trântea apoi la pământ, pentru a nu fi ochit de adversar. Mişki,
simulând că aruncă o piatră, se trântise la pământ de la început şi nu se mai
sculase decât la plecare. Era odihnit şi putea să-şi cheltuiască acum, în timpul
marşului, surplusul de nergie. El dădu un ghiont lui Motea care era în fața lui,
atinse arma lui Bogoreanu, care îi căzu de pe umeri, puse o piedică altui ostaş,
iar pe Runcan îl înţepă cu un ac, încât îl făcu să sară o jumătate de metru înainte.
Fragment din romanul cu acelaşi titlu, în curs de apariţie la editura Gens Latina
din Alba Iulia.
15
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Se ţinea numai de pozne, cu toate că primejdia era mai mare cu acest locotenent.
Dacă l-ar fi prins, nu i-ar fi mers bine.
Mişki, pe adevăratul său nume Mierloiu, era oltean şi această calitate a sa
se vădea în orice împrejurare: era iute, întreprinzător, îi plăceau banii şi avea un
gust deosebit pentru afaceri. De aceea când se interesa de vreo afacere, întreba
pe băieţi:
Ei bine, mișcă ceva, sau nu mişcă?
La urmă cuvântul mişcă, deveni în jargonul biroului Mișki și el se
statornici ca poreclă a celui care îl lansase. Lui Mişki îi plăceau nu numai banii,
ci şi femeile. Odată prada înşfăcată nu-i mai trebuia şi alerga după alta.
Nu era băiat sărac, totuşi din mâna lui geu obţineai vreun gologan;
dimpotrivă, căuta să-i înmulţească cât mai mult prin tot felul de mijloace. El
avea totdeauna câte ceva de vânzare: o pereche de pantofi, un stilou, un briceag,
etc. fără a fi negustor, avea negustoria în sânge. Nu-i era frică de nimeni în
birou.
Runcan era dimpotrivă modest şi liniştit. Fire contemplativă, se împăca
greu cu milităria, dar îi plăcea latura ei de neprevăzut și pitoresc. Mişki adusese
o notă de înviorare în acest mediu, încât Runcan aproape că nu mai simţea că e
îmbrăcat în uniformă de soldat şi că are uneori de suportat inconvenientele ei.
Războiul, care dura de mult timp, îl uitase și pe el în postura de concentrat. Era
însă într-un loc bun, unde i se cerea muncă intelectuală. Militărie, nu făcea decât
în cele câteva zile din săptămână, când avea instrucţie şi o jumătate de ceas în
fiecare dimineaţă, când se striga apelul. Restul zilelor îl petrecea liniștit într-un
birou, redactând dări de seamă, comunicate şi rapoarte.
Cu Mişki se împrietenise repede. În biroul în care era destulă viaţă, el
aducea și mai multă viaţă. Era tocmai ceea ce nu putea fi Runcan și acest
contrast îl atrăgea. Lumea se mira văzând două firi atât de opuse asociindu-se,
dar la urmă se obişnui cu ei, încât nu putu să-i mai vadă decât nedespărţiţi. Unde
era Mişki, trebuia să se găsească neapărat şi Runcan.
Coloana se apropia de cazarmă și ofiţerul comandă pas de defilare.
Asfaltul răsuna sub ropotul paşilor cadenţaţi. Un superior trecea pe lângă ei;
trupa dădu Pentru onor, smucind capul spre stânga. Coti apoi spre poarta de
fier, care fu deschisă de santinelă şi-şi făcu intrarea în curte. Se opriră în faţa
clădirii mari, era ora camuflajului; mai făcură câteva mişcări în dreapta şi
stânga, apoi ofiţerul comandă:
Drepți. Fiecare grupă îşi va depune armele în linişte şi ordine. Să nu aud
gălăgie, căci vă ia mama dracului. Bună seara!
Să trăiţi!
Se înserase. Era un timp frumos de toamnă târzie. În curte, soldații
încazarmați, se pregăteau să coboare în sala de mese pentru mâncare. La poartă
avu loc schimbul de santinele cu ceremonialul obișnuit. Se auzi zăngănit de
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arme şi câteva înjurături. Totul se învălui apoi în tăcere, care se lăsă încet şi pe
nesimţite din unghere ascunse.
Mişki îşi croi drum prin învălmăşeala de oameni de la instrucţie, până la
Runcan.
Bine că am scăpat de ziua de azi, zise el. Mai mult nu mă mai prinde
nimeni la instrucţie!
După ce se şterse de praf pe bocanci cu o cârpă scoasă din buzunar, întinse
arma lui Runcan:
Du-o şi pe a mea sus, să nu facem amândoi acelaşi drum.
Ce sunt eu, hamalul tău?
Haide, fă-mi serviciul acesta. Dau un gât de vin.
Dai tu un gât de vin? Aş vrea să văd minunea aceasta. Dă arma încoace.
Mişki o predete satisfăcut şi spuse pe ton de comandă, imitând glasul
plutonierului major:
Așa băiatule, execută ordinele ce şi se dau. Dacă vrei să fii înaintat la
gradul de caporal, trebuie să te pui bine cu mine.
Crezi că am ambiția să devin caporal? Mă simt foarte bine cu gradul de
fruntaș T. R. Care nu implică nici o răspundere deosebită.
Totuși eu vreau să-mi ridic prietenii și am destulă influenţă pentru aceasta.
Dar tu pe tine de ce nu te ridici?
Am ajuns la plafon. De la gradul de sergent nu se mai poate înainta fără
școală. Or şcoala nu mai e pentru mine. Şcoală am făcut destulă în viață. Hai,
du-te depune armele şi vino la Ispas, unde te aştept cu Motea!
Runcan urcă la etaj şi aşeză armele în rastel. Îşi şterse bocancii prăfuiţi și
coborî repede, mergând spre locul de întâlnire. Îi găsi pe cei doi prieteni
instalați la o masă în cârciumă. În faţa lor aveau o sticlă de un sfert, în care mai
rămăseseră câteva picături pe fund. Mişki comandă un pahar și i le turnă lui
Runcan. Acesta îl privi nedumerit:
Ce e asta?
Un gât de vin.
Al dracului zgârcit! Să vină aici un kil, îl plătesc eu!
Nu se poate, protestă Motea, care era din fire galant, plătesc eu!
Plătiţi voi, zise Mişki, căci de băut îl beau eu.
Băutură cu poftă. După instrucţie aveau totdeauna o sete nebună. Se
ridicară apoi și plecară spre casă.
A doua zi Mişki veni plin de râvnă la birou, ferm hotărât să se apuce de
treabă; avea gust de muncă. Această hotărâre, care nu era un fenomen obişnuit
la el, o anunţă tuturor în gura mare.
Lăsați-mă, domnilor, să lucrez, striga el, în timp ce făcea pregătirile
preliminare.
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Întinse toate registrele pe masă şi luă o mutră aferată. Făcea însă mai
multă gălăgie decât ispravă. După o jumătate de oră de activitate trasă de păr, se
plictisi, repede şi se apucă să mâzgălească hârtia fără rost, iar din când în când
scotea din gâtlej pe voce nazală şi piţigăiată sunetele unui început al cântecului
Niciodată. Pe niciodată îl rostea la intervale egale, fără a reuşi să continue
textul. Era ca un refren de flaşnetă, ce se repetă cu regularitate mecanică.
Un ofiţer anunță vizita colonelului, căruia îi spuneau Conu Georgică. Nu
mai avură timp să se împrăştie la locurile lor, căci statura mică și îndesată se și
ivi în ușă. Conu Georgică se răsti la ei:
Iară ardeţi gazul de pomană?
Se plimbă țanţoş pe la biroul fiecăruia, în sala spațioasă, cercetă curățenia,
apoi se opri brusc în faţa lui Mişki, care cu multă prezenţă de spirit înlocuise
hârtia mâzgâlită cu o adresă oficială, făcând pe omul ocupat.
Ce lucrezi acolo?
Luat de scurt, Mişki răspunse încurcat.
Formulez un răspuns.
Conu Georgică n-avea răbdare să cerceteze adevărul. Continuă
interogatoriul pe ton ironic:
Ţi-au ajuns cele zece zile de concediu ca să-ţi dai doctoratul?
Da.
L-ai dat?
Pe jumătate.
Mişki nu era, înscris la doctorat şi nici nu avea chef de așa ceva. Se servi
însă de acest pretext pentru a smulge Conului Georgică cele zece zile de
libertate. Pretextele cu botezul, boala, nuntă în familie, etc. ce fură întrebuințate,
de mult nu mai aveau efect.
Conu Georgică zise cu voce îndulcită:
N-am văzut încă jumătăţi de doctori.
Cealaltă jumătate mă va costa desigur alte zece zile...
Cu pas elastic şi legănat, se îndreptă spre uşă. După plecarea lui, toţi se
năpustiră la biroul lui Mişki, felicitându-l:
Bine, domnule doctor, să nu ne spui nimic de acest eveniment? Ești bun de
cinste astăzi. Trăiască doctorul Mişki!
Ura, ţipară băieţii!
Unul dintre ei se urcă pe un scaun şi cu aer funebru, ţinu o cuvântare:
Fraților, adânc îndureraţi, aduc la cunoștință că unul dintre cei mai buni fii
ai grupului nostru ne-a părăsit. S-a făcut doctor. Cei ce intră în această tagmă,
sunt pierduți pentru noi. De aceea să-i cântăm cu toată pietatea Veşnica
pomenire.
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Se improviză un cor care intonă jalnica cântare în mijlocul râsetelor și a
hazului general. Mişki râse de-asemenea, fără să se sinchisească că el este
obiectul acestei scene. Când se termină cântarea, locotenentul Călărescu, zise:
Gata, l-am înmormântat. Acum să aruncăm un bulgăre de ţărână pe el şi să
ne vedem de treabă.
Fiecare îşi făcu un cocoloş de hârtie şi începu să arunce în Mişki, care se
apăra râzând.
Toată comedia se făcuse pentru motivul că Mişki avea un mare respect
pentru titlurile academice. Visul lui era ca după luarea licenței să-și dea
doctoratul. Intrat însă în viaţa practică, se lăsă pe tânjală. Acum privea cu jind la
cei ce aveau doctoratul, iar femeile doctor îi insuflau un deosebit respect.
Posesoarea unui astfel de titlu care nu făcea parte din genul de femei pe care le
prefera, crescu foarte mult în ochii săi, când aceasta îi arătă diploma ei scrisă în
latinește. El îi trimise un bilet prin care o invita la teatru.
Era ora de plecare. Mişki se ridică automat de pe scaun. Totdeauna pleca
cel dintâi și venea cel din urmă la serviciu.
Ești gata? întrebă el pe Runcan. Mergem să luăm untdelemnul.
Ce untdelemn?
Acela pe care ni l-a promis ieri servitoarea aceea frumoasă.
Mișki fusese trimis într-o zi de Conu Georgică la directoratul general al
unei mari întreprinderi, unde el descoperi o servitoare nostimă şi durdulie.
Fiindcă ştia că stăpânul ei are untdelemn din care îi promisese câteva sticle
colonelului, el se puse bine pe lângă fată. Din orice lucru trebuia să se aleagă cu
un profit. Fata fu încântată de atenția ce i se dădea și promise că va face rost şi
pentru el de două sticle de untdelemn. Acum voia să meargă să-l ridice şi să dea
fetei un rendez-vous. Îşi aduse aminte că are o altă întâlnire.
Auleo, diseară trebuie să mă întâlnesc cu cineva la Liceul Lazăr. Vino şi tu
dacă vrei, să vezi ce nostimă e. Poate ţi-o cedez ţie.
Mersi, n-am nevoie de rămăşițele tale, răspunse Runcan.
Nu e rămășiță. A fost o singură dată la mine, dar vreau să scap de ea,
fiindcă face pe sentimentala. Genul acesta de femei nu mi-a plăcut niciodată. Pe
tine însă te aranjează.
Probabil nu e destul de grasă pentru tine.
Runcan îi debită începutul epigramei ce o făcuse la adresa prietenului său:
Femeia grasă gen butoiu
E idealul lui Mieroiu...
E reușită, zise Mişki râzând. Vino neapărat diseară, să-mi dai o mână de
ajutor. Şi acum să mergem la untdelemn. Stai să vorbesc cu şoferul Conului
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Georgică să ne ducă cu maşina. Când o să ne vadă servitoarea descinzând din
limuzină ca doi boieri, o să ne dea mai mult untelemn.
*
În fața Liceului Lazăr se află la o anumită oră foarte multă lume. În acest
loc, oamenii așteaptă totdeauna ceva. Obiectul așteptării nu este numai
tramvaiul, ci şi persoana căreia i s-a dat întâlnire aici. Cele două puncte unde se
dădeau de obicei întâlnirile, erau la ceas, la Brătianu şi la Lazăr.
Mișki opera cu succes pe acest teren. El se posta la colţul străzii şi îşi
alegea femeia care prezenta semne de nerăbdare uitându-se mereu la ceas. În
momentul când orice speranţă de sosire a celui aşteptat era pierdută, apărea în
faţa victimei ca un salvator. Îi vorbea cu voce caldă, pe cât de caldă şi-o putea
face, ca să nu trădeze intenția lui.
Cât aveţi ceasul, duduie? Aştept şi eu degeaba. Nu pot să sufăr oamenii
care nu se ţin de cuvânt.
Femeia tăcea, dar zidurile rezistenței sale interioare, începeau să se năruie.
Mișki continua pe acelaşi ton şi ştia că până la urmă cetatea trebuia să cadă.
Pentru a se răzbuna pe cel ce nu venise, femeia era capabilă să primească oferta
primului venit.
Era seară. Lumea foroftea grăbită spre casă. Deşi era întuneric, siluetele de
pe trotuar puteau fi recunoscute. Mişki venise mai devreme la întâlnire. Se postă
la un loc potrivit și începu să studieze figurile, aruncând priviri de recunoaștere
în toate părţile. Era elegant îmbrăcată şi parfumată; părea a face parte dintr-o
clasă puţin accesibilă cuceririlor uşoare. Greutatea obstacolului îl stimulă, deși
lipsea unul dintre elementele pe care punea preţ. Femeia din fața lui nu era
grasă, ci slabă şi subţire. Deschise totuși bătălia, iar când veni Runcan, îi spuse:
Am pus ochii pe ceva bun. Tu treci mai jos unde trebuie să vină grăsuna.
Prezintă-te în locul meu şi spune-i să n-am putut veni, deoarece m-au băgat la
carceră, din cauză că am lipsit de la apel.
Dar cum o recunosc?
Are să stea lângă stâlpul acela.
Şi ce fac cu ea?
Te priveşte. Du-o acasă dacă vrei. A da, unitasem că nu stai singur. Poftim
cheile, îţi pun la dispoziție camera mea, dar la zece te rog să o eliberezi, fiindcă
voi avea eu nevoie de ea.
Înfipse cheile în mâinile lui Runcan care îl privea nedumerit, nefiind decis
dacă trebuie să le primească sau nu. Mişki, care venise îmbrăcat civil, își
îndreptă nodul de la cravată, îşi potrivi hainele, apoi cu paşi siguri şi cu o privire
de vultur, se apropie să dea atacul.
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II
Colonelul avea obiceiul să adune în jurul lui tot felul de oameni. Pentru ași îmbogăți menajeria cu un animal nou, îi mai trebuia un stenograf. De aceea
detașă pe Mişki de la regimentul său şi-l aduse pe lângă el. Într-o zi, acesta își
făcu apariţia în birou şi lumea îl privi cu neîncredere, ca pe un intrus.
Iată încă un învârtit! Exclamă în surdină locotenentul Călărescu, care se
plângea că are prea multă treabă, dar care n-avea altceva de făcut, decât să tragă
câteva liniuțe pe zi, pe care la sfârşit de lună le totaliza.
Mişki nu fu impresionat de primirea ce i se făcu. Se așeză tacticos la unul
dintre birourile libere și începu să ardă gazul. Observaţiile şefilor le primea calm
şi cu indiferenţă; avea aerul că el e cel care le face. Fiind omul şefului, nu
primea de la nimeni de lucru, folosindu-se de această calitate ca de o armă
împotriva celor ce ar fi voit să-l pună la muncă.
Eu îmi am atribuțiile mele, zicea el. Dacă vreţi să-mi daţi ceva, daţi-mi să
stenografiez.
Şi fiindcă nimeni nu avea de stenografiat şi mai ales fiindcă nu îndrăzneau
să se lege de omul şefului, ofiţerii îi dădeau pace. Activitatea lui Mişki se
reducea la o jumătate de oră de mâzgăleli hieroglifice pe o bucată de hârtie, care
cuprindea într-un spațiu minim corespondenţa de o zi dictată de şef. Restul
timpului îl petrecea plimbându-se de la un birou la altul, împiedicând pe alții să
lucreze. Stătea ceasuri fără să facă nimic, iscălindu-şi doar numele de sute de ori
pe câte o hârtie apucată la întâmplare, sau chiar pe contra pagina unui act
oficial. Nu se plictisea niciodată. Mintea nu şi-o punea la contribuţie decât
atunci când trebuia să cucerească o nouă femeie. Colegii când îl invitau la vreo
onomastică, aveau grijă să cheme și câte o fată durdulie, pentru a satisface
gustul lui Mişki.
Biroul era totdeauna animat. Era puțin de lucru, spre deosebire de alte
birouri, unde se muncea mult. Aici aveau loc conversații nesfârșite. Ca o ironie
însă, pe peretele din faţă se lăfăia cu litere mari inscripţia: Nu ne țineți de vorbă,
avem de lucru! Unii răutăcioşi din birourile vecine, înlocuiseră textul cu
următorul: Nu ne daţi de lucru, avem de vorbit!
Conu Georgică era un om mic de statură, rotund la faţă, cu părul tuns
mărunt. Temperament volubil, el te trezea la viaţă, prin simpla lui prezență.
Când lipsea din biroul unde lucra, lumea se plictisea. În asemenea ocazii toţi
rămâneau scufundaţi în dosare, fără să ridice capul şi fără să scoată o vorbă.
Apariția Conului Georgică înviora atmosfera. El umplea de viață locul în care
se afla. Munca alături de el, era o plăcere. Fiecare vorbă aruncată era un spirit;
era suficient să-şi debiteze una din șuetele sale, ca toate frunţile să se
descreţească. Îl vedeai mai mult stând în picioare decât şezând pe scaun și din
această poziție dirija cu o rară energie întreaga activitate a birourilor. Cu toate
că era mic, avea o înfățișare impunătoare. Glasul său atingea uneori un volum
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considerabil şi devenea brusc abia perceptibil. Când dădea un ordin, pentru a ști
ce vrea, trebuia să fii deprins cu felul lui de a vorbi, altfel riscai să nu-l înţelegi
și să execuți ordinul pe dos. Era o ironie usturătoare. Această ironie își găsea
foarte multe victime printre ofiţerii şi soldații ce veneau în contact cu el. De ea
se temeau mai mult decât de ţipetele lui.
Conu Georgică, cu toate că nu-i plăcea să stea mult locului, avea o mare
putere de muncă. Venea cel dintâi dimineața la birou şi lucra până noaptea
târziu. Organizator neîntrecut, rezolva corespondenţa prompt şi expeditiv, se
ocupa de toate resoartele şi cu un ochi vigilent, supraveghea curățenia, ținuta
trupei şi prezenţa oamenilor la birou. În fiecare dimineaţă trecea prin birouri să
vadă dacă parchetele sunt lustruite şi praful şters. Suferea de boala curăţeniei;
nu putea suporta fir de praf sau hârtie pe jos. Avea mijloacele lui speciale de a
descoperi praful prin ungherele cele mai ascunse, unde nimeni nu credea că
există. În asemenea ocazii spunea:
Ia să dispară praful acela istoric de pe dulap!
Făcea tărăboi mare de obicei, dar niciodată nu pedepsea pe nimeni.
Când cineva venea târziu la birou şi avea ghinionul să-l întâlnească pe
Conu Georgică pe coridor, întârziatul în loc să primească vreo observaţie, ceea
ce ar fi preferat, fiindcă ar fi putut recurge la mijloacele obişnuite de apărare
invocând o scuză, era întâmpinat cu zâmbetul caustic în colţul buzelor:
Bună dimineaţa. Aţi binevoit să întârziați astăzi?
Cel vinovat roșea, îndruga câteva cuvinte și dispărea cât mai repede.
Mișki venea totdeauna târziu la birou, dar știa să se strecoare în așa fel,
încât să nu fie observat. Dacă se întâmpla să-l întâlnească pe Conu Georgică, el
era singurul care-i rezista, fiindcă ironia nu era arma care l-ar fi putut doborî.
Întâmplarea voi să-l întâlnească pe Conu Georgică la capătul coridorului,
tocmai când încerca să-și stracoare capela sub veston.
Intră în birou calm, se așeză la masă și desfăcu un dosar, ce se afla
totdeauna înaintea sa, pentru camuflarea activităţii. Nu-şi ridică privirea decât
când simţi pe Conu Georgică în faţa lui. Cu un aer nevinovat, ca și când ar fi
fost deranjat de la lucru, se ridică în picioare. Conu Georgică nu era în toane
bune:
Ascultă, mă, crezi că la noi e pepinieră de ambuscați de umbli mereu
fluerul popii?... Dacă nu-ţi priește atmosfera de aici, te putem trimite în altă
parte.
Călărescu, care tot timpul prezenței Conului Georgică trăgea la linii cu
râvnă, după ce plecă, trânti creionul pe masă și izbucni în râs:
Ţi-a zis-o. Să ştii că de astă dată nu a glumit.
Nu mi-e frică mie de amenințările Conului Georgică, răspunse Mişki
imperturbabil. Şi vă rog deasemenea să nu purtaţi atâta interes modestei mele
persoane. Mai bine spuneţi-mi dacă acest parfum miroase frumos?
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Scoase o sticluţă din buzunar şi i-o arătă lui Călărescu.
Cât ai dat pe el?
500 lei. Dacă vreţi, vi-l dau cu 400.
Să vedem întâi ce calitate e. E o marcă bună?
Fleurs d’amour.
Bravo, asta îmi place, căci e ceva de dragoste. Ia să-l mirosim.
Destupă sticluța și o duse la nas, dar în aceiaşi clipă îşi îndepărtă capul cu
o strâmbătură. Stătu câtva timp fără să zică nimic, apoi îi întinse sticluţa lui
Mişki cu un aer serios:
Da, e bun. Dă-l şi lui Bizu să-l miroase, să vadă dacă-i place.
Sublocotenentul Bizu, care nu fusese atent la scenă, luă sticluța și o duse
la nas. Se îndepărtă însă de ea cu atâta repeziciune, încât era gata să-şi izbească
capul de perete:
Ce dracu-i asta?
Parfum, zise Călărescu făcând mereu pe seriosul. Ce, nu-ţi place?
Îi luă sticluţa din mână şi care cum venea în birou, i-o dădu să o miroase,
întrebând dacă îi place acest parfum adus direct din Franţa pe calea aerului.
Fiecare păcăleală nouă era însoţită de hohote de râs. Locotenentul Pătruţă, care
fusese de serviciu noaptea, dormea pe o targă într-o încăpere mică, ce servea ca
depozit de imprimante. Călărescu îi duse sticluţa desfundată la nas; se trezi şi
sări în picioare, de parcă ar fi fost muşcat de şarpe. În sticlă era amoniac.
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Roxana Pavnotescu

In Memoriam
Banchet (sampradana)

- Îmi pun ochiul în tine.
Îţi iau ochiul tău.
Mâna mea întinde mâna ta.
Piciorul meu calcă cu călcâiul tău.
Mintea mea nu-mi aparţine,
ea gândeşte prin tine,
dar gândeşte la fel.
Tu eşti eu şi tu
în acelaşi timp.
- Eu sunt cel ce integrează.
Eu ţi-am luat tot.
şi ce mi-ai dat
şi ce nu mi-ai dat.
Ţi-am luat ochiul, mâna, piciorul, mintea,
doar sufletul n-am să ţi-l iau;
el e singurul care dăinuie liber.
Eu sunt cel ce integrează
şi la rându-mi voi fi integrat
de copiii mei,
sau de mare şi de vânt.
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- Cu sau fără iubire,
eu îţi dau tot.
Judecata mea dreaptă
e de partea ta.
Desăvârşirea mea postumă
a trecut în tine.
Toate acestea au fost rostite
ca să-ţi aminteşti de ele
şi să nu te surprindă
când vei deschide ochiul meu dimineaţa
şi vei vedea lumea preschimbată,
când miroşi parfumul ploii
de sub umbrela prinsă
la mine în cuier,
sau dacă emiţi judecăţi surprinzătoare
şi rosteşti vorbe neaşteptate şi cunoscute,
când mâna ta poartă inelul meu
şi piciorul tău saltă poticnit din călcâiul meu.
Tu eşti cel ce integrează
şi cel ce nu uită
până în clipa în care o să dai şi tu
ochiul tău,
pasul tău,
mâna ta tremurândă,
mintea ta uitândă,
visul tău
de-atâtea ori visat.
(lui Mircea Eliade)

Veşnica amintire
A rămas osul
să-mi cânte
cu glas de fluier
din cutia lui
de flori şi mătăsuri.
A rămas osul
să plângă
neumblatul pas
suspendat în gol şi neputinţă.
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Mă însoţeşte
şchiop şi verde – bradul veşnic –
pe cărări de munte, neumblate
mirosind a aghiazmă.
Brad de os,
brad de icoană,
brad verde,…
mereu verde
din os de mamă verde.
Lauda Somnului
Adormiţii firii
levitează peste tărâmuri necunoscute
de pasul greu şi întortocheat
al vajnicilor treziţi.
Şi ochiul lor închis – tangent
la splendidele lumi concentrice,
necuprinse de firea trează şi răzleaţă.
Somnul coborâtor
în adâncul fiinţei
îşi face cuib
de vise şi nuiele
unde se leagănă singur
un dumnezeu mic.
Promenadă fără timp
La un moment dat,
timpul a stat
şi a făcut loc însingurării.
Nu-mi amintesc de când
şi din ce punct
soarele s-a scurs istovit
într-o urnă a nepăsării.
Pe ponton,
aceeaşi femeie în roşu
trece într-una prin faţa mea
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într-o singură direcţie.
Deci, e clar că timpul s-a oprit
sau deraiază…
Pe acelaşi ponton,
mă plimb cu mama de braţ.
În asfinţit, părul ei se mişcă
ca o flacără.
E atâta lumină –
că mama nu se mai distinge
de mare,
de zare,
şi de cer.
Sub bolta serii
La mal, bărcile îşi leagănă catargele
şi-şi ating boturile însetate.
Nu ştii ce barcă să alegi
să te treacă dincolo,
să afli ce n-a mai putut
mama să-ţi spună.
În loc s-o întrebi direct pe ea,
tu te pregăteşti de călătorie.
În loc s-o îmbrăţişezi,
tu porţi hainele ei.
În loc să-i vorbeşti,
tu îi rosteşti cuvintele.
La mal, bărcile ciorovăie între ele
precum găinile înainte de culcare.
Tu nu ştii pe care s-o încalţi,
să patinezi pe raza lunii,
să afli ce mai avea mama să-ţi spună.
Nici s-o întrebi direct nu vrei,
să nu-i tulburi liniştea.
Totuşi, tu vrei să afli
ce ascundea mama sub limbă:
nespusul,
nerostitul,
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nearticulatul,
neîmplinitul.
Dar bărcile se leagănă mute.
Nu-ţi vorbesc…
Ele doar tăcere vorbesc.
Sfârşitul zilei
O barcă în asfinţit
îşi lasă dâra de melc,
arsă, prin soarele leneş de vară.
Camera din spatele ei o prinde –
Săgeată neagră ce taie nemilos şi nesfârşit
lumina –
din surâsul răsucit în moarte
al mamei.
Farewell to the World
Ochii verzi ai mamei
au făcut mărgăritare la colţuri
doar cu puţin înainte
să devină intens de negri,
când am văzut moartea
strălucind în globul lor.
Două grimase egale
de râs şi de plâns,
de bucurie şi durere
au urmat
în chip de rămas bun –
ferestre ferecate către lume –
Pleoapele s-au închis singure
peste strugurii pârguiţi de moarte.
Rămân eu să visez
la verdele intens,
de sub pleoapele mamei.
La verdele adormit,
verdele trezit,
întors în ramă.
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Îngerul de aer
Numai apele neumblate de vânt
sunt mai tăcute ca mama,
şi mai statuare.
Când arareori clipocesc,
mama scapă o lacrimă de sare
mai mistuitoare ca focul.
Tăcerea e atât de apăsătoare
încât nu te poţi cufunda în ea;
eşti împins mereu afară
cu forţa lui Arhimede
ce-ţi dislocă fiinţa cu tăcere.
Eşti damnat să pluteşti confuz
pe marginea ei,
să tresari la un foşnet surd de aripă
de înger geamăn, de aer.
Distanţare
După ce mama s-a dus
şi-am pregătit-o temeinic de drum,
a început marea odihnă,
insolitul repaos.
Toţi intonau în cor
stereotip şi sentenţios:
- Odihnească-se!
Şi mama se odihneşte –
iar eu nu mai am nimic de făcut
decât să împart cu ea odihna –
stăm întinse amândouă
în patul ei de flori şi nori.
Lumea mi-e încă deschisă,
doar că pare îndepărtată
şi difuz strălucitoare –
un tărâm boreal
cu consistenţa fiordurilor.
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GEORGETA MĂNILĂ
ÎNĂLŢARE

Ai dat ploaia
Deoparte
Şi m-ai primit
Cu pâine şi sare.
Pământul s-a înălţat
Pe coama lunii,
Unde caii pasc
Feriţi de gândul
Ce săgetează
Noaptea
Şi răcoarea fântânii.
Cuvintele mele
Îndelung dăltuite
Pe cerul gurii,
Sunt gata de zbor.
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LEGENDĂ

Iubirea
Este o legendă străveche.
Ne mişcă sufletele,
Le umple de cântec.
Acolo,
Poveștile sunt statornice.
Eroii,
Îngeri şi demoni,
Ne zdruncină lumea
Ca o profeţie
Îmbietoare,
Ca o capcană
Întinsă pentru fiecare.
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ÎNCOLŢIRE

Din tot ce avem
Doar visul din gând
A încolţit.
Și cine ştie
Prin ochiul mărit
De ne mai este
Îngăduit
Să îi vedem
Uimirea,
De a se simţi
Pârguit,
De a se ridica
Şi a umbla
Spre ce este dat
Să fie.
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ALINTĂRI
Câţi ani ai?
Câţi îmi dai?
Nu îţi dau,
Nu îţi iau,
Nu mă prefac
Să-ţi fiu pe plac.
Poţi spune: - Piei!
Dacă nu-i vrei.
Eşti tu stăpân,
Dar ei rămân!
Şi vin mereu
Ușor, mai greu,
Sunt ai tăi toţi
Să-i duci cât poţi!
Arăţi sau nu
Ai un atu!
Unde-l ascunzi?
Nu îmi răspunzi?
În mânecă,
Într-o duminică?
Câţi spui că ai?
Termină, hai!
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CINE EŞTI?
Eşti trestie,
Îndemn,
Eşti unduire.
Zbaterea unui semn
Sub geană
Ce ţine să aibă
Un ultim cuvânt,
Ca o poartă
Închisă de vânt.
Eşti taina
Ce ţine orele treze,
Şerpuirea
Înspre ce-o să urmeze.
Cine eşti
Când păşeşti
Spre gândul meu
De seară?
Se cuvine să ştiu
Până nu-i prea târziu
Să-mi prind
Mângâierea
Pe braţele tale,
Brăţară.
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NOAPTE
Se scutură nelinişti
Din frunzele de plopi.
Pe sub streaşina casei
Luna se strecoară,
În tâmpla serii
Pare că-i fructul oprit
Ce te încearcă iară.
Un cântec de leagăn
Ai vrea să-i îngâni,
Să picure vise
În alte fântâni.
Când geana pădurii tresare,
Tu te închizi
În păsări călătoare.
Eu scutur gânduri,
Bruma de pe ele,
Buzele murmură
Plânsul de stele.
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EUSEBIU CAMILAR
OAMENI, LOCURI, ÎNTÂMPLĂRI (III)16
Fratele meu cel mai mic era slab şi
închircit. Avea ochii albaştri, spălăciţi.
Tuşea cu sânge. Copiii din vecini îl
ocoleau. Pentru că nu putea alerga ca
dânşii. Nu putea sări peste pârâu.
Uneori privea din portiţă la deal şi la
vale, ca la o lume pe care o vedea întâia
oară. Copiii de pe poduri azvârleau în el cu
pietre, strigându-i:
– Închircitule...
Şi scoteau limba.
Mandache nu le spunea nimic. Tuşea.
Stupea sânge şi mama îl mângâia:
– Dragul mamei! Nu-i nimic. Aşa-s
copiii dracului...
În ziua aceea de vară, sub prunii din grădină, mama şi surorile meliţau
cânepa. Eu şi Mandache făceam semne cu degetele pe o albie de pârâu proaspăt
secată — în luncuţă. Eram plini de mâl până la coate. Ta-ca... ta-ca... se auzeau
meliţele sub pruni. O soră cânta.
Mandache m-a apucat de mână:
– Bădiţă, uite...
Pe albie luneca spre noi un şarpe negru. L-am prins pe Mandache de
mânecă şi prin porumbi — la fugă.
– Şarpele... Vine şarpele... striga Mandache.
S-a împiedicat şi-a căzut sub nuc.
(Mama, când a aşezat acolo meliţoiul, a trebuit să taie câţiva prunişori
groşi ca degetul. Au rămas aşchii.) Când l-a ridicat mama, din pieptul lui
Mandache curgea sânge. Căzuse cu pieptul în aşchii.
În jurul lui, surorile cu fuioarele în mâini.
La popa locuia un doftor rus. Chemat în grabă, a venit la noi. Mandache
zăcea pe prispă. Una din surori îi pusese pe rană ţărână săpată în grabă cu
degetele, de sub gard.
Mandache a zăcut mult. Se făcea din zi în zi mai închircit. Bolea pe prispă.
Copiii din vecini se uitau prin gard. Unii spuneau:
16

Fragment din romanul Cordun, recent apărut.
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– Are să moară închircitul...
Când a prins să umble, mama i-a adus din târg o hăinuţă nemţească.
Mandache s-a bucurat şi a îmbrăcat-o. O soră a spus în prag:
– Seamănă cu feciorii popii...
Mandache a ieşit în poartă, cu mâinile în buzunăraşe. L-am auzit ţipând.
Apoi a venit fuga, cu obrajii plini de sânge. La prag a căzut.
– Mi-a tras cu piatra... a spus el încet.
– Copiii dracului... a ţipat mama, smulgându-şi părul.
Mandache, de frică să nu-i ia unul dintre noi hăinuţa, umbla ziua îmbrăcat
cu ea, şi noaptea şi-o punea sub pernă. Cum se trezea dimineaţa, întâi pipăia
căpătâiul.
Eu i-am spus într-o zi:
– Mandache, dă-mi-o numai o dată...
– Încaltea tu n-ai... mi-a spus el, încheindu-şi bumbii cu chipul împăratului
de la Viana. Şi se lăuda: Încaltea tu nu stupeşti sânge. Dac-ai stupi sânge, ţi-ar
cumpăra şi ţie mama una...
Mama săpa lut galben în fundul grădinii. Se pregătea să ungă prispa.
Ceilalţi arau în ţarină.
Eu m-am repezit la Mandache, l-am trântit la pământ şi l-am dezbrăcat de
hăinuţă. Ca să nu ţipe, i-am tras cu pumnul peste gură. Am ieşit în drum,
îmbrăcându-mă din fugă. Fugeam spre podul şcolii. Când m-am oprit şi m-am
uitat în urmă, Mandache alerga după mine. Dar el nu putea ţine mult la fugă.
Făcea câţiva paşi şi se oprea să tuşească.
– Dă-mi măntăluţa... striga el printre tuse.
A ieşit mama în drum, şi eu de frica ei am început să fug din toate puterile.
Înaintea mea, o femeie cu secere.
– Prinde-1, Melixino! a strigat mama.
Femeia m-a burduşit în şanţ pînă ce a venit mama.
M-a dezbrăcat de hăinuţă şi i-a dat-o lui Mandache, care venea în urmă cu
sânge la gură.
– L-ai bătut, blestematule... I-ai tras cu pumnul peste gură şi i-ai crăpat
buzele, blestematule... îmi spunea mama.
Pe când mă trăgea de păr, au apărut jandarii.
– De ce-ţi baţi copilul, lele?...
– Ce-ţi pasă? E al meu. Eu l-am făcut...
– Bine, au spus jandarii, vei intra la puşcărie. N-ai voie să-ţi baţi copiii.
Îmi era frică de uniforma lor neagră, cu pajuri împărăteşti. De câte ori îi
vedeam, săream peste gard în ogradă. Până treceau. După aceea mă urcam iar pe
gard şi mă uitam, lung, după dânşii.
Au întrebat-o pe mama cum o cheamă şi s-au dus.
– Cinstea voastră, golani... a suduit mama, în urma lor. Ce vă pasă? Eu iam făcut, eu mi-i bat...
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IX
Pe uliţa noastră s-a stârnit război între copii.
Mamele se sfădeau la garduri. Se trăgeau de păr la fântâni, la apă.
– Puiţă, să-i dai pace copilului...
– Târfă, te-ai culcat cu hătălăii...
Murise în vecini un copil. A treia zi măicuţa lui a făcut praznic. De la noi
ne-am dus eu cu Mandache.
În jurul măsuţei cu alivenci şi sarmale eram strânşi toţi copiii de pe uliţa
noastră. Ne-am ghiontit, s-au spart străchini.
Femeia cu broboada neagră ne-a trimis pe rând pe la casele noastre.
Când am ieşit eu şi Mandache, prinşi de mână, în drum ne aştepta o ceată
de copii cu beţe rupte din garduri. Ne-au lovit peste cap, peste ochi, peste mâini.
Apoi au fugit de frica ţipetelor noastre.
Nu mult după aceea au intrat în ogradă la noi copiii unei vecine. Erau trei.
Îi trimisese mama lor să ceară nu ştiu ce.
La noi acasă, numai eu cu Mandache. Când i-am văzut în mijlocul ogrăzii,
am dat drumul câinelui din lanţ. Câinele s-a repezit şi i-a muşcat de picioare, lea rupt cămăşuicile.
La ţipetele lor, au sărit vecinii peste garduri. Seara a venit mama copiilor
la noi:
– Nataliţă, să-ţi baţi copiii...
După ce a plecat vecina, mama ne-a spus:
– Bine-aţi făcut! Stropşi-i-ar Maica Domnului...
*
Săracul Mandache! La şcoală l-au bătut învăţătorii cu varga şi cu pumnul.
O doamnă cu ochelari şi cu colţi îl trăgea de urechi. Doamna asta avea un
băieţel de seama lui Mandache. Odată, trecând pe la noi pe la poartă, cu copilul
ei de mână, s-a uitat peste gard. Mandache şedea pe prispă, ascultând puii de
lăstun din cuiburile de sub streşini. Doamna a zis tare:
– Radule, aici şade închircitul...
A auzit-o mama şi i-a răspuns:
– Târfă, îţi rup gâtul... Căţea de la târg... Scroafă. Să-ţi ardă casa peste
plodul tău...
Şi a ieşit în drum cu sapa.
Numai că doamna cu ochelari a intrat repede într-o ogradă...
Mandache nu s-a mai dus la şcoală. A bolit mult. A horcăit şi într-o noapte
de toamnă a murit.
În urma năsăliei, prin dreptul şcolii, mama blestema bocind:
– Mânca-v-ar scândurile patului, ciocoi! Mi-aţi omorât copilul...
Doamna cu ochelari şi cu colţi, care ieşise la poartă, a intrat repede în
ogradă.
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Pe deal, la biserică, băteau clopotele. Mama îşi smulgea părul:
– Stropşi-v-ar para focului, să vă stropşească...
X
Oamenii de pe la noi se duc în fiecare vară la coasă. Pe lângă apa
Siretului, pe lângă Jijia. Câte trei, când cântă cocoşii de ziuă, pornesc spre
răsărit.
Râul îl trec prin vad, suflecându-şi iţarii. Stârnesc sitarii bălţilor. Foarte rar
se ridică speriat câte un bâtlan. Unul dintre cosaşi spune:
– Uite o pasăre albastră...
Ajung la apa Siretului odată cu soarele.
În vara aceea tata era dus la coasă. După ce a secerat şi a cosit în ţarina lui,
s-a dus cu trei tovarăşi, stârnind în zori de zi sitarii.
După cîteva zile a venit râul mare, cuprinzând lunca până la ogoare.
Vorbeau bătrânii că râul nostru n-a mai venit niciodată aşa de mare.
Mama mi-a spus îngrijorată:
– Cum va trece tat’tu apele, dacă se întoarce astăzi?
Eram acasă numai eu cu mama. Surorile mari se măritaseră, cea mai mică
era argată la tîrg. Mandache murise cu o toamnă înainte. Alecu era cioban peste
apă. Seara, de la marginea satului, mă uitam la focul stânii lui.
Urcându-mă în mărul cel mare, am văzut peste sat, peste ţarini, apele mari.
„O să mă duc să văd apele.” Aşa m-am gândit, şi am ieşit pe poartă.
Plouase în munţi. Noaptea, pe zarea neagră, se mai vedeau scăpărări.
Ploua departe, la miezul nopţii.
În drumul spre luncă am întâlnit un vecin.
– Unde mergi, mă?
– Mă duc să văd apele.
– N-ai de lucru! mi-a răspuns vecinul.
În luncă l-am găsit pe Niculai. Stârnea cu un băţ puii de iepuri scoşi din
culcuşuri de venirea apelor. Încolo, nimeni.
Niculai şedea pe o insuliţă, între nuiele de plop, suflecat până la genunchi,
cu băţul în mână. La picioarele lui se zbăteau câţiva puişori pe care îi ologise.
– Niculai, am venit să văd apele. Hai cu mine la maluri!
Treceam prin bălţi, printre tufele aplecate de şuvoaie. Am ajuns la maluri.
Apele cuprinseseră şesul din partea cealaltă, cu porumbişti şi grâu.
Mai la vale, pe malul înalt, stîna fratelui meu.
– Niculai, am să trec la Alecu, la stână.
– Eşti nebun. Te îneci. Eu mă duc acasă.
M-am dezbrăcat şi am intrat în valuri, lăsînd pe mine numai cămaşa de cit.
Şuvoaiele repezi mă duceau spre matca apelor. Niculai a fugit spre ogoare,
răcnind:
– Eu nu răspund...
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Peste întinderea tulbure sclipea soarele în asfinţit. „Cum mă voi întoarce
înapoi” mi-a scăpărat în minte. Şi înotam spre o răchită cu crengile pe ape.
Creanga s-a rupt şi apele mă purtau spre malul cel înalt care se prăbuşea
bubuind.
Am văzut undeva, în mine, urcând o flacără galbenă. Picioarele au simţit
pământ. Slavă Domnului! Trecusem chiar pe sub malul care se prăbuşea...
Mai la vale, un pescar. Îl văd lăsând poclăul pe ape şi fugind spre mal. S-a
speriat de mine.
Apele tulburi m-au zvârlit. Trupul îmi era albastru de frig. Stam întins pe
mal şi îmi dârdâiau dinţii.
Până la stână, câţiva paşi. Când am ajuns la târlă, strungarul mâna oile la
strungă. Alecu se pregătea de mulsoare.
– Mă, tu eşti nebun... Cum ai trecut apele? A murit mama?
M-a învelit într-un cojoc şi mi-a arătat culcuşul lui de paie.
– Stai aici! Trebuie să mulg...
În spatele stânii, o vale. Alecu mulgea oile. Soarele asfinţea. Veneau nouri
de la miezul nopţii. M-am gândit: „Niculai s-a dus în sat. Va spune mamei cine
ştie ce... Şi vecinul care m-a întâlnit la câmp...”
Am lăsat cojocul şi am fugit prin vale, apoi tot pe mal, departe, în susul
apelor, să trec înapoi.
Înaintea mea, pe volburi, plutea un acoperiş. Când l-am ajuns, s-a desfăcut
trosnind din încheieturi.
Răchiţile pe malul nostru întindeau crengile ca nişte mâini de ajutor...
Pogorâse noaptea. Eu alergam prin porumbişti. Prin sat, o femeie s-a uitat
la mine:
– Cum, tu eşti? Nu te-ai înecat?
Acasă, la noi, lumină în amândouă încăperile. Am deschis portiţa, încet, să
nu s-audă. Uşile, deschise larg. Nimeni. Oare unde-i mama? Am ieşit în prag şi
am strigat.
În grădină foşnea porumbul verde. Cineva deschidea cărare prin porumb.
Era mama. Chemase în lunca noastră din fundul grădinii sufletul fratelui meu
mort, după un obicei vechi. Crezuse mama că şi eu m-am dus la dânsul, după
spusa lui Niculai.
– Mamă, bate-mă, mamă...
Şi rupând un vreasc din gard i l-am întins, rugând-o:
– Bate-mă, mamă...
Şi mi-am plecat spinarea.
– Credeam că te-au dus apele... mi-a spus mama, luându-mă de mână.
Pe masă, cina se răcise.
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ADRIAN NICOLAE POPESCU

scurtmetraj

stropi de ploaie striveau
tabla ruginită a pervazului.
te priveam, fără să te bântui
afundat în canapeaua moale,
filtrând liniştea de dinaintea cafelei.
dincolo de şosea, la geamul tău
îţi jucai fără să ştii rolul
în filmul meu mut,
cu scene lipsite de substanţă
ce nu puteau fi îndepărtate
nici măcar la montaj.
dezveleai rând pe rând
zâmbete, străluciri zugrăvite în albastru,
adăpostite de evantaie efilate,
ce tresăreau doar atunci
când dădeai pagina mai departe.
ploaia se înteţea
risipindu-ţi mirajul,
iar tu dispăreai, voalat,
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asemeni unei holograme
părăsite treptat
de curentul său alternativ.
incertitudini fecunde
respinsă de vise,
m-ai provocat să-ţi dezvălui
eternul feminin „cât de mult…”.
cu palmele mari şi ude
ţi-am ferecat atunci ochii,
şi, adulmecându-ţi suflarea
te-am aflat rezonând dincolo de atingeri.
deasupra smereniei, renegaţi de şabloane
galopam despuiaţi printre săruturi eşuate,
fără a ne afla printre ele.
ameţite, cu unduiri incandescente,
perseidele se amestecau frenetic
într-un dans prolific,
muşcând haotic din eterul cernit.
lovite de sete,
izbeau limpezimile terestre
ridicând nori angelici, acoperindu-ne urma.
fugăriţi din curcubeu,
albatroşii pigmentaţi
se tăvăleau prin colbul de stele,
deghizându-se subtil în voiajori inelari.
simţindu-ţi parfumul,
planeta trandafirilor albi
cuteză să-şi ascută spinii,
pentru a-i scrijeli un autograf printre petale.
respirând agonic,
se oglindi în ochii tăi mari
şi, speriată de adâncimea lor se îmbujoră,
furând un strop
din seva degetelor tale.
ne-am regăsit unul pe celălalt
dincolo de pleoapele deschise,
alergând spre orizonturi latente,
dincolo de vlagă…

103

înainte de dincolo
am alunecat instantaneu în moina timpului
sorbind din păcătoşii sâni ai vanităţii
dincolo de voluptate.
fără speranţa de a mă regăsi,
m-am agăţăt cu disperare
de ultima imagine scrijelită pe retină.
venite la spovedanie,
roţile ştirbite de rugină mărturiseau că păcătuiseră
în noaptea limpede a echinocţiului
cu acele ceasornicului din vechiul turn.
alungate cu bucăţi de secundă,
schimonosite de durere
mai bat încă din uşă în uşă,
căutând mecanicul fin care ştie a le plomba.
dedublat în milog,
călătorind fără bilet pe ultima aripă a unei pale de
vânt,
infinitul putea în sfârşit să admire
amurgul toamnei încâlcit în pânza uitată
pe şevaletul veşnicului anonim.
stagiune perpetuă
mi-ai aruncat eşarfa
ca să cobor pe gâtul tău,
lăsându-mi buzele să guste
din dorinţa nerostită a pielii tale umede.
am alunecat apoi cu privirea
în profunzimea decolteului generos
vrând să-ţi adulmec parfumul
ascuns sub medalionul din argint
cu marcasite.
ca într-un joc de şah cu regi exilaţi,
din văpaia cameleonică a ochilor
mi-ai picurat în pahar
elixirul clipelor de desfătare
cu umeri dezveliţi şi nuri împietriţi.

104

răscolind aşternuturile imaculate
umbre înlănţuite aleargă haotic
muşcând din tapetul nou,
lovind cu sălbăticie
lumina fosforescentă a ceasornicului
în anotimpul crepuscular.
vibrând asemeni unui tonomat
care se leapădă de muzică,
cortina pletelor tale acoperi brusc
finalul piesei de teatru
într-un singur act…
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Georgian Ghiţă

Mozaic
Pot să mă sfâşâi cu mâinile în multe bucăţi
să pătrund dincolo de stern
poate găsesc pe altcineva în mine.
Dar mi-e frică!
Frica asta plumburie ce nu stă în faţa cărnii
și nici nu trece dincolo de ea,
îmi aduce aminte că sunt un conac uitat aici
de generații hrănite cu boabe de griji şi nevoi.
Pe holul principal dansează cei 25 de ani
ca o părere aşezată pe umeri.
Nu am putut niciodată să-i privesc,
dar cu cât i-am aliniat,
cu atât mai mult am înțepat burțile eşecurilor.
Fără să vreau, îmi goleam mila în chiuvetă
mototolind cadrul de sine missione
în acel triunghi dreptunghic
sub colţurile căruia orice decădere are o inimă.

106

Sub zodia nopţii
Caut cu greu un colţ din carnea ta neprofanată
sub zodia nopții prăţesc visele neîmplinite de mâine
lăsând în urmă calmul glaciar ce mi-a închegat sângele
din genunchii zgâriaţi.
Aruncat în ceaţa pavată cu amintiri
îmi târăsc sub parfumul climei renăscute
călcâiele versurilor limpezite de refluxuri
pe care numele meu le-a strâns într-o singură cătuşă.
Mă zgârcesc să mai ascult ceasurile ce-şi îmbrăţişează tic-tacurile
ca nişte ţărmuri fără întoarcere
spre oceanul în care păsările întrebărilor se îneacă.
Nu vreau nici să mă retrag
nici libertatea nu mi-e dragă
stau şi îndur
şi mă gândesc ce este mai uman
acordul sau nota
întrebarea sau răspunsul.

Mai trece prin mine doar un anotimp
Mai trece prin mine doar un anotimp
Inima oscilează ca un ceas ce şi-a aruncat quartz-ul
dincolo de fereastra împăienjenită cu ore târzii
sub care mă petrec.
Las clipa ruginită pe genunchi să amorţească,
gest codat al unui plan secund dezgheţat
și privesc lumina felinarului cum îmi gâdilă tibiile.
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Tăcerea infernală
zgârâie pereţii de care cuvintele mele se lovesc în plin
de la aceeaşi distanţă sfărâm între dinţi greşeala de a fi singur.
Nu pot nici să dorm, nici să mănânc, nici să beau
Pot doar să aștept să mai treacă prin mine doar un anotimp.

A mai căzut un bilet
Un tren a trecut, întorcând în gol biletul de ieri,
aruncat la întâmplare dintr-un buzunar cu fantome fără trup.
Hârtia s-a lipit de peron cu litere negre în sus
și albe în jos.
Zadarnic, fără suflare, prețul unei zile
pentru totdeauna sfârşite,
absorbite de un moment fără întoarcere.
Azi, altcineva a aruncat un alt bilet, mai proaspăt,
înghesuit de frig în propria otravă sufletească.
Un nou preț al zilei din care
mâine nu va mai rămâne nici o urmă
într-o amintire de om.
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IOSIF VULCAN

VIRGIL ŞERBU CISTEIANU

Răpirea Basarabiei

omâni

Jugul

Pân-atu

Vorbesc cu tine Basarabia
Ştiu că aştepţi să-ţi vorbesc.
De unde să încep,
pământ al meu?
Despre ce să vorbim?
Dorul din cuvintele mele
aprind lacrimi pentru tine,
fiindcă durere
a fost singurătatea ta ascunsă.
Te-am luat de mână,
şi încet, pe tăcute,
ai intrat ca o stea în inima mea.
Vino, vino de-acuma, Basarabia
să-ţi arăt brazedele trase
peste trupul tău
în care a rodit o nouă primăvară.
Vino, vino Basarabie,
Tu nu eşti un pământ fără nume!
Te cheamă România

Românie mamă dulce
Eu te las cu Dumnezeu
Că duşmanul iar mă duce
Iar mă ia din sânul tău
- Sunt răpită, sfâşiată,
Sufletul meu plânge-n frânt,
Dar din prag eu înc-odată
Jalnic (te)binecuvânt.
-Tristă mă despart de tine
Ce ca mamă m-ai iubit
Şi cu drag tot zile bune
Îmi făceai necontenit.
Însă fie cât de grele
Lanţurile p-al meu sân
N-or putea să strângă-n ele
Simţământul meu roman!
Ban – că sper, că doar odată
Jugul crunt se va zdrobi,
Şi-atunci fiica-ţi liberată
Iar la tine va sosi.
Ce serbare va să fie
Când mi-i strânge-n braţul tău
Pân- atunci, o Românie,
Eu te las cu Dumnezeu
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STELIANA GRAMA

Văzduhul încărcat e de săruturi...
Văzduhul încărcat e de săruturi,
De şoapte şi de râsete fierbinţi,
De jurăminte şi de rugăminţi
Ce-nfiorează palidele luturi.
Lăsăm în iarbă aripe de fluturi,
Coroane de argint şi ghermesuturi –
Am şi uitat că suntem nişte prinţi
Mai până ieri sfioşi şi preacuminţi.
E vremea unor sacre începuturi,
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Cât sângele se-aprinde în ţesuturi
Şi-n noi iau foc barbarele dorinţi
Departe de castel şi de părinţi...
Văzduhul încărcat e de săruturi,
De şoapte şi de râsete fierbinţi.
Mă pedepseşti doar pentru un sărut?
Mă pedepseşti doar pentru un sărut
Furat în crucea nopţii, pe-ntuneric,
Când luna, ca un ochi de buhă sferic,
Îţi lumina întregul aşternut?
Îmbolnăvit de sângele-ţi iberic,
De ochii-ţi mari, de râsul tău homeric,
Am devenit un înger decăzut
Ce Raiul l-ar schimba pe un sărut;
Ce ţi-ar fi dat orice i-ai fi cerut
Şi-orice cuvânt de-al tău l-ar fi crezut
Drept adevărul unic şi-absolut,
Şi altă dragoste n-ar fi ştiut
Decât pe-a ta, decât pe-al tău sărut
Furat în crucea nopţii, pe-ntuneric
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LIDIA CODREANCA

Echilibru
durerea
nu o poţi împarte
cât să suferi azi
şi cât
mâine
Preacurata
Care
le ştie pe toate
te ţine
să nu cazi
20 aprilie 2013
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Vară
drum de ţară
nimeni
numai umbra mea
câmp întins
legănat de cicoare
ca mii de ochi
suiţi pe catalige
Tăcere
ce nu mai doare
frige!
28 iulie 2006
Îmi iubesc tristeţea
ce-aveţi cu mine
ochi curioşi şi flori de pe ram?
în zadar ghiciţi
în zadar mă descoaseţi
ad litteram*
îmi port tristeţea
printre voi
tăcut şi timid
ca pe o carte de preţ
pe care
mă tem s-o deschid
mă tem s-o deschid
------*Lat.: Cuvânt în cuvânt

16 mai 2003
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TATIANA DABIJA

Templu ruinat
frumuseţea în anii ce trec
seamănă cu un templu ruinat,
care se pierde-n întuneric…
şi făptura se închină-n faţa
tristului altar…
simt…
sub pecetea clipei,
minunea ce cuprinde noaptea
şi ploaia polenului
scuturat pe ţărână…
simt…
sufletul ce rămâne plin
de lumină…
Scântei
Regret acum, când proză scrie viaţa mea,
În intervalul metaforic de pe Terra,
Dar clipa nu se poate măsura
Atâta timp cât se roteşte sfera.
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Şi dacă printre aştri astronomic pier,
Secundele de-a dreptul plutitoare,
Ameninţând să scânteie discret
În timpul ce nu are limitare.
Cum stânca rece golul îl menţine
Din globul încrustat şi amorţit,
Ca niciodată straturi de tărie
Apar sub temelii, vălug clădind.
Metamorfoza, greu transformă timpul
Împodobind cu aur ruptă fila,
De parcă plagiată este mila,
În pragul de schimbări autohtone.
Şi zugrăveşte-n aer asfinţitul curbă –
Imensă zdreanţă mutilată-n timp,
Extrema întrupare modelează unda,
Îmbalsămând materia ca rit.
O apariţie banală fără trup,
Călătorea în infinit holeric,
Din nicăieri răsare un minut
Şi, nebulos, destinul e tăcere.
Absurdităţi
Dau muzica tare –
Timpanele nu rezistă.
Ard vise ca frunze de brad…
Gândurile le arunc în foc –
Vreau să rămână în urma mea
Singurătatea nudă
Pe sticla udă de ploi…
Din cer cad frunze de toamnă
Şi lacrimi răsună prin muzici vibrând
Iubesc…
Tăcerile mele să ardă:
În gânduri, în vise, în amintiri,
În frunza ce ştie să cadă…
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DOINA POSTOLACHI

[Nu există cuvinte care să se hrănească]
din durere
sau cu emoţii triste.
Le intoxică.
Astfel de cuvinte
îmbolnăvesc
pe cel care se hrăneşte cu ele,
Pentru că sunt
artificiale.
Cuvintele pot avea o poveste tristă
sau pot duce, în lume,
poveştile noastre,
cele mai triste.
Dar a le spori, forţat, durerea
este o anomalie
şi nici pe departe, artă.
A hrăni cu durere cuvintele
e ca şi cum ai injecta hormoni
în păsări –
le forţezi creşterea,
maturitatea,
forţa –
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dar niciodată totuşi
zborul.
Durerea crescută forţat
e o trişare, în poezie.
Şi mulţi poeţi
devin fermieri,
făcând asta.
7 iulie, 2013; 16:02/16:04
[Distanţele se măsoară în timp.]
Dar dacă am măsura timpul
în cuvinte,
poate că distanţele s-ar scurta.
Cuvintele sunt ca paşii.
Cu cât sunt mai aproape,
cu atât sunt mai puţine.
4 iulie, 2013; 19:47
[Titlul unei poezii e ca un ceas de mână.]
E nevoie să funcţioneze corect
şi să indice exact
intervalul unei idei.
Poate că gândurile
nu curg neapărat într-o singură
direcţie sau o ordine
exactă, poate, chiar,
se derulează înapoi,
– ca busola unei emoţii –
sau minutele au în ele orele
ca un ghemotoc de timpi.
Dar, pentru că poezia
nu are vârstă
şi niciodată un cuvânt scris
nu este spus
prea devreme sau prea târziu,
ea
nu se grăbeşte să fie scrisă
şi nici nu-i dăunează
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dacă e cu întârziere
citită –
va merge, oricum,
mai departe,
pe drumul ei,
fără de moarte,
chiar şi ne-nsoţită.
Nici măcar de titlu.
6 iulie, 2013; 16:57 / 16:57
[A scrie o poezie ]
e ca şi cum ai contempla ceva,
atunci când ţi-ai pierdut vederea.
Poezia, în primul rând, se simte.
Un nevăzător simte frumuseţea unui chip.
Pentru că sunt forme
dintr-o altă dimensiune,
inaccesibilă niciunui alt simţ
decât celui de a contempla.
Atunci când orbul desluşeşte, cu limpezime, un chip
înzestrat,
faţa lui radiază bucurie.
Noi, nevăzătorii
– sau poeţii –,
asta facem:
încercăm să desluşim poezia
şi s-o redăm lumii.
Să o facem accesibilă
câtor mai mulţi
şi cât mai simplu,
astfel încât oricine
să poată recunoaşte, cu uşurinţă,
frumosul
din bucuria
pe care o radiază cuvântul
nostru.
1 iulie, 2013; 20:40 / 21:53
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[Cuvintele care au doar o funcţie estetică]
într-un poem
sunt inutile.
Cuvintele sunt ca nasturii.
Fără o funcţie existenţială,
fără funcţia lor primordială,
nu ascund nimic,
dar nici
nu descoperă
dedesubturi.
Un poem inelastic –
o pânză opacă.
Se întâmplă ca pânza să fie
transparentă şi lasă
să se întrevadă
că, poate,
că, totuşi,
că, parcă,
o fi un conţinut
Dincolo
de cuvinte.
Un poem care nu descoperă
nimic
sau care nu ascunde
ceva
e doar o pânză croită incomod –
nu poate nici acoperi, nici descoperi
conţinuturi.
Nu poate fi nici îmbrăcată, nici dezbrăcată
de înţelesuri.
Atunci,
cuvintele rigide şi inutile
sunt doar nişte nasturi,
de faţadă.
28 iunie, 2013; 22:00
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Zenovia Zamfir

Drum bun, suflet blând
Este greu să vorbeşti despre un scriitor în plină efervescenţă
creatoare la trecut. Este greu să anunţi că Ştefan Nemecşek , numai
este printre noi când doar în urmă cu două luni de zile organizase
festivitatea de premiere a concursului „Mineriada internaţională
a tinerilor liceeni”, la Vulcan. Uneori cuvintele sunt prea puţine pentru
a descrie un Om, un jurnalist, un scriitor şi mai presus de toate un
prieten al Vâlcii. În perioada 2012-2014, Ştefan Nemecşek devenise o
prezenţă constantă în Râmnicu Vâlcea. Ediţia a II a concursului a
fost lansată la Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea
şi adjudecată de tineri de la Liceul Tehnologic Oltchim, printre care
Patricia
Gherman dar şi
de
Alexandru Crăciun de
la
Călimăneşti. Cunoscător al mineritului, prieten al ortacilor, născut şi
crescut în Valea Jiului, Ştefan a considerat că prin cultură, prin
evenimente culturale, tinerii pot schimba opinia publicului despre
violenţă, despre Valea Jiului. „Televiziunile, ziarele şi nu numai, se
întrec în a comemora violenţele minerilor din Valea Jiului, săvârşite cu
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mulţi ani în urmă. Intrigat de cele revăzute a nu ştiu câta oară, mineri
cu cozi de topor lovind în stânga şi dreapta, imobile şi maşini
incendiate, violenţe săvârşite de indivizi-mineri care nu erau mineri,
imagini care au ampretat imaginea Văii Jiului cu un stigmat necuvenit,
decid organizarea unei contraacţiuni culturale, care să fie săvârşită de
fiii şi fiicele celor acuzaţi de derularea violenţelor de tristă amintire”,
spunea Ştefan Nemecşek. Cea de-a treia ediţie a Concursului literar
al liceenilor precum şi a premiului Literar „Ştefan Nemecsek” a
fost lansat la finele lunii noiembrie 2013, la Mănăstirea Cozia. La
eveniment au paticipat nume reprezentative din jurnalistica
românească, scriitori cunoscuţi precum şi reprezentanţi ai
administraţiei publice locale. şi la această ediţie tineri vâlceni au
fost laureaţi: Elena Burcuş, Mădălina Diaconu, iar la
Liceul „Constantin Brâncoveanu” din Horezu a ajuns placheta
trofeului. Despre Ştefan ştim că: s-a născut în anul 1956, luna iunie,
ziua 19, într-o casă de colonie din cartierul KÖKÖSVAR - Vulcan, se
naşte Ştefan NEMECŞEK, primul copil al familiei Susana şi Ştefan
NEMECŞEK. Urmează cursurile primare la şcoala Generală nr. 4 şi
nr. 5 Vulcan. În anul 1975, termină cursurile serale ale Liceului RealUman din Vulcan. În anul 1981 termină cursurile Facultăţii de Maşini
şi Instalaţii Miniere din cadrul Institutului de Mine Petroşani, obtinând
licenţa în electromecanică-tehnologică. Cinci ani mai târziu, obţine
licenţa în ziaristică, absolvind cursurile Facultăţii de Ziaristică din
cadrul Academiei „Ştefan Gheorghiu” - Bucureşti. Preocupat de
continuarea studiilor şi perfectarea pregătirii jurnalistice obţine un
masterat în filosofie – journalism, fiind şeful primei promţii de master
specializare filosofie-jurnalism din România, la Facultatea de Filosofie
şi Jurnalism Bucureşti. Continuă studiile doctorale fiind doctorand al
Institutului de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu Motru”
din cadrul Academiei Române (specializarea filosofie-psihologie) şi
doctorand al Facultăţii de Filologie şi Istorie din cadrul „Universităţii 1
Decembrie” 1918 Alba Iulia, specilizarea Jurnalism şi comunicare. La
începutul anului 2008 autorul reuşeşte să scoată de sub tipar încă doua
volume cu tematică filsofică: „Teme filosofice mereu actuale” şi
„Politică, religie şi morală”. Încă de la lansarea cărţilor acestea s-au
bucurat de o atenţie deosebită „Controverse filosofice” şi „Toleranţa
în filosofia lockeeană” au reuşit să depăşească limitele judeţului
Hunedoara, graniţele ţării, fiind apreciate chiar într-o bază NATO din
Germania, la Parlamentul European şi Consiliul Europei de la
Strasbourg, unde a avut loc o lansare oficială.
Cele două volume ale „PRESEI HUNEDORENE (de la origini
până în prezent)” apărute la Editura Realitatea Românească (editor
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ing. Daniela Miklos, coperta ing. Elisabeta Kocsik, ing. Cristian
Nemecşek, tehnoredactarea computerizată ing. Zoltan Miklos, ing.
Cristian Nemecşek, Adrian Catana, Culegere text Mădălina Căprar,
corectura Ioan Dubek, Anamaria Nedelcoff) fiind apreciate ca lucrări
originale şi inedite primesc Premiul Naţional al Uniunii Ziariştilor
Profesionişti pentru carte de presă. Mai mult decât onorabil pentru
autor a fost acţiunea de lansare a „PRESEI HUNEDORENE (de la
începuturi până în prezent)” la Muzeul Naţional de Istorie din Cairo,
cele două volume de istorie jurnalistică hunedoreană găsindu-şi loc
împreună cu „Toleranţa în filosofia lockeeană” şi „Controverse
filosofice” pe rafturile Bibliotecii din Alexandria şi în sacra bibliotecă
a Mănăstirii Sinai, una dintre cele mai valoroase biblioteci creştine din
lume.
Prin temele abordate, prin expunerea ideilor filosofice într-un limbaj
accesibil, fară ca cititorul să aibă nevoie de un dicţionar filosofic
pentru a înţelege şi reţine problematica prezentată, volumele „Teme
filosofice mereu actuale” şi „Politică, religie şi morală” cunosc
acelaşi succes de librărie, tirajele tipărite fiind epuizate chiar mai
repede decât credea autorul. Pe Ştefan l-am cunoscut în primăvara
anului 2012 când împreună cu domnul Virgil Şerbu Cisteianu am
vizitat mai multe localităţi din Basarabia.Un om bun, un jurnalist şi
scriitor cu vocaţie de ctitor. Ne-am revăzut la diferite manifestări
culturale organizate în Valea Jiului, Vâlcea, Curtea de Argeş. Acum la
finalul călătoriei – Drum bun, suflet bun!
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ÎN ATENŢIA COLABORATORILOR!
Toate materialele trimise spre publicare vor fi tehnoredactate şi corectate
de către dvs. respectând următoarele:
1. format JIS B5
2. redactare cu diacritice româneşti (ă î ş ţ â)
3. font titlu: Times New Roman, caractere de 16 Bold (Aldin)
4. font ,,nume autor”: Times New Roman, caractere de 14 Bold (Aldin)
5. font text conţinut: Times New Roman, caractere de 12 (Aldin)
6. margini: stânga: Sus: 3 cm, Jos: 3 cm Stânga: 4 cm, Dreapta: 3cm,
7. text nota de subsol: Times New Roman, caractere de 10
Toţi colaboratorii noştri sunt rugaţi să trimită CV-urile şi o fotografie.
Lucrările care conţin fotografii, fie le puteţi insera dvs. în text, fie le
trimiteţi separat. De preferat fotografiile să aibă o rezoluţie cât mai clară.
Redacţia nu are corectori. Atenţie mare la corectură. Vă rugăm să
respectaţi indicaţiile de redactare precizate. Manuscrisele în caractere pe care nu
le recunoaşte programul Word nu vor fi publicate. Manuscrisele nepublicate nu
se restituie. Revista nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul
materialelor. Această responsabilitate, revine autorilor.
Revista se poate procura de la redacţie contra cost: 15 RON prin rezervare
anticipată.
Revista apare lunar la data de 30 a fiecărei luni. URMĂTORUL NUMĂR
AL REVISTEI, APARE ÎN DATA DE 30 septembrie 2014 MATERIALELE
VOR FI EXPEDIATE PÂNĂ LA DATA DE 15 septembrie 2014 INCLUSIV.
Abonamentele se pot face direct la redacţie, costul unui abonament anual
fiind de 100 lei, plus 20 lei taxele poştale. Nu se fac decât abonamente anuale.
ADRESA REDACŢIEI: Alba Iulia, str. Arnsberg nr.3 Bloc B1, ap.30,
judeţul Alba.Telefoane: 0734/198447 sau 0741/721601 Adresa Internet;
virgil_serbu_cisteianu@yahoo.com
ÎN ATENŢIA PARTICIPANŢILOR LA ONCURSUL ORGANIZAT DE
REVISTA NOASTRĂ!
Rezultatele concursului vor fi anunţate în luna septembrie a.c.
Data iniţială nu a putut fi respectată din motive obiective. De la unii
concurenţi am primit plicurile, care purtau ştampila poştei cu data de 30
sau 31 mai a.c. şi nu puteau fi refuzate de la concurs. Apoi, juriul fiind
format din scriitori din afara localităţii Alba Iulia am expediat lucrările
pentru lectură şi notare, la adresele acestora. Vom reveni cu alte amănunte
în viitoarele numere ale revistei noastre. Pentru date suplimentare, ne
puteţi cere informaţii suplimentare fără a vă specifica numele şi prenumele.
Ne cerem scuze pentru această întârziere impusă de situaţie. – Comisia de
organizare
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