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TEREZIA FILIP 
 

EMINESCU  – RIGOAREA DELICATĂ A POEZIEI  

            O pecete a culturii actuale îi 
face pe destui contemporani să taxeze 
poezia cu o superioară uşurinţă iar 
Eminescu este pentru ei doar un idealist 
romantic, ba chiar desuet şi, prin urmare, 
inactual şi tocmai bun, de pildă, de scos 
din manuale. Inşi aşa-zişi practici, 
realişti şi – vezi-doamne – superiori ca 
mod de gândire consideră poezia o naivitate, când, de fapt, nu e 
deloc aşa. Poezia este cea mai subtilă privire în real ce, pe lângă 
multă cultură, necesită, o rafinare riguroasă a sensibilităţii şi a 
personalităţii. Operând cu sentimente şi activând idei, poezia 
formează atitudini şi comportamente, de aceea, ea a dus adesea în 
istorie, la manifestări de masă, a declanşat energii incredibile şi a 
dezlănţuit evenimente decisive. Nu detaliez acum, aici, această 
dimensiune. Poezia şi intuiţia poetică, implicit cea eminesciană, 
trimit subiacent la o nebănuită rigoare specifică ştiinţei. 
Eminescu îl anticipă vizionar şi logic, în câteva din poeme, pe 
Enstein cu teoria relativităţii, tot aşa cum scrierile lui Jules Verne 
imaginează invenţii posibile, realizate ulterior de fizicieni şi 
cercetători. Platon îi citează mereu în argumentaţiile sale din 
Dialoguri, pe Homer şi pe Hesiod, iar Heidegger găseşte în 
poemele lui Hölderlin, un riguros suport logic pentru a 
demonstra, în viziune modernă, funcţia poetică a construirii şi 
locuirii omului pe pământ. Aceasta, întrucât arhitectura 
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presupune o ancorare de tip poetic a omului în planul lumii. Mai 
mult: poezia, nu de puţine ori, a scintilat idei ce-au condus la 
descoperiri uimitoare. Bunăoară, evocând în minte versurile lui 
Goethe din Faust despre un imaginar apus de soare, în timp ce el 
însuşi contempla un apus real, Nicola Tesla se inspiră spontan de 
idei ce-l conduc la invenţia şi patentarea motorului electric1 care 
azi îi poartă numele. Intuiţia poetică şi poezia împing 
sensibilitatea omenească, umanitatea însăşi, spre o cunoaştere şi 
perfecţionare spirituală dificil de evaluat şi de neînţeles de către 
cine rămâne înafara lecturii plurivalente şi interdisciplinare atât 
de actuale şi necesare azi în orice decodificare. 
          Aproape fiecare poemă eminesciană are ca suport al 
perfecţiunii ei stilistice şi imaginare, logica diamantină a 
poetului, capacitatea rarisimă de enunţare în metafora lapidară, 
rezidentă parcă dintotdeauna, gata formulată în zona arhetipală a 
subconştientului poetic. Aceasta e genialitatea eminesciană – 
„farmecul limbajului, semnul celor aleşi...”– sesizat de Titu 
Maiorescu, memoria uluitoare, sensibilitatea profundă şi-o 
imaginaţie fără egal. Orice imagine sau enunţ poetic subîntind 
sensuri esenţializate echivalente unor formule matematice, unor 
legi fizice, cuantificând fenomene cosmice ori formulând legităţi 
pe care poetul le-a intuit şi exprimat astfel, paradigmatic şi 
metaforic. Necitind imaginarul eminescian ca pe un cod poetic 
complex al ordinii misterioase ce susţine realul vizibil, criticul de 
azi pierde esenţa fascinantă a viziunii sale. De aceea, Eminescu li 
se pare unora epuizat ca lectură. E drept că aceasta e atitudinea 
cea mai comodă. Planul de adâncime al textului eminescian e un 
spaţiu proteic, în care criticul îl poate găsi pe poet aşa cum n-a 
fost citit şi înţeles la timpul său, şi un secol şi mai bine după.  
           Textul închide în adâncime un polisemantism tulburător – 
iarăşi un specific eminescian – peste care dai numai căutând, cum 

                                                 
1 Solomon Marcus, Timpul, Editura Albatros, Bucureşti, 1985, pp.127-
128 
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ai explora nivelele scoarţei terestre pentru a găsi apă, diamante 
ori aur. Luând, de pildă, poema Şi dacă, erotică în tematica de 
suprafaţă, depistez în nivelul de adâncime al textului, legităţi ce 
activează în plan omenesc şi existenţial, lămurind relaţia cauză-
efect. Ele guvernează larg existenţa şi integrează eul în ţesătura 
lumii, dând armonia ei. Cum acţionează ele – vedem mai jos.   
          1. „Şi dacă ramuri bat în geam/ Şi se cutremur plopii/ E ca 
în minte să te am/ Şi-ncet să te apropii.” Ritmurile lumii – 
bătaie, cutremur, trecere, alunecare, oglindire – prezintă funcţiuni 
erotice şi ontice, magnetizând contrariile, ori coalizând afectiv 
fiinţele din ţesătura lumii. Reverberând în suflet, cutremurul 
plopilor avertizează asupra alterităţii, a prezenţei iubitei, căci 
ritmurile disting şi apropie fiinţele interferând câmpurile lor de 
existenţă – „...E ca în minte să te am/ Şi-ncet să te apropii”. 
Această apropiere e un fel de iubire ce se manifestă subtil în 
adâncimea realului – fiinţe şi planuri de existenţă distincte se 
ating, interferă şi întreţes armonia lumii. A bate nu indică doar 
ritmul de ornic ce măsoară Timpul, ci ritmul lucrurilor din lume. 
A bate e o legitate universlă, un avertisement, o ecuaţie 
nesesizabilă de către oricine, e interferenţa eului cu existenţa. „În 
minte” reprezintă microcosmul uman ca spaţiu de rezonanţă în 
care lumea reverberează ritmic şi imaginar, ca în oglindă, 
simetric. De aici recurenţa sintagmelor, în minte..., aminte să-mi 
aduc etc. Reverberând în eu, ritmurile taie unde în suflet, 
luminând cauze şi efectele lor nebănuite: „...E ca în minte să te 
am”; „....E ca aminte să-mi aduc; „... E ca durerea mea s-
mpac”. Universul e vibraţie, murmur, armonizare subtilă – 
lucrurile interferă ritmic unele cu altele, se inter-determină şi 
inter-condiţionează: luna bate-n lac, codru-şi bate frunza lin, 
stele bat în lac, norii se duc, cornul sună , luna trece, norii curg, 
apele plâng etc. În plan omenesc, această bătaie iscă fior, 
cutremurare, melancolie, străluminând o adâncă înţelegere – 
integrarea/ împăcarea eului cu sine şi cu lumea. Dacă la 
neomoderni realul e un text, lume de semne, precum la Nichita 
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Stănescu, la romantici lumea e animată de tainice legi ce răzbat în 
minte, în vis, în singurătate, în noapte, în clipe de contemplare 
mistică sau erotică. Iubirea însăşi e inter-condiţionare de ritmuri 
şi de planuri de existenţă, de entităţi şi individualităţi: de vegetale 
şi ape, de fiinţe contrare, de astre şi pământ. Ramurile ce bat în 
geam  sunt un model de interferare a ritmurilor iar iubirea – 
atracţie universală. Eul citeşte înafară propria mişcare 
sufletească. Iubirea magnetizează alteritatea, eul cuprinde şi 
păstrează în minte ceea ce iubeşte  – ...în minte să te am – 
apropiindu-şi tandru şi discret iubita, după modelul plopilor ce se 
cutremur în adierea vântului, a ramurilor ce bat delicat în geam. 
Iată tiparul afectiv ce poate servi oricând, oricui, oriunde în lume,  
ca model pentru orice relaţionare.  
         2. „Şi dacă stele bat în lac/ Adâncu-i luminându-l/ E ca 
durerea mea s-o-mpac/ Înseninându-mi gândul” enunţă  
reflectarea lucrurilor, a fiinţelor, a planurilor lumii, cosmic şi 
acvatic, unele în altele – ca pe o legitate a comunicării şi 
interdeterminării lor în ţesătura lumii, sursă de iluminare şi 
înţelegere profundă a alterităţii. Bătaia stelelor în lac e simbol 
pentru iradierea luminoasă  pe  care o poate isca în lume iubirea – 
înseninarea gândului. Raza ce vine din stele interferând planurile 
lumii face posibilă comunicarea, aducând speranţă, bucurie, 
împăcare sufletească iar, după acest model de reflectare, iubirea 
este interacţiune de proporţii cosmice, aptă a însenina/ a schimba 
lumea şi fiinţa celuilalt. Precum raza din stele luminează adâncul 
lacului terestru, iubirea reverberează în eu ca terapie sufletească, 
armonizare a fiinţei cu celălalt şi cu lumea. Reflexia e o legitate 
cosmică, un model de interacţiune ce se aplică oricăror entităţi ce 
presupun atracţie şi interferenţă de planuri, de stări şi de 
sentimente.     
          3. „Şi dacă norii deşi se duc,/ De iese-n luciu luna,/ E ca 
aminte să-mi aduc/ De tine-ntotdeauna” indică trecerea ca o 
legitate universală în care amintirea luminoasă a iubirii succede 
durerii şi întunecării, aducând împăcare. Trecerea e un model 
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posibil pentru a devansa orice momente întunecate ale existenţei, 
ce se cer şi pot fi depăşite. Trecerea prin lume – alunecare 
ireversibilă – are ca soluţie, aducerea în minte a fiinţelor şi 
momentelor scumpe sufletului. Aducerea-aminte e un act 
deliberat, o formă de asimilare şi conservare a valorilor vieţii şi 
de perpetuare a lor. Toată cultura lumii e, în fond, rezultatul 
întipăririi afectiv-spirituale, în minte, a momentelor, 
evenimentelor, fiinţelor ce au marcat lumea şi timpul lor. A ni-i 
aduce în minte pe cei dragi, a-i întipări acolo – „Aminte să-mi 
aduc/ De tine-ntotdeauna” – e formula afectiv-poetică a oricărei 
conservări şi perpetuări. Aducerea-aminte e cea mai eficientă 
formă de-a face faţă trecerii sculptând „în minte” ceea ce iubim şi 
alungând astfel ce umbreşte o clipă fiinţa, cum norii deşi umbresc 
în noapte luna. Aducere-aminte înseamnă memorizare, 
conservare, perpetuare. Eminescu enunţă poetic fenomenalităţi ce 
se constituie ca modele de terapie a fiinţei şi armonizare  a lumii. 
Durerea singurătăţii, trecerea, melancolia iubirii pierdute se 
petrec şi se alină după modelul ritmic al naturii ce reverberează în 
eu. Tandra apropiere sufletească, păstrarea în minte a fiinţei 
iubite, ori reflexia stelară în ape sunt forme de interacţiune 
afectivă şi de inserţie armonioasă a fiinţei în lume. 
        Trei soluţii existenţiale enunţate într-un poem erotic ricoşază 
sensuri logice, practice şi valabile oicând în planul vieţii – iată-le: 
1. A avea în minte chipul iubit, orice lucru iubit, şi a ni-l apropia 
tandru şi delicat după modelul plopilor ce se cutremur în adierea 
vântului; 2 Iubirea e reflectare luminoasă în celălalt şi în lume, 
alinare a sufletului, prilej de înseninare a gândului după modelul 
stelei ce luminează adâncul lacului terestru. 3. Aducerea-aminte e 
forma de conservare în suflet a fiinţei dragi, şi de perpetuare în 
timp a ceea ce iubim. 
        De reţinut:  A avea în minte şi a-ne apropia cu tandreţe ceea 
ce iubim; A lumina, a însenina, a produce bucurie, iubind; A-şi 
aduce aminte iar şi iar de cei dragi sufletului nostru, perpetuând 
astfel în lume, iubirea.     
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Ada Stuparu 
 

Elena Farago, ,,prima doamnă a poeziei româneşti”2 
 

Intrând în peisajul liricii româneşti la 
începutul secolului al XX-lea, Elena Farago3 a 
avut o contribuţie însemnată în afirmarea creaţiei 
originale româneşti. A debutat sub auspicii 
sămănătoriste4, dar s-a orientat apoi în mod 
natural spre simbolism, prin structură şi 
sensibilitate; poetă şi prozatoare, a contribuit la 
dezvoltarea şi consolidarea liricii feminine, atât de timid manifestată 
până la apariţia ei. Confruntată de timpuriu cu greutăţile vieţii, a ajuns 
totuşi în preajma unor mari personalităţi ale vieţii literare, ca I.L. 
Caragiale, Alexandru Vlahuţă, G. Coşbuc, Liviu Rebreanu, Nicolae Iorga 
sau Eugen Lovinescu, care i-au influenţat decisiv destinul creator. 

Debutul literar a avut loc în anul 1902, când Elena Farago publică în 
ziarul ,,România muncitoare” poezia Gândul trudiţilor, retipărită apoi 
sub titlul Munca în volumul de debut, intitulat Versuri5, apărut în 1906 la 

                                                 
2 Al. Cistelecan, Prima doamnă a poeziei (prima cronologic), Analele 
Universităţii din Craiova – Secţia Ştiinţe filologice, Literatura română şi 
universală, nr. 1-2, 2010, p. 17. 
3 Elena Paximade, căsătorită Farago, s-a născut la 29 martie 1878 în 
oraşul Bârlad, descinzând dintr-o veche familie grecească stabilită la 
Galaţi, ca al doilea copil din cei şapte, pierzându-şi mama în anul 1890, 
iar tatăl în 1896. 
4 Apărută la 2 decembrie 1901 la Bucureşti, revista ,,Sămănătorul” 
promovează gruparea forţelor artistice româneşti pentru o literatură care 
să răspundă aspiraţiilor naţionale, capabilă să oglindească ,,sufletul 
românesc”. În 1905 conducerea este preluată de Nicolae Iorga, care 
atrage atenţia asupra rolului activ al literaturii, a influenţei culturii în 
dezvoltarea societăţii. 
5 Volum receptat elogios în presa literară, prin cronici ca: Ilarie Chendi, 
Elena Farago – Versuri, în ,,Viaţa literară”, an I, nr. 22, 1906; Ovid 
Densusianu, Elena Farago: Versuri, în ,,Viaţa Nouă”, 1906; C.Ş. 
Făgeţel, Elena Farago; Versuri, în ,,Ramuri”, an I, nr. 7-8, 1906; Ion 
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Editura Luceafărul, din Budapesta. Semnând Fatma, Ileana sau 
Andaluza, îşi publică primele creaţii artistice în ,,Adevărul”, ,,Epoca” sau 
,,Zeflemeaua”, neavând curajul, după cum mărturisea poeta6, să îşi 
trimită poeziile la ,,Sămănătorul”. Va face acest pas după lungi ezitări, 
astfel încât la 19 octombrie 1903 apare în prestigioasa revistă poezia 
Noapte, iar la 4 decembrie, poezia Fără cuvinte, pentru ca din 1905 
tânăra poetă să devină o colaboratoare frecventă a revistei, fapt care îi 
asigură aprecierea şi susţinerea lui Nicolae Iorga, dar şi recunoaşterea 
valorii în epocă. În acelaşi timp, publică şi în ,,Luceafărul”  sau ,,Revista 
noastră” poezii care atrag aprecieri elogioase.  

Volumul de debut, Versuri, este primit cu interes şi admiraţie, iar 
Nicolae Iorga îi face o prezentare elogioasă în ,,Sămănătorul” din 4 iunie 
1906: ,,De mult nu scrie la noi o femeie cu idei, cu ştiinţă de vers, de 
iubire pentru arta sa. Părăsind pentru totdeauna discuţiile cu sine însăşi, 
lăsând altor tânguitori lungul vers de jălanie, vorbind naturii fără viaţă pe 
care o învie, desluşind pe cei smeriţi din viaţa oamenilor şi din afară de 
dânsa, căutând să dea de urma potrivirilor tainice ce se află între cele 
însufleţite şi cele fără de suflet, d.na Farago îşi va însemna trainic numele 
în literatura noastră”. Eugen Lovinescu apreciază mai cu seamă poezia 
de iubire: ,,o iubire discretă, tristă şi duioasă. E una din acele iubiri ce se 

                                                                                                    
Gorun, Elena Farago: Versuri, în ,,Revista noastră” 15 iunie 1906; G. 
Ibrăileanu, Elena Farago: Versuri, în ,,Viaţa Românească”, an I, nr.5, 
1906; N. Iorga, O nouă poetă: D.na Farago, în ,,Sămănătorul”, an V, nr. 
23, 4 iunie 1906 ş.a. 
6 Cercetarea vieţii şi operei Elenei Farago se datorează mai cu seamă 
profesorului C.D. Papastate, care, pe lângă experienţa directă din timpul 
activităţii alături de poetă, valorifică un bogat fond epistolar aflat în 
posesia sa, în volumul monografic Elena Farago, apărut în Craiova, la 
Editura Scrisul Românesc, în anul 1975, precum şi în Elena Farago, 
Traian Demetrescu, corespondenţă , publicată la Bucureşti, Editura 
Minerva, în anul 1976.   
          Informaţii preţioase se găsesc şi în volumul publicat de Eugen 
Lovinescu, Corespondenţă cu Mihail Dragomirescu şi Elena Farago, 
Craiova, Editura Scrisul Românesc, 1976 
         De asemenea, George Sorescu şi Ada Stuparu publică în anul 2010, 
la Editura SimArt din Craiova, volumul Elena Farago în scrisori şi 
documente inedite – Recuperări biografice. 
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consumă departe, în tăcere, şi nu se trădează decât printr-un cuvânt cu 
două înţelesuri, printr-o strângere de mână, printr-o privire furişă ce se 
şterge repede, lăsând în amintire o dungă luminoasă şi un dor neînvins de 
lacrimi”7. Aproape în totalitate, critica literară salută apariţia unei poete 
capabile să dea ,,scânteieri de adevărată poezie”, având darul ,,de a ne 
face să recunoaştem în autor pe un ales, un talent”. 

Îndemnată spre lectură, exersând pe mari modele ale literaturii 
universale prin traduceri care îi cizelează versul şi îi sporesc orizontul 
liric, Elena Farago descoperă poezia modernă, spre care se orientează în 
mod firesc. Mărturisirea modului în care s-a produs această adaptare la 
mijloacele de expresivitate simboliste vine mai târziu, într-un interviu cu 
Virginia Darie: ,,N-am adaptat-o eu, ci s-a adaptat de la sine. Am mers, 
cred, în pas cu vremea, simplu şi fără să vreau anume să mă modernizez. 
Am mers fără să mă controlez, fără să-mi impun o anumită ţinută, aşa 
cum nu te gândeşti la cum se mişcă piciorul şi totuşi păşeşti, alergi, urci, 
cobori, mergi drept, după teren, împrejurare sau anotimp. Am scris 
poezie simbolistă? Nu ştiu. Remarcam, e drept, că ar fi în notă, dar după 
ce era gata scrisă… Niciodată n-am renunţat şi n-am transformat pentru 
că aşa se purta”8.  

După o perioadă petrecută la Constanţa şi Brăila, poeta se stabileşte 
în 1907 la Craiova, unde soţul ei, Francisc Farago, este numit director de 
bancă. Aici se integrează de îndată în viaţa culturală şi socială. În 1905 
apăruse revista ,,Ramuri”, în al cărei comitet de redacţie va fi numită, 
poeta aducând, aşa cum aprecia C. Şaban Făgeţel, ,,un nume şi un 
prestigiu literar a căror strălucire avea să se reverse de acum asupra 
tinerei noastre publicaţii”9. Evenimentele dramatice ale primăverii anului 
1907 o vor prinde în vâltoarea lor şi pe Elena Farago, care, susţinută de 
N. Iorga, contribuie la sprijinirea ţăranilor care au avut atât de suferit în 
urma răscoalei din Oltenia. Compasiunea şi solidaritatea cu cei săraci şi 
oprimaţi, din rândul cărora ea însăşi se considera a face parte, rămân o 
direcţie dominantă a scrisului său. Un rezultat direct este ciclul de poezii 
Martie-decembrie 1907, pe care îl include în volumul Şoapte din umbră, 

                                                 
7 E. Lovinescu, Paşi pe nisip, Fălticeni, 1906, pp.141-150 
8 Virginia Darie, De vorbă cu d.na Elena Farago, în ,,Facla”, 8 iunie 
1936 
9 C.Ş. Făgeţel, Un popas, în ,,Ramuri”, număr festiv, 1929, p.17 



 13 

apărut în 1908 la Editura Ramuri. Împreună cu Traduceri libere, publicat 
în aceeaşi editură, volumul este premiat de Academia Română. S-a 
evidenţiat, astfel, şi ca o bună traducătoare din scriitori clasici şi moderni 
ca Villon, Ronsard, Malherbe, Corneille, Guyau, Verlaine, Henri de 
Regnier, Verhaeren etc. În raportul de premiere, Andrei Bârseanu aprecia 
limba curată şi armonioasă a traducerilor, precizând că ,,Libertatea 
aceasta de nouă înveşmântare a cugetărilor exprimate de poeţii străini a 
făcut ca traducerile d.nei Farago să apară ca nişte lucrări originale, încât 
cititorul nici nu simte că ceea ce citeşte este tălmăcit în altă limbă”10. 

Comentariile criticii sunt elogioase. Eugen Lovinescu apreciază 
originalitatea, profunzimea şi farmecul care se degajă din poezia Elenei 
Farago, care ,,nu e poezie cântată la lumina crudă a soarelui de amiazi, 
nu e strigătul de bucurie al învingătorului, – ci e poezia îngânată în 
amurgul unei zile de toamnă… Poeziile d.nei Farago n-au contururi 
lămurite, simţirea e învăluită şi discretă, cuvintele, deşi sunt simple, au 
înţelesuri îndepărtate… E un farmec.”11 

Al treilea volum de poezie originală, Din taina vechilor răspântii, de 
asemenea receptat admirativ, publicat în 1913, este urmat, în acelaşi an, 
de volumele cu versuri închinate celor mici, Pentru copii şi Copiilor, 
care deschid un nou orizont liric, datorat şi experienţei maternale12, 
domeniu în care poeta se va afirma pe deplin, acela al creaţiei pentru 
copii, prin care numele Elenei Farago se singularizează în literatura 
română. 

Abia în 1919, la îndemnul lui Eugen Lovinescu, Elena Farago trimite 
pentru ,,Sburătorul” poezii care vor constitui nucleul volumului Şoaptele 
amurgului, publicat la Editura Ramuri din Craiova, în anul 1920. 
Volumul de istorioare în versuri pentru copii Din traista lui Moş Crăciun 
continuă preocuparea pentru ceea ce poeta însăşi va considera a fi 
,,literatura pedagogică”, al cărei rol în formarea şi educarea copiilor îl 

                                                 
10 Raport de premiere, în Analele Academiei Române, S.II, t.31, 1908-
1909, secţia literară, p.264 
11 E. Lovinescu, Critice, I, Editura Alcalay, 1920, p. 97-99 
12 În anul 1907 familia Farago adoptase un băieţel, Mihnea, iar în anul 
1913 se născuse o fetiţă, Ana Virginia, căreia poeta îi consacră ciclul de 
poezii Din preajma leagănului, ea însăşi poetă mai târziu, cunoscută sub 
numele de Coca Farago. 
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înţelegea pe deplin. Acesta este urmat de alte volume pentru copii: 
Bobocica, Să nu plângem, Dar din dar, în Editura Samitca din Craiova, 
precum şi de un alt volum de traduceri din literatura universală, 
Traduceri libere şi Reminiscenţe. În 1921 este numită directoare a 
Fundaţiei Alexandru şi Aristia Aman, contribuind la completarea şi 
organizarea fondului de carte al Bibliotecii publice pe care o conduce 
până la sfârşitul vieţii sale. În acelaşi timp, activează ca inspector al 
Azilurilor pentru copii şi membru în Comitetul de lectură al Teatrului 
Naţional din Craiova. 

 În şedinţa solemnă din 12 iunie 1921 a Academiei, I.Al. Brătescu-
Voineşti propunea spre premiere volumele apărute în 1920, scoţând în 
evidenţă ,,aceleaşi însuşiri de muzicalitate a versului, de claritate în 
exprimarea imaginilor, pe care le admirăm la această stăruitoare şi 
modestă scriitoare”13. 

În 1922, împreună cu alte personalităţi ale vieţii culturale întemeiază 
revista literară ,,Năzuinţa”, revistă tradiţionalistă şi autohtonistă prin 
program, dar cu o largă deschidere spre ştiinţă şi literatură, adunând 
colaborări dintre cele mai prestigioase: Ion Barbu, Radu Gyr, Camil 
Petrescu, Ilarie Voronca, Ion Voiculescu, Ion Pillat, G. Mihail 
Zamfirescu, Felix Aderca, Eugen Lovinescu, Iorgu Iordan, Mihail 
Dragomirescu etc.  Orientarea creaţiei poetice spre lumea copilăriei se 
concretizează în volumele Ziarul unui motan, publicat în 1924, şi Într-un 
cuib de rândunică, apărut în 1925. Premiul ,,Neuschotz” pentru literatura 
pedagogică va răsplăti aceste apariţii. Şi chiar dacă poeta mărturisise că 
va scrie numai poezie pentru copii, versurile publicate în reviste sunt 
reluate în volumul Nu mi-am plecat genunchii, publicat în anul 1926, la 
Editura Prietenii Ştiinţei din Craiova.  Şi volumul de proză literară Să fim 
buni, dedicat copiilor, este primit cu căldură de critica vremii. 

Recunoscută drept cea mai mare poetă a vremii sale, Elena Farago 
este sărbătorită la împlinirea vârstei de 50 de ani, prilej cu care societate  
Olteniei, căruia a simţit că îi aparţine pentru totdeauna. 

La propunerea UNESCO, în anul 1978, poeta este sărbătorită la 
împlinirea a 100 de ani de la naştere. 

                                                 
13 I.Al. Brătescu-Voineşti, Raport de premiere, Analele Academiei 
Române, s. II, t. XLI, Secţia literară, 1920-1921, p.164 
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,,Prietenii Ştiinţei” din Craiova, coordonată de doctorul Charles 
Laugier, organizează în sala Teatrului Naţional o adunare festivă.14 

Liviu Rebreanu, în calitate de preşedinte al Societăţii Scriitorilor 
Români, îi trimite expresia preţuirii de care se bucură ,,pentru opera d-
tale poetică de o rară delicateţe şi adâncime, pentru sufletul d-tale veşnic 
bun şi entuziast”15. În aceeaşi perioadă i se conferă premiul literar 
,,Femina” pentru volumul Şoaptele amurgului. Deşi activitatea creatoare 
este mult încetinită, poeta publicând sporadic în revistele vremii, doar 
creaţia pentru copii o aduce în prim-planul literar, prin volumele A 
ciocnit un ou de lemn, Într-o noapte de Crăciun, 4 gâze năzdrăvane, 
Pluguşorul jucăriilor, Să nu minţi, să nu furi.  

În anul 1931, Nicolae Iorga, ministrul instrucţiunii publice, îi conferă 
medalia ,,Bene Merenti” clasa I, urmată de o recunoaştere  a întregii sale 
activităţi prin distincţia ,,Meritul cultural în 
grad de cavaler”. În anul 1937 este răsplătită cu 
Premiul Naţional pentru poezie, recunoscându-
i-se eforturile cu care ,,a oficiat cultul artei şi al 
poeziei”16.  

Confruntată cu mari probleme de sănătate, 
Elena Farago a rămas totuşi activă, mereu 
prezentă în viaţa socială şi culturală a Olteniei, 
primind pentru aceasta titlul de ,,Cetăţean de 
onoare al Craiovei” la 21 aprilie 1947.  

S-a stins din viaţă la 4 ianuarie 1954, fiind înmormântată în cimitirul 
Sineasca din Craiova.  

                                                 
14 Vezi Sorescu, George, Stuparu, Ada, Elena Farago în scrisori şi 
documente inedite – Recuperări biografice, Craiova, Editura SimArt, 
2010, p. 73-74 
15 Apud C.D. Papastate, Elena Farago,Versuri, Studiu introductiv, 
Craiova, Scrisul Românesc, 1978, p.12 
16 Izabela Sadoveanu, Premiul Naţional de literatură, în ,,Adevărul 
literar şi artistic” seria III, 21 martie 1937. 
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        IRONIM MUNTEAN 
 

Florina Ilis -Eminescu – demitizare, remitizare 

Scriitoare proteică, Florina Ilis a 
debutat cu versuri: Haikuuri şi 
caligrame în anul 2000, a publicat 
ulterior volumul de teatru: Lecţia de 
aritmetică (Editura Echinox, 2006) şi 
studiul Fenomentul science fiction în 
cultura post modernă. Ficţiunea 
cyberpunk (Editura Argonaut, 2005), 
dar s-a consacrat publicând romane 
Coborârea de pe cruce (2001), 
Chemarea lui Matei (2002), Cruciada copiilor (2005), apărut 
la Editura Cartea Românească, distins cu numeroase premii 
(Cartea Anului 2005, Premiul pentru Proză al Uniunii 
Scriitorilor din România, Premiul „Ion Creangă” acordat de 
Academia Română, Premiul Courrier International pentru 
cea mai bună carte străină, etc) şi tradus în limbile ebraică, 
maghiară, spaniolă, italiană, franceză. Cinci nori coloraţi pe 
cerul de răsărit (Editura Cartea Româneacă, 2006; tradus în 
limba italiană, Atmosphere libri, Roma, 2012). 

Vieţile paralele, Editura Cartea Românească, 2012, premiat 
la Colocviile Romanului Românesc de la Alba Iulia şi cu 
Premiul pentru proză al U.S.R. în 2013, este un roman-
document, ficţiune şi exegeză care ne teleportează prin timp 
în mai mult de un secol şi jumătate şi reconstituie existenţa 
antumă şi postumă a lui Mihai Eminescu, de la mijlocul 
secolului al XIX-lea până în prezent, aşa cum a fost trăită 
propriu-zis, ori proiectată pe pânza vremii, prin epoci, până 
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azi, cu idealizările, maculările, falsificările fantasmagorice, 
ori imaginată pornind de la documente. 

Florina Ilis împrumută titlul de la Plutarh, (care punea în 
paralelă vieţi ale personalităţilor antice eline şi latine), dar 
urmăreşte nu doar viaţa eroului său în detalii, aspecte din 
concretul vieţii cotidiene refăcând convingător timpurile 
Regelui Carol I, a Bucureştiului cu topografia străzilor, 
parcurilor, localurilor de petrecere, spitalelor de boli mintale 
în ample tablouri de epocă, ci şi vieţile succesive ale poetului 
aşa cum s-au reflectat în conştiinţa culturală a generaţiilor. 
Cu o capacitate de sinteză impresionantă, vitalitate epică, 
putere analitică, expresivitate stilistică, romanciera surprinde 
viaţa lui Mihai Eminescu în relaţiile lui cu contemporanii, 
iubirile sale, boala şi moartea conturându-i portretul complex 
care înglobează genialitatea poetică, ziaristul incomod, 
gospodarul cărţii, funcţionarul public, mondenul şi 
îndrăgostitul. 

Tipologic „Vieţile paralele” este un roman complex, nici 
ionic, donic ori corintic (după clasificarea lui Nicolae 
Manolescu din „Arca lui Noe”) ci sinteză din toate, dar şi 
realist, fantastic, cu elemente S.F, cu proiecţii onirice şi 
cosmareşti chiar, un roman polifonic, cu o arhitectonică 
structurală complexă, cu reconstituiri istorice, cronica unei 
lumi cu zeci de personaje valorificând o impresionantă 
colecţie de documente autentice inedite, înscrisuri, 
corespondenţă, jurnale, fişe de observaţie medicală, legende 
urbane, surse apocrife, manuscrise, texte-comentariu, 
mărturii ale contemporanilor, scrieri memorialistice, 
informări, procese verbale, dosarul operativ: „Poetul 
Naţional de la C.N.S.A.S”, comentarii de subsol. 

Compoziţional „Vieţile paralele” este o scriere supraetajată 
urmărind la prezent boala poetului şi moartea (28 iunie 1883 
– 15 iunie 1889) în sanatoriul doctorului Şutu în Bucureşti 
(28 iunie – 19 oct. 1883), în sanatoriul Ober Dobling, de 
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lângă Viena (20 oct. 1883 – 26 febr. 1884), în Bucureşti, 
Iaşi, staţiuni de odihnă (Veneţia, Odessa, Constanţa), 
mănăstire (Văratec) şi spitale cu numeroase teleportări în 
trecut: studiile la Viena (1869-1872), la Berlin (1872-1874), 
bibliotecar la B.U. Iaşi (1874-1875), revizor şcolar al 
judeţelor Iaşi şi Vaslui (1875-1876), redactor la curierul de 
Iaşi (1876-1877) şi la Timpul (1877-1883) şi viitor (regimul 
comunist 1949-1960, cu epoca sociologismului vulgar când 
opera e redusă la texte convenabile ideologic: prima parte 
din „Împărat şi proletar”, Viaţa, securitatea aranjând Dosarul 
„Poetului Naţional”; dezbaterea din Dilema-1998). Florina 
Ilis pune în dezbatere epică şi istorico-literară destinul 
poetului mereu desprins de factorul originar, confiscat 
(ideologic, poetic, estetic) retuşat, trunchiat, ripostând atât 
împotriva biografiilor romanţate fantasmagorice ale lui 
Eugen Lovinescu (Bălăuca Mitte), Octav Desilla, Cezar 
Petrescu („Luceafărul”, „Nirvana”, „Carmen Saeculare”) 
care nu asimilează adecvat informaţiile şi contra 
interpretărilor false ale sociologismului vulgar instalat în 30 
dec. 1947, când România a devenit „Republică Populară” 
(evident la sărbătorirea centenarului naşterii poetului de când 
devine academician post-mortem şi „Poet Naţional”), 
fixându-i-se o imagine mişcată, tulbure, falsă. Romanciera 
compune un roman în patru părţi cu număr variabil de 
secvenţe narative: I (13 secvenţe epice), II (23 secvenţe), III 
(15 secvenţe epice), IV (20 secvenţe), fascinând integral, dar 
mai ales în reconstituirea intervalului 1869-1889, 
structurându-şi romanul pe tehnica palimpsestului rezultat 
din cărţile scrise despre poet. O discuţie a poetului în salonul 
sanatoriului vienez în care e găzduit împreună cu Stelian 
Filipescu – informatorul trimis de Securitate să-l 
supravegheze – pune în cumpănă „geniul nu respectă 
normele […] poetul de geniu te obligă să-ţi dezlegi de la ochi 
tăi (ochii lui) şi conclude în faţa monstruosului agent: 
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„Adevărul, domnule Filipescu, e faptul că lucrurile se repetă 
la infinit. Toate sunt una. În acest prezent etern. Omori o 
muscă. Omori un rege. Totuna. În planul eternităţii, 
întreruperile din natură sunt nesemnificative” (s.n. p. 216-
217). Ipostaza genialităţii lui Eminescu este mereu subliniată 
în roman, pornind de la Titu Maiorescu: „Dumneata ai fost 
întotdeauna prea impersonal (ca un geniu) şi de aşişderea 
prea nepăsător. Averea sau neaverea, rangul sau ridicarea 
socială, amorurile şi premiile – toate acestea au fost 
întotdeauna indiferente geniului şi seninătăţii abstracte, în 
care te-ai înfăşurat, înălţându-te luciferic deasupra tuturor 
semenilor. Trăind numai în cercul pur al ideilor generale, ţi-
ai căutat refugiul în lumea cugetării şi a poeziei fără să te 
gândeşti la aspectele pozitive ale vieţii „cercul strâns” (p. 
524). Maiorescu, prin pilda lui Eminescu, a stabilit criteriul 
estetic, ierarhiile (canonul) evidenţiindu-i caracterul: „Prea 
civilizat, sau prea impersonal şi melancolic (ori prea apatic) 
ca să intervină, formulând toate întrebările care-i stăteau pe 
limbă – statutul de geniu singular care tocmai îi fusese 
conferit cu atâta eleganţă impunea şi un anumit caracter 
(abstract), dar mai ales, o anumită conduită (senină)” (p. 
524). Opera lui poetică cuprinde de „o parte din cugetările şi 
simţirile care agită toată inteligenţa europeană în artă, în 
ştiinţă şi filosofie” iar „limita adaptată fără silă la exprimarea 
credincioasă a acestei amplificări” (p. 525). 

Dintre arte admiră muzica socotind-o ca şi Schopenhauer 
„cea mai metafizică, dacă pot să spun aşa. Acea năzuinţă 
omenească, fără obiect (Verlangen) pe care reuşeşte s-a 
redea muzica într-o manieră foarte precisă, aproape 
matematică şi câtuşi de puţin cerebrală este de natură 
metafizică, fără îndoială. Desfătându-ne simţurile cu armonii 
divine, tulburătoare, muzică ne umple, deopotrivă de plăcere 
şi suferinţă, adică tocmai opusul uitării de sine (care ar trebui 
să fie scopul existenţei omeneşti, nu?), va să zică, ne trezeşte 
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pasiunea pentru viaţă. Cât de măgulită se simte atunci în noi 
voinţa de a trăi (s.n.) amuzându-se în taină obiectul nostru, 
suflet care, vrăjit, vibrează (ca o coardă bine întinsă) la cea 
mai mică atingere-mi pot închipui! (p. 358). 

Pentru Eminescu (poet romantic) visul e locul geometric al 
creaţiei, în vis e dorinţa de eterna pace, „visul are 
dramaticitate” şi sfâşiat de atâtea contradicţii şi „cu uşurinţă 
proiecta vise în plan poetic nu-i era de niciun folos în lumea 
reală obişnuită”, trăind „cu impresia că se află în acelaşi timp 
în lume şi în afara ei, năzuind ca prin îmaginaţie poetică să 
confere ireconciliabilei antiteze (vis – lume) măsura unei 
armonii (metrice) perfecte care să se nască din îmbinări de 
cuvinte şi jocuri metaforice noi, protejând idealul (floarea 
albastră) cu preţul sacrificării realităţii. Ceea ce era, însă 
posibil în poezie – rezolvarea poetică a contrariilor (prin 
metafore şi subtilităţi de limbaj) – nu mai era şi în viaţa 
reală” (s.n. p. 48). Pentru poet „Lumea-i umbra unui nor şi 
visul unui dormind” (p. 163) „Viaţa şi visul sunt filele 
aceleiaşi cărţi şi a citi în ordine, pagină cu pagină, înseamnă 
a trăi, iar a răsfoi înseamnă a visa” (Schopenhauer, p. 240). 
Visul de iubire a ipostazei de îndrăgostit a poetului absorb 
energiile epice ale romancierei care află de la o sursă (Iancu) 
care l-a cunoscut pe Eminescu: „aici de-o abstinenţă de 
pustnic, aici lacom de plăcerile vieţii, fugind de oameni şi 
căutându-i nepăsător ca un bătrân stoic şi iritabil ca o fată 
nervoasă. Ciudată amestecătură. Fericită pentru artist, 
nenorocită pentru om” (p. 48). 

Pendulează în faţa ideii poetice de femeie demon sau înger 
concretă (Veronica) cochetă, blondă aşteptând să fie iubită, 
protejată, să se cuibărească în braţele-i. 

Cerând sfatul lui Titu Maiorescu în privinţa căsătoriei, 
acesta îi aminteşte că toţi poeţii însuraţi au fost nefericiţi, că: 
Iubire egal moarte egal repaos, şi argumentând (după sursa 
Brătescu) că Veronica i-a fost amantă lui Caragiale (în 
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figuraţia Luceafărului Cătălin – Caragiale, Cătălina – 
Veronica, Maiorescu – Demiurgul – replicându-i: „Şi pentru 
cine vrei să mori? / Întoarce-te, te-ndreaptă / Spre acel 
pământ rătăcitor / Şi vezi, ce te-aşteaptă”. Izbucnirea e 
violentă: Canalia (de Caragiale e vorba). Corespondenţa cu 
Veronica acordă spaţiu larg acestei trădări de care e vinovat 
doar Caragiale. Gelozia îl va răvăşi, manifestându-se violent. 
Romanţios în relaţiile cu femeile, familiarizat cu codul 
amoros monden, este ironic cu filfizonii împăunaţi cu alură 
de seducători în saloane, unde pâlpâie instinctele. 

Poetul debordează de erotism (alături de primăriţa din 
Laza, de Eli) dar romanciera curmă brusc turnura spre 
sexualitate a scenelor erotice, făcându-l să se mulţumească 
cu proiecţiile, visurile de iubire fericită din poezii. 

Antologică în jocul acesta iluzie-realitate este secvența 15 
(În această admirabilă și romantică seară) din partea a doua 
în care o plimbare romantică, hibernală în peisaj 
antromorfizat se pliază pe substanța lirică a poemului 
“Strigoii”, preaplinul sufletesc real mergând paralel cu cel 
poetic. Alte poezii se hrănesc din substanța clipei (Dorința, 
Vino-n codru la izvorul). Din exterior în intimitatea reală a 
casei Veronicăi în absența soțului, cei doi îndrăgostiți se 
îmbrățișează, poetul obține un sărut cast prin care „și-ar fi 
dorit s-o înghită cu sărutarea lui și s-o țină captivă, înlăuntrul 
inimii sale” dar ea îl temperează printr-o pornire ludică, prin 
fascinant joc de-a dragostea: “Du-te acum! îi șoptește tandru 
Veronica. Trebuie să se întoarcă Fănică. Hai du-te! Se lipește 
din nou de el. Du-te și scrie!” (p. 293) Acasă găsește în 
buzunarul jiletcii firul de “floare albastră” iar Veronica 
singură se dezbracă în fața oglinzii trăind cu senzualitate 
supremă gândul fericirii sub ochii imaginari ai poetului. 

Adoarme dezbrăcată, trăind și-n vis extazul, iar soțul o va 
privi astfel dormind. Secvența este pilduitoare pentru 
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inventivitatea epică a Florinei Ilis, prin care susține geneza 
unor poeme eminesciene și alte secvențe: Pe o bancă în 
parcul Copou, Și doamna Micle? Veronica?, Eminescu 
reveni la doamna Micle sunt focalizate pe viața cuplului 
definind concepția lui Eminescu asupra femeii, a raportului 
dintre poezie și realitate în planul iubirii, cu registrul ce 
definește femeia înger și femeia demon. Face portretul 
eternului feminin în care părul iubitei este element al 
seducției ca și ochii, buzele, piciorușul, sânii, coapsele ori 
subsiorii “un paradis poetic (fermecător) atât de puțin cântat 
la alți poeți” (p. 298), gâtul, Veronica fascinează prin 
feminitatea contradictorie cu conflictul dintre minte și inimă, 
iar o scenă de patos erotic când “Poetul îi caută buzele 
aplecând-o ușor peste masa sa cu hârtii. O sărută cu patimă 
sălbatică. Toată setea și foamea din ultima vreme răzbătea 
dureros în acea sărutare. Era și o oarecare înverșunare în 
îmbrățișările lui. Înverșunare împotriva alcătuirii lumii 
(nedrepte) împotriva veșmintelor ei atât de îmbumbate (cu o 
mulțime de năsturei), de strânse (cordonul cu cataramă 
strâns în jurul taliei, cravata mătăsoasă de la gât), de legate 
(panglica de la cravată, de la pălărie) împotriva nestăvilitei și 
arzătoarei dorinți („o dorea nespus…” (p. 484) totul se 
curma brusc la apariția lui Miron Ponpiliu cu care poetul 
locuiește). 

Gazetarul este incomod, nu făcea parte din partidul care-i 
plătea leafa, dar are convingeri personale care deranjează 
(chestiunea dunăreană, Tratatul de la Londra privind 
suzeranitatea Gurilor Dunării, a semnării alianţei cu Austro-
Ungaria, decizia înfinţării Mitropoliei romano-catolice la 
Bucureşti, conflictele din sânul partidului conservator, 
spiritele privind naţiunea, totul consumat într-o lume văzută 
ca un bâlci al deşertăciunilor, cu „măşti râzânde puse bine 
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pe-un caracter mimic”. O viziune carnavalescă şi-n lumea 
reală, ca şi-n cea roasă de alinare. Carnavalul care se ţine la 
Sanatoriu înainte de plecarea poetului de la Viena, cu 
costumaţii şi măşti este prilej pentru medici să descopere 
contrastul dintre aparenţă şi esenţă, dintre fiinţă şi mască, 
dintre iluzii şi speranţă şi să afle diagnostic pentru bolnavi: 
„În Prater, pe toată durata Carnavalului, până în noaptea de 
Lăsata Secului, puteau fi văzute mici farse, spectacole de 
stradă oferite de trupe ambulante de actori, precum şi măşti 
de bâlci care defilau prin mulţime antrenând uneori în jocul 
lor burlesc şi spectatorii” (p. 344) Lumea ca bâlci al 
deşertăciunilor, lumea ca teatru este un topos ideatic, în 
roman, în care se aşează actori cu destine regizate de un 
mare păpuşar cosmic, iar Florina Ilis îşi probează 
creativitatea prin diversitatea tipologică ce animă scena 
epică, mulţi inşi cu existenţă reală, concret istoric ajung 
personaje în roman: Mihai Eminescu, Veronica Micle, Titu 
Maiorescu, Ioan Slavici, I.L. Caragiale şi alte zeci de tipuri 
reale ori imaginare remarcabil portretizate: „Pe aleea din vis 
s-a întâlnit cu un bărbat care-i semăna domnului Maiorescu. 
Avea faţa tânără, durdulie şi rotundă ca o lună plină. Când şi-
au dat mâinile, omul din lume care vorbea nemţeşte s-a făcut 
tot mai mare.” (p. 123) şi proiectate într-un peisaj, din care 
nu lipsesc elemente tipice liricii descriptive eminesciene: 
„Iată-l! Lacul cu nuferi. Sări sprinten într-o barcă, însă, dând 
să vâslească observă cu infinită spaimă că apele lacului se 
mâliseră. Se trezeşte speriat, scăldat în sudori reci” (p. 123). 
Protagoniştii sunt multiplu portretizaţi: „Poetul îi contemplă, 
din spate, bustul subţire, bine strâns în corset urcând încet cu 
privirea înspre locul în care părul buclat se furişa 
neascultător, ieşind de sub voalul complicatei pălării. O simţi 
tresărind lăuntric sub intensitatea privirii lui” (p. 335). 

Eternul feminin este portretizat în tipar eminescian: „Ochii 
verzi şi galeşi ai nevestei primarului stârniră în el fiori dulci, 
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iar în felul în care se mşca în jurul lui îl făceau să simtă un 
soi de fericire beată, domoală (somnolenţă)” (p. 497); ori 
gesturile de chochetărie ale femeii/ privirile galeşe ale 
ochilor ucigător de dulci răsucind de bucle mişcând de talie, 
întoarcerile pe călcâie, zâmbirile molatice de felină etc., 
gesturi care altădată îi fuseseră lui (şi numai lui) adresate. 
Mai remarcă (cu amărăciune) cât era ea de strălucitoare (îi 
reproşă în gând asta): „gura roşă, voluptuoasă, părul blond, 
unduindu-se luminos, vorba îi era vie şi în ochi îi plutea o 
anumită angoasă, iar mâna când i-o întinsese să i-o sărute, îi 
era fină, dulce, mângâioasă” (p. 507). Romanciera posedă 
arta punerii în scenă, a regiei rafinate, capacitate analitică 
prin care apropie romanul de monografia călinesciană, 
reflexivitatea stilului expresiv susţinând viziunea unui 
Eminescu: „poet genial (nebun) care stă toată ziua într-un 
cerdac, privind în gol, conversând cu Dumnezeu sau cu 
elementele. Războindu-se cu limitele cunoaşterii omeneşti. 
N-are importanţă cu cine. Imaginea asta (hamletiană) ne 
conferă şi o oarecare prestanţă! Ne scoate într-un fel din 
lumea de băşcălii caragialiene, arătându-ne că, în ansamblul 
ei, condiţia umană e una tragică. Să ai un asemenea preţ, e 
ceva, nu? Ai plătit, însă un preţ cumplit! Cu cât spiritul lui se 
înalţă mai sus atingând culmi nebănuite, cu atât e mai 
aproape, neliniştitor de aproape, de cea mai crudă şi mai 
teribilă nebunie. Iar Eminescu s-a înălţat în spirit cum puţini 
dintre contemporanii săi au reuşit s-o facă (nici unul). Dar şi 
căderea i-a fost pe măsura înălţării ameţitoare. De ce am 
renunţat la mitul tragic al lui Eminescu? Pentru a dobândi 
altceva mai de preţ?! Ce?” (p. 615). 

Florina Ilis răspunde acestei întrebări surprinzând „vieţile 
paralele” ale poetului genial, pe cât de reale istoric, pe atât de 
metafizic visate.   
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    Anca Sîrghie 
 

“Cartea Originilor” de Mihai Posada- ca festin 
spiritual 

 
     Dialogul publicistic al intelectualilor din 
România cu conaționalii lor din diasporă nu 
mai este un vis greu de împlinit, cum fusese 
o jumătate de secol socialist, ci devine an 
după an o realitate firească. Nu pot uita pe 
filosoful Constantin Noica prin anii’82 când 
mi-a citit un articol și mi-a spus  că  ar  
merita să fie publicat  în “Balkan Archiv” de 
la Bamberg, despre care eu nici nu aveam de unde ști că 
apare, drept care textul respectiv a trebuit să fie tradus și 
astfel trimis în Germania, ceea ce s-a și întâmplat apoi.  Nu 
am cunoștință dacă acea revistă mai apare în prezent, dar 
bucuria de a vedea articolul meu apărut în anii aceia  într-o 
publicație germană cu circuit internațional nu a avut margini. 
Este ușor de observat astăzi că tot mai multe reviste din țară 
și din străinătate – și mă refer la cele de limbă română – atrag 
specialiști de pe cele mai diferite meridiane pentru 
dezbaterea unor teme ardente, de mare interes pentru cititorii 
români de pretutindeni. Aș observa că această eliberare riscă 
să ne pună în fața unui fenomen de inflație, provocat de 
circulația online a atâtor reviste, imposibil de parcurs, iar 
selecția, absolut necesară, are și ea riscurile ei, obligându-ne 
la o lectură grăbită, uneori fără un răgaz al meditației. Aici 
intervine triajul redactorilor, care sunt răspunzători de 
calitatea textelor promovate în presă. 
     Revista “Origini/ Romanian Roots. A review of  
Literature, Ideas and the Arts” care apare din 1997, când 
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fusese ctitorită de poetul publicist Gabriel Stănescu, își 
menține nivelul înalt datorită tematicii în bună parte  
recuperatoare (Mircea Eliade, Emil Cioran, Vintilă Horia, 
Aron Cotruș, Ștefan Baciu etc.), cât și  colaboratorilor ei 
prestigioși. Unul dintre ei a fost cu începere din anul 2003 și 
Mihai Posada, care acum găsește de cuviință să-și adune în 
volumul surprinzător intitulat „Cartea Originilor”, apărut 
recent la Editura Tipo Moldova, Iași, 2013, textele  care 
văzuseră lumina tiparului nu doar în această revistă 
panromânească ci și în Caietele Internaționale de poezie sau 
în Almanahul revistei. În mod firesc, Mihai Posada a devenit 
membru al Asociației internaționale a scriitorilor și 
oamenilor de artă români – LiterArt XXI, care patronează 
publicațiile menționate. Din cuvântul autorului desprindem 
rațiunea gestului editorial, căruia îi datorăm cele 520 de 
pagini ale antologiei de față, „gândită de mine ca un 
document literar-spiritual al unui deceniu de creație 
personală, dar și ca mărturie a intenției de reintegrare a 
scriitorilor din Țară și a celor desțărați, împreună, în 
fruntariile culturii limbii lor comune, Patria Limbii 
Românești, una și indivizibilă, după separarea motivată 
politic, timp de peste 50 de ani”. Cea cărei îi revine misiunea 
de a defini targetul urmărit prin publicare pe mai departe al 
revistei „Origini” din Georgia, S.U.A. este însăși soția  
ctitorului ei, doamna Virginia Stănescu, care semnează în 
carte prefața intitulată O binecuvântată apariție: „Astăzi, 
revista „Origini/Romanian Roots” rămâne un element al 
rezistenței prin cultură, continuându-și menirea pentru care 
ea a fost concepută”. Avem de-a face însă, de data aceasta, cu 
o cu totul altă semnificație a termenului, după cum și 
vremurile s-au schimat. În ea se manifestă o rezistență prin 
cultură izvorâtă de viețuirea într-o lume desacralizată, 
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mercantilizată și în care spiritual s-a pierdut în adâncimile 
eului marcat astăzi de un scientism excesiv. Nu puțini sunt 
cei care au lansat strigătul de reîntoarcere la lumea spiritual 
ca un act de salvare al Omului modern.”  
Mihai Posada a avut ideea de a reconstitui drumul său de 
colaborator la această revistă. De aici, caleidoscopica 
imagine a antologiei, în care alternează poezii cu articole, 
recenzii de carte cu interviuri mereu incitante, chiar și atunci 
când imaginar dialoghează cu Mircea Ivănescu sau real cu 
Ion Halmaghi și chiar cu file de jurnal. Descoperim în pagini 
portretul lui Varujan Vosganian, cel care „nu folosește, ca 
om politic, instituția promisiunii..., reușind să nu emane nici 
suficiența grobiană a unora, nici nesimțirea mincinoasă a 
altora”, dar este și un poet de elită. Publicistul Ion Boieru, 
care a ctitorit „Cuvântul Românesc” din Hamilton -Canada a 
tipărit, după întoarcerea sa în România lucrarea „Criza 
politică contemporană și exilul românesc”, vol.I, pe care 
Mihai Posada o recenzează. La fel  procedează și cu ultimele 
50 de poeme ale lui Dan Dănilă, la care sesizează 
„complicată meșteșugărie a spunerii de lucruri serioase, în 
felul șotiei”. Interesantă este prezentarea revistei de istoria 
religiilor „Zalmoxis”, scoasă de Mircea Eliade într-o tulbure 
perioadă interbelică, ce a anilor de război, 1938-1942, după 
care el va relua demersul său în reviste cu alte titluri în 
Germania și la Chicago, în S.U.A. Autorul formulează opinii 
în problemele ardente ale actualității în „O cauză pierdută”, 
unde glosează despre globalizare.  
Stilul în care Mihai Posada face comentariul său, indiferent 
de temă, de personalitate abordată este briant, pentru că, 
dincolo de toate, ziaristul este absolut sincer și tranșant în tot 
ce afirmă. El folosește un limbaj elevat, cu un vocabular 
bogat și bine stăpânit ca nuanțări, când fin-ironice, atunci 
când critică paginile de la „România culturală”, când 
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poematice (Și bunicul meu a fost președinte în America), 
după nevoie, când alimentate din viul grai, când elevat 
neologistic. Poetul, care necontenit frământă limba, nu se 
sfiește să inventeze cuvinte, să dinamiteze sintaxa clasică a 
frazei: „Belgradul bombardat traversează piața/ sfâșiat într-
un crâmpot de ziar/ de-a stânga statuii lui Lazăr/ cel înviat 
Gheorghe în limba mamei lui/ și dreapta bisericii/ cu 
ceasornicărie sub ceasul din turn/ aleargă, se-oprește și râde/ 
copilul: se joacă în soare” (Sibiu: Piața Revoluției, la 1999). 
Nu lipsește sarea și piperul, privirea ascuțită, chiar 
neiertătoare, de o absolută sinceritate.  Este un stil care 
captivează, menținând bucuria lecturii prin asociațiile 
surprinzătoare, datorate unei culturi solid sedimentate și 
garnisite cu concepte și teorii de ultimă oră.  
Texte eseistice în limba română alternează în volum cu 
versuri traduse în engleză, vădind preocuparea de a ieși din 
încorsetarea unei limbi de circulație restrânsă. Un volum care 
dă satisfacția antologării autorului și asigură cititorilor șansa 
unei desfătări spirituale. Citind acest volum ca pe un mixtum, 
am petrecut un festin regal al spiritului???? 
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   PETRU URSACHE   

                              Lumea lui Cioran 
  

             Moto: 
        „Nu vreau să închei fără a te pune 
încă o dată în gardă contra entuziasmului 
ori a invidiei pe care ţi-o inspiră «şansele» 
mele, şi mai precis aceea de-a huzuri într- 
un oraş a cărui amintire trebuie să te 
obsedeze, în ciuda  înrădăcinării în patria 
noastră evaporată. Nu aş schimba acest 
oraş pe nici unul din lume; din chiar acest 
motiv el este izvorul nefericirilor mele”.17 
                                           CIORAN 
 
 Când scriam articolul Războiul celor două scrisori 18, 
având ca obiect schimbul epistolar  între Emil Cioran (Scrisoare 
către un prieten de departe, din 1957) şi Constantin Noica 
(Răspuns al unui prieten îndepărtat), încă nu-mi dădeam seama de 
natura relaţiilor ce s-au succedat între cei doi combatanţi, în urma 
actului comunicativ, atât de spectaculos, de deschis şi de riscant în 
împrejurările politice de atunci. Şi-a făcut loc ideea unei „rupturi” 
ireparabile, lansată şi întreţinută abil de aparatul de propagandă al 
momentului, cu interesul vizibil de a fabrica un zid despărţitor între 
Est şi Vest. Cititorul neavizat cădea uşor în derută, dacă se lăsa în 
voia retoricii de suprafaţă, a frazelor învăluite între da şi nu, fără 
marca denivelărilor semantice, a paradoxurilor, a însemnărilor în 
răspăr, de o parte ca şi de alta, adică şi la Cioran şi la Noica. Cine 
decupează propoziţii rebele din textul cioranian se crede îndreptăţit 
să întrezărească început de gâlceavă: „Marea învinuire ce se poate 

                                                 
17 Emil Cioran, Scrisoare către un prieten de departe. Din vol. Istorie şi utopie, Humanitas, 
Bucureşti, 1992, p. 26-27.  
18 Petre Ursache, Războiul celor două scrisori , „Convorbiri literare”, 2008, nr. 3. 
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aduce regimului vostru e că a ruinat utopia, principiu de regenerare 
a instituţiilor şi popoarelor”; „Voi sunteţi dezamăgiţi de promisiuni 
ce nu puteau fi ţinute...”. Derutant pare şi tonul frazelor lui 
Constantin Noica: „...dar chiar şi noi am ajuns la gândul că se poate 
perfect colabora cu marxismul”; „...e un lucru de spus în favoarea 
lumii marxiste”. Aşadar, noi versus voi, Est versus Vest, hotărât şi 
apăsat, să înţeleagă oricine. Nici pe departe enigmaticul da, în 
concurenţă cu învolburatul şi maladivul nimic, boală europeană 
recognoscibilă în toate timpurile despotice, ca un triumf generalizat 
al „eşecului”, cum rezultă din lectura efectuată cu luare aminte a 
celor două epistole, dar şi din celelalte scrieri ale celor doi 
singuratici, aflaţi la distanţă, însă la polii aceluiaşi rău distructiv de 
lume. 
 S-a aşezat în calea accesibilităţii scrisorilor şi înscenarea 
procesului Noica-Pillat, cu efecte dezastruoase pentru toţi membrii 
lotului, extinse diabolic asupra familiilor, asupra prietenilor de 
aproape ori „de departe”, dat fiind că cele două texte au cântărit 
greu în dosarul de acuzare. De aici pretextul de a-l taxa pe Emil 
Cioran drept un aventurier măcinat de răutate şi dirijat de forţe 
obscure, străine intereselor  ţării, iar pe Constantin  Noica, un 
individ lipsit de personalitate, manevrabil şi purtând în gene 
morbul trădării de patrie. Volumul Istorie şi utopie19 se deschide cu 
Scrisoare către un prieten de departe, ca început de capitol cu titlu 
„semnificativ”: Despre două tipuri de societate, titlu şi el oarecum 
derutant. Citim în răspunsul lui Noica: „Am început să înţelegem 
că e mai multă platitudine în destinele voastre: până şi exilul vostru 
e banal, care riscă să vă ducă la «nostalgie», patriotism şi 
sentiment, ce puţin lucru este el faţă de exilul nostru subtil, exil 
printre ai tăi, la tine acasă uneori, în lumea ta, şi totuşi dintr-o dată 
vidat de ea. Câteodată, când rafinăm şi noi, lucrul ni se pare chiar 
interesant, şi atunci scriem jurnale sau opere geniale – pentru 
sertare. Tout compte fait, e mai bine aici”. 

 Iată absurdul în deplină vigoare, între nemarginile da /nu-
ului; vidul terorizant instalat unde nu te aştepţi: „e mai bine aici”. 
Cum e posibilă o asemenea propoziţie? Culmea, Noica avea 
                                                 
19 varianta românească, Humanitas, Bucureşti, 1992. 
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dreptate, iar „prietenul de departe” nici nu se îndoia de asta. E „mai 
bine” pentru că exilul „printre ai tăi” e mai greu şi mai barbar; 
pierzi  familia, patria, fiinţa în condiţii de infern, dar şi 
marginalizat, umilit, batjocorit sistematic de puternicii zilei. În 
asemenea condiţii se naşte dorinţa de a înfrunta toate feţele răului, 
ca îndatorire faţă de sine şi de ai tăi, cum credea şi Petre Ţuţea când 
declara: „Dacă murim aici, în lanţuri şi în haine vărgate, nu noi 
facem cinste poporului român, ci poporul român ne-a făcut onoarea 
să murim pentru el”. Aşadar, cine avea dreptate dintre cei doi 
singuratici care nu erau singuratici? Era gâlceavă, ruptură sau un 
examen critic voluntar şi aspru pentru a se rezista aicica cei mai 
buni de aici cu demnitate, într-un război cu multe chipuri ale 
morţii? 
 Pentru cititorul de astăzi nu există decât o cale deschisă în 
dobândirea răspunsului: relectura scrisorilor, dar nu cu prejudecata 
acelui ieri apăsat de prejudecăţi, ci sub semnul lui acum. Îi vine în 
ajutor un document nesperat de preţios, volumul Fratele fiului 
risipitor alcătuit de Aurel Cioran şi publicat de Editura „Eikon” în 
2012. Până de curând n-au fost posibile decât informaţii disparate, 
incerte. În Jurnalul de idei al lui Constantin Noica se păstrează 
câteva scurte notaţii, unele simple însemnări economicoase, altele 
entuziaste. Încă din „prima zi la Paris” (17 iunie, 1972), după un 
program extenuant de vizite, convorbiri „pe tema procesului”, 
plimbări prin parcuri, autorul notează şi o „convorbire bună cu 
Emil”. Atât. Încă nu se văzuseră. Dar după o zi: „... la Emil 
[Cioran] toată seara, cu Simone [Boué] şi el. Mă simt liber şi 
deschis în toate, până şi-n gest. Mă conduce până acasă şi simt tot 
timpul că e prietenul la care ţin cel mai mult. Pare înfrânt. Nici 
franceza nu e a lui. Îmi dă «dreptate». Dar unde?”20 (Constantin 
Noica, Jurnal de idei. Text stabilit de: Thomas Kleininger, Gabriel 
Liiceanu, Andrei Pleşu şi Sorin Vieru. Humanitas, Bucureşti, 1990, 
p. 181). La Mircea Eliade (Jurnal) se simte gândul obsesiv, nevoia 

                                                 
20 Cioran, Scrisori către cei de-acasă. Stabilirea şi transcrierea textelor 
de Gabriel Liiceanu şi Theodor Enescu. Traduceri din franceză de Tania 
Radu. Ediţie, note şi indici de Dan C. Mihăilescu. Editura Humanitas, 
Bucureşti, 1995, p. 36.  
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de a-l evoca pe autorul Îndreptarului pătimaş în momente 
apăsătoare de criză pentru unul sau pentru celălalt, dar la mari 
intervale de timp.               
 Un fond de informaţie consistent şi de interes istoriografic 
furnizează Caietele (Humanitas 1999-2000), descoperite, salvate şi 
pregătite pentru tipar de Simone Boué, ca şi volumul Scrisori către 
cei de-acasă (Humanitas, 1995; ediţie îngrijită de Dan C. 
Mihăilescu), un epistolar chibzuit şi elegant ca ţinută scriitoricească 
şi morală, cu sensibile efecte stilistice asupra cititorului 
încunoştiinţat de existenţa dramatică a familiei Cioran rămasă în 
ţară, spre care se îndreaptă, cu prioritate, corpusul de texte. Mania 
epistolară, titlul secvenţei introductive aparţinând lui Emil Cioran 
însuşi, arată că profesiunea în sine este o artă a înţelepciunii şi 
harului. Se cuvine varietate în ton, nuanţare şi participare de la caz 
la caz. Scrisoarea nu-şi găseşte locul oricând, oricum şi oriunde. 
Scria părinţilor la 20 iunie, într-o vreme când erau ameninţaţi să fie 
scoşi din casă, bătrâni şi bolnavi, iar Aurel, fratele lui Emil, dat 
afară din avocatură şi arestat: „Îmi închipui cât sunteţi de singuri şi 
de trişti; dar poate n-ar trebui să pierdeţi orice speranţă. Pentru a 
scăpa de prea multe gânduri îngrozitoare eu văd multă lume, căci 
de-aş sta tot timpul singur, nu ştiu ce s-ar alege de mine”. Sau lui 
Aurel, sub apăsarea aceloraşi gânduri privind nesiguranţa libertăţii 
proprii: „Fiece ins e victima propriului său temperament. Eu cred a 
fi lichidat multe erori şi multe speranţe înşelătoare. Încearcă, prin 
orice mijloc, să te ţii în afară de pasiuni vremelnice şi superstiţii 
care otrăvesc inutil sufletul şi elanurile spiritului. Numai aşa se pot 
suprima regretele inutile şi nădejdile ineficace. Universul este o 
cenuşă în prefacere al cărei rost nu-l înţelege nimeni”21 Şi într-un 
caz şi în celălalt încerca, să dea sfaturi utile interlocutorilor. 
Totodată, se avea în vedere pe sine, devenind convingător, pentru 
că se afla în perfectă cunoştinţă de cauză. 
 Oricum, prinde chip şi viaţă adevărata lume a lui Emil 
Cioran. Mai întâi, cea apropiată de fiinţa sa, mărginită la origini, 
familia, satul copilăriei, prietenii; ca apoi să se dezvăluie 
imaginarul fantasmatic de gândire şi de poezie, personalitatea 
                                                 
21 Ibidem, p. 43-44. 
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puternică, răvăşitoare, în latura ei intelectuală, încifrată în scrieri 
poetico-filosofice, contrariante, tulburătoare. Îi scria din Paris, la 10 
aprilie 1967, fratelui său, Aurel Cioran: „Îmi aduc foarte bine 
aminte de Căsoaie, dar foarte puţin de Muzeul de istorie naturală. 
Memoria mea, intrată în tot ce priveşte Răşinariul, mă trădează 
adesea când e vorba de Sibiu. Cu vârsta, copilăria învie tot mai 
mult în detrimentul adolescenţei  şi a tot ce a urmat”. Satul 
Răşinari, locul copilăriei, sau Şanta, sau Iezerul, sau Coasta Boacii 
revin frecvent în scrisori, ca şi imaginea ciobanului Traian de la 
stâna „unde mergeam după brânză. Cel din urmă cioban îmi pare 
azi de preferat oricărui intelectual parizian”22     
 Prietenii erau căutaţi în aceeaşi măsură. Preferinţele 
mergeau spre Dinu (Constantin) Noica, provocat amical în 
„războiul scrisorilor”. Urmase o tăcere nesigură, mai bine de zece 
ani, cauzată de nefericitul proces al păltinişeanului, la care se 
adăuga perioada detenţiei. Abia la 25 februarie 1969, exilatul din 
rue d'Odéon îi solicita fratelui „adresa exactă a lui Dinu”. Aflăm că 
după o lună (29 martie) pornise o scrisoare spre ţară la adresa 
indicată, ca la 7 aprilie 1970 Aurel Cioran să afle: „Dinu îmi scrie 
din când în când”. Uşor de înţeles: texte succinte, rigide, 
economicoase, riguros controlate. Dar ele au căpătat o tonalitate 
nouă, deschisă, entuziastă, după vizita, tot supravegheată, a 
exilatului din Păltiniş, din 1972. Aurel primea următoarea 
înştiinţare de la fratele său, cu data 14 iunie 1972: „Dinu o să treacă 
pe aici. Aproape că mi-e teamă să-l revăd, după mai bine de 30 de 
ani. E cumplit. Fantomele se revăd...”. Atât. Nelinişte firească şi 
explicabilă, dacă ţinem seama de împrejurări şi, mai ales, de 
înclinarea celor doi de a se autosupraveghea cu severitate. Poate 
tocmai de aceea întâlnirea a fost cu adevărat benefică: i-a renăscut, 
pregătindu-i pentru noi înfruntări cu ei înşişi şi cu lumea. 
 Se cunoaşte părerea mărturisitoare a lui Constantin Noica 
în legătură cu acel moment, semnalată mai sus, după Jurnalul de 
idei, cu dăruire amicală, dar şi cu stăpânire de sine. I se alătură 
însemnarea promptă a prietenului de departe, redevenit aproape, 
dar încă frământat de întrebări chinuitoare: „Dinu e un personaj 
                                                 
22 Scrisori către cei de-acasă, Idem;  scrisoare din 28 martie 1967. 
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bizar, derutant, turburător. Cel mai subtil şi rafinat reprezentant 
(descendent, mai bine zis) al Fanarului. Pe lângă el, noi suntem 
nişte ţărani. Câteodată pare sofist, dar un sofist din epoca de aur. 
Aici a făcut o impresie extraordinară. În multe puncte nu sunt de 
acord cu el. Ceea ce e absolut de necrezut e că şi-a păstrat 
optimismul. Ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat! Cred că şi după 
Apocalipsă ar mai fi în stare să vorbească despre... viitor. În fond el 
are dreptate şi trebuie să mărturisesc că, uneori, îi invidiez 
iluziile”23.   
 Dacă se urmăreşte traiectul scrisorilor către prieteni, 
îndeosebi către fratele din ţară, se constată un interes acut pentru 
scrierile lui Noica. În fapt, se întrezăreşte intenţia lui Emil Cioran 
de a-şi verifica propriile păreri exprimate cu ani în urmă în 
Scrisoare către un prieten de departe. Două aspecte ies în relief: 
interesul lui Constantin Noica pentru „rostirea românească”, fiind 
vorba de cultul justificat al limbii, ceea ce-l nelinişteşte pe Emil 
Cioran, cel care a optat pentru idiomul francez; apoi faptul că exilul 
intern a fost o soluţie care s-ar cuveni reconsiderată. Pe scurt: „A 
doua carte a lui Dinu despre «rostire» e excelentă. Pasiunea lui 
pentru limba noastră e de înţeles, pentru că este o limbă de o 
rigoare şi de o forţă expresivă extraordinară. Pentru mine însă, toate 
astea aparţin trecutului. Schimbând idiomul, am renunţat la o parte 
din mine, în orice caz, la o bună parte din viaţa mea” (Idem, lucr. 
cit.; scrisoare către Aurel Cioran, 7 februarie 1974). Sau în altă 
scrisoare, peste câțiva ani: „L-am văzut îndelung pe Dinu, care e de 
o vitalitate incredibilă. Pe lângă el, noi suntem nişte muribunzi. În 
definitiv, poate că anii de claustrare forţată sunt necesari pentru cel 
care visează un nou început. Dintr-o călătorie în infern te poţi 
întoarce întinerit. Totuşi trebuie să mărturisesc că optimismul lui 
Dinu ţine de miracol sau de o anomalie fericită”24. Prietenul de 
„acasă” se avânta într-o retorică predicativă, proptită din loc în loc 
de răspunsuri cutremurătoare şi iluzorii; cel „îndepărtat” (Emil 
Cioran) se complăcea în căutări imposibile, răspunsurile fiind 

                                                 
23  Idem, p. 100; scrisoare din 10 iulie 1972. 
24 Aurel Cioran, Fratele fiului risipitor. Ediţie îngrijită de Anca Sîrghie şi 
Marin Diaconu. Editura „Eikon”, Cluj-Napoca, 2012, p. 324. 
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destinate unui indefinit şi căutat voiaj al rătăcirilor, chiar şi atunci 
când da-ul dădea semne de biruinţă. Adevărul există, dar calea n-o 
cunoaşte nimeni. Iisus şi-o adapta eu-lui său cu jubilaţie: Eu sunt 
Calea, Adevărul şi Viaţa. 

 Este stresantă propoziţia „Ce limbă frumoasă avem!”, în 
exclamaţiile lui Emil Cioran, dar pusă în rol de Constantin Noica, 
în chip de „rostire”. Numai că „îndepărtatul”, izolându-se în 
cuvânt, vrea să spună mai mult; ori să facă să ne sune în urechi 
propoziţii (afirmaţii-negaţii, ce mai contează!), la fel de agresive 
prin firea lor: „Ce-au făcut românii timp de două mii de ani?”, cum 
stă scris în Schimbarea la faţă a României. Aşadar, avem o limbă 
vie, suculentă, expresivă, pe când franceza este sleită, deşi rafinată, 
subtilă. Explicabil: încă nu ne-a venit rândul să intrăm în istorie, 
adică să-i slujim „demiurgului celui rău”, asemenea marilor 
popoare civilizate ale Europei şi vestite prin crime oribile „de 
dreapta” ori „de stânga”. Civilizaţia însăşi este un semn al căderii, 
spre mâhnirea demiurgului bun, care va veni sau nu va veni să ne 
mântuiască de patima sângelui.  

Deocamdată, imaginea copilăriei, cu Şanta şi cu Coasta 
Boacii, cu familia şi cu prietenii rămaşi departe, reprezintă un rai 
pierdut. De aceea, îi scria lui Aurel: „Am fost adânc mişcat zilele 
trecute, când am dat peste Căci te priveam cu ochi  păgâni- păgâni 
e tulburător şi nu are forţă decât în româneşte. Ce absurditate să 
scriu în limbile astea «civilizate», convenţionale”25. Nimic nu este 
anecdotic în eseurile filosofice ale lui Emil Cioran, liniar, dialectic. 
Aspectele realului, atât de „evidente”, sunt încercări de 
redescoperire a „centrului” în înţelesul de nostalgie a paradisului şi 
a religiosului. Cine pledează pentru ateismul autorului, pentru nu 
ştiu ce aventuri agresive de tinereţe, de dragul aventurii, se înşeală 
fără discuţie. S-ar cuveni reluate aceste probleme de care s-a făcut 
caz peste măsură.                                                                                                             
 „Aduceţi degrabă haina cea mai bună...”Asta ar putea să însemne 
cartea lui Aurel Cioran, Fratele fiului risipitor (Editura Eikon, 
Cluj-Napoca, 2012): bucuria părintelui din pasajul neotestamentar 
care-şi aşteaptă fiul acasă. Este o bucurie de mare curăţenie 
                                                 
25 ibidem, p. 332. 
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sufletească, mistică, fără asemănare cu plăcerile sentimentale 
prilejuite de vreo întâlnire agreabilă între cunoştinţe, de o veste 
bună, de cuvinte de laudă pentru fapte generoase. Întoarcerea 
biblică aduce bucurie părintelui pentru că fiul, după o nedorită 
„rătăcire” şi frământare sufletească, a găsit, în sfârşit, calea 
adevărată, alături de ai săi, de aceeaşi spiţă şi credinţă. Cuvântul 
haină depăşeşte înţelesul de obiect comun şi aderă la imaginarul 
euharistiei. Paralelismul nu este perfect, între versetele christice ale 
parabolei şi cartea despre „fratele fiului risipitor”. În textul sacru, 
fratele rămas acasă  se arată îndărătnic şi nemulţumit, pentru că 
reduce întoarcerea la înţeles obişnuit şi strict familial; dovedeşte că 
este mai „rătăcit” decât cel care a hotărât să revină după o grea 
încercare pe cont propriu şi plină de suferinţă. În cartea lui Aurel 
Cioran, nu tatăl, ci fratele se învredniceşte să rostească versetul 
magic pentru a se bucura de clipa revederii pe aceeaşi cale a vieţii 
îmbunătăţite. Chiar dacă vizează o întoarcere închipuită, fratele 
rămas este pregătit să ia „haina cea mai bună” şi să iasă în 
întâmpinare; semn că amândoi sunt cuprinşi de acelaşi frison al 
căutării şi cunoaşterii drumului existenţei adevărate. 
 Tocmai de aceea cartea Fratele fiului rătăcitor mi se pare 
un document de mare preţ pentru înfăţişarea biografică, dar mai 
ales pentru consemnarea vieţii sufleteşti teribil de zbuciumate care 
a marcat viaţa fraţilor Cioran, ca şi a tuturor intelectualilor români 
din ţară şi din exil, cei nealteraţi de ideologie, credincioşi 
idealurilor naţionale şi umanitariste. Asta a fost şi intenţia 
editorilor, de punere în pagină a unor documente de încredere care 
să permită reconstituirea unor secvenţe semnificative de viaţă trăită 
şi redobândită. Citim în Prefaţa semnată de Anca Sîrghie: „În 
adânc de suflet cei doi fraţi Cioran au păstrat ca o oază de lumină 
imaginea copilăriei, petrecută într-un tărâm cvasimitologic în care 
toponimicului Răşinari, satul cu atâtea cotloane ale ludicului, cu 
grădini ce găzduiseră petreceri adolescentine, i se adaugă spaţiul 
paradisiac de la Şanta şi Iezerul sau din Cheile Cibinului cu măreţia 
lor”26. Aceeaşi idee reformulată în cuvintele lui Aurel Cioran 
revine într-o secvenţă de interviu: „Semnificativ mi se pare că 
                                                 
26 Aurel Cioran, op. cit., p. 7. 
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fratele meu nu s-a considerat niciodată rupt total de satul natal, în 
care urmase şcoala primară şi care revenea nu numai în anii 
liceului, ci chiar şi în cei ai studenţiei bucureştene, desfăşurate între 
anii 1927 şi 1932. În întreaga perioadă a formării lui intelectuale şi 
a debutului filosofic n-a existat o vară să nu mergem împreună să 
stăm la unchiul Dimitrie Comşa sus în munte la Şanta lângă 
Păltiniş”27.  
 Răşinarul era o zonă de atracţie cu rădăcini istorice şi 
legendare. Multe generaţii ale aristocraţiei păstoreşti s-au perindat 
pe plaiurile sibiene, adevăraţi prinţi ai locurilor şi ai vremurilor, 
cum ar spune Nicolae Iorga, în concurenţă cu familiile domnitoare, 
ca în balada Mircea Ciobanul sau Oprişan, cu zeci de mii de oi în 
stăpânire şi sute de ciobani înarmaţi. Printre ei poposea adesea 
Andrei Şaguna, să ţină predici întru întărirea ortodoxiei, greu 
încercată după ce ofiţerul austriac Buloff a supus tirului de artilerie 
peste 200 de biserici româneşti de pe întinsul întregii Transilvanii. 
Un străbunic al fraţilor Emil şi Aurel „fusese «boier al lumii 
păstorilor», cioban cu 16.000 de oi, generos cu Andrei Şaguna, 
căruia i-a oferit 2000 florini ca să fie numit episcop de Sibiu, ceea 
ce viitorul mitropolit al Ardealului n-a uitat niciodată”28. La 
Răşinari revenea Octavian Goga să capete puteri sufleteşti după 
lungi hărţuieli cu politicienii vremii, apărând idealurile 
românismului. Scăpa şi de Veturia, care a fost „o dublă spioană” 
(Idem, p. 424); nu şi de moartea extrem de suspectă care l-a ajuns 
pe neaşteptate, ca la comandă. 
 Cum am mai spus şi cu alt prilej, pe temeiul acestui 
ambient sufletesc şi imaginativ, Emil Cioran îşi îngăduia 
destăinuiri cărora nu le găsea loc în Schimbarea la faţă a României 
(Bucureşti, 1936) ori în Écartèlement (Paris, 1979). Citim într-o 
scrisoare către Aurel, datată 17 mai 1976, exact în secvenţa de timp 
când fratele de departe se pregătea pentru a scrie volumul 
Écartèlement (Sfîrtecare): „A-ţi schimba limba e mult mai grav 
decît a-ţi schimba ţara. Ce-a făcut din voi Parisul?” (Idem, p. 302). 
Cu trecerea anilor, Emil Cioran prinsese gustul epistolar; în relaţiile 
                                                 
27 Ibidem, p. 107-108. 
28 Anca Sîrghie, Prefața la Aurel Cioran, op. cit, ed. cit., p. 6.  
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cu Aurel, cel mult cu „păltinişeanul” Constantin Noica. Este şi 
observaţia fratelui Aurel: „Deşi nu compun un dialog, scrisorile lui 
Emil sunt interesante prin darul epistolar, căci, chiar şi atunci când 
scrie lucruri aparent neutre sau familiale, gândul lui atrage 
consideraţii mai generale de viaţă” (Idem, p. 112). Să înţelegem că 
Fratele fiului risipitor se constituie nemărturisit în formă dialogală, 
analitică,  propriu-zis documentară, înscriind mai multe destine, 
printre care cele ale fraţilor Cioran domină scenariul vieţii trăite.  

Nu mai avea încredere în gloria scriitoricească şi ajunsese 
până acolo încât să refuze câteva premii literare destul de 
onorabile. Îi evita pe românii din exil (cu puţine excepţii: Eliade, 
Ionesco) sau pe cei din ţară, care-l întâmpinau cu întrebări 
deranjante, sensibile (de ce? de ce?), al căror răspuns întârzia să i 
se arate lui însuşi. Mai curând, foaia albă, pregătită pentru scrisoare 
ca alt început de drum avea, cel puţin, efecte terapeutice. Iar dacă îi 
răsărea în minte Mărginimea Sibiului cu stâna mirifică de pe plaiul 
Şanta se împăca închipuindu-şi că fratele de acasă îl aştepta să-l 
întâmpine pregătindu-i „haina cea mai bună”. 
 De altfel, Aurel Cioran şi-a păstrat neatinsă ţinuta în 
purtare, scriere (-limbă), credinţă. Volumul în discuţie, Fratele 
fiului risipitor, îl are în obiectiv de prim plan, ca figură de luptător 
pentru identitatea românilor, mereu victimizată, niciodată doborâtă. 
Cartea cuprinde mai multe categorii de documente: scrieri 
mărturisitoare din arhiva lui Aurel Cioran vizând autori 
contemporani, pe linia afinităţilor elective, interviuri (-convorbiri) 
purtate cu personalităţi de încredere, intenţionând să lămurească 
aspecte biografice din existenţa fraţilor Cioran; un capitol de 
scrisori trimise către Emil în anii de tinereţe şi altele mai noi către 
Andrei Pleşu, Teodor Baconsky, Horia-Roman Patapievici, cu 
accente polemice; ca şi o întinsă corespondenţă cu nume dragi 
ambilor fraţi, Bucur Ţincu, Constantin Noica, George Bălan, 
Nicolae Corneanu. Se adaugă la sumar un capitol cuprinzând 
scrisori primite  de la Emil Cioran, în diferite şi lungi etape de 
timp, dar ele se situează pe un plan secund ca importanţă istorico-
literară, întrucât majoritatea lor a fost tipărită în volumul Scrisori 
către cei de-acasă (Humanitas, 1995). 
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 Aşadar, un prim strat informativ este de natură biografică, 
dezvăluit în forme  economicoase cu prilejul interviurilor amintite. 
Aurel Cioran a fost o fiinţă multiplu înzestrată intelectual, 
statornică în idealuri, mult apreciată de intelectuali de primă 
mărime, sibieni ca şi din ţară. Nu a făcut caz de suferinţele îndurate 
„sub vremi”. Cel mult, le-a dat o formă poematică într-o 
improvizaţie biografică rezumativă şi în chip de fabulă. Iată un text 
semnificativ, pe care îl transcriu în întregime. Se alătură literaturii 
de rezistenţă,  categorie nouă de documente pentru istoria recentă. 
 „Am plâns în 1916, la vârsta de doi ani, în creierul 
Munţilor Carpaţi, abandonat de un ofiţer care m-a luat călare din 
braţele mamei, plecată în refugiu. 
 Plâns, spaimă, ţipăt... 
 Am plâns în noiembrie 1939, cînd posibilul împlinirii unui 
destin major a fost sugrumat. 
 Plâns, disperare, sfîşiere, revoltă, furie. Rupere. 
 Am plâns în 1948-1953, în beciuri şi temniţe. 
 Plâns, umilinţă, neputinţă, ură, scârbă. 
 Am plâns, deunăzi, pe marginea unei scrisori care evoca pe 
Mircea Vulcănescu. 
 Plâns pe un destin înfăşurat în carismă creştină. 
 Aburi de sfinţenie. Jertfelnicie. 
 Acum, la peste trei sferturi de veac, plâng cu Li Tai Pe, cu 
Paganini, cu Bach. 
 Plâng înduioşarea firii, împlinite şi neîmplinite, cu dorul, 
târziu, al lacrimilor”. 
 Ştiam că a fost legionar şi că nu  s-a dezis până la moarte 
de latura umanistă şi etnico-religioasă a Mişcării, considerată o 
formulă salvatoare, de moment; că s-a delimitat hotărât de cazurile 
extremiste, toate, dar absolut toate cauzate de camarila regală; că n-
a acceptat compromisuri ca mulţi alţii, deşi comuniştii îi făcuseră, 
în schimb, promisiuni îmbietoare încă din anii detenţiei. Dar nu 
ştiam, până la apariţia volumului Fratele fiului risipitor, că după 
ispăşirea pedepsei (7 ani închisoare la Aiud, alături de Mircea 
Vulcănescu, Petre Ţuţea, Petre Pandrea, D. Stăniloae, Monseniorul 
Ghika, Nichifor Crainic, Radu Gyr; acolo au murit 43 de generali, 
spun documentele) a fost păgubit de avere şi de drepturi civice. Pe 
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scurt: i s-a aplicat condamnarea în baza art. 209 cod penal, făcând 
parte dintr-un lot de 27 de inşi, deşi nici nu se cunoşteau toţi între 
ei. Pretextul: unul de pe lista fabricată pentru dosar ţinea ascuns un 
pistol de calibru mic. „Am întrebat completul de judecată, 
mărturiseşte Aurel Cioran: cum cred ei să fi fost modalitatea 
noastră de a acţiona? Puteam să tragem toţi 27 cu acelaşi 
revolver?” (Lucr. cit., p. 149). Întrebarea a rămas fără răspuns, dar 
sentinţa s-a dat: uneltire contra statului socialist.  
 N-a mai profesat avocatura, rămânând multă vreme fără 
lucru. În cele din urmă, l-a ajutat directorul unei fabrici de lapte 
(fost croitor) să obţină un modest post de economist, probabil 
simplu „socotitor”. Pe lângă asta, părinţii, bătrâni şi bolnavi, au fost 
evacuaţi din casă şi li s-a suprimat pensia, „după 40 de ani de 
serviciu”. Nenorocirea s-a abătut, fără motiv, şi asupra Virginiei, 
sora fraţilor Cioran, fiind ţinută sub stare de arest  timp de 4 ani de 
zile, fără jdecată şi lucrând „pe  la grădinile comuniste”. S-a întors 
acasă „bolnavă şi distrusă”. Aşa procedau comuniştii cu „duşmanii 
poporului”. Din acest punct de vedere, biografia lui Aurel  Cioran 
este tipică.  
    Alt strat documentar  conservă informaţii succinte dar utile 
privind viaţa universitară, învăţămîntul în general şi starea 
entuziastă a studenţimii în unire spirituală cu profesorii lor; o 
vreme deschizătoare de orizonturi culturale. Familia, Şcoala şi 
Biserica erau factorii formativi în perspectivă, aşa că destinul 
tinerilor se rostuia între aceste cadre generoase, condiţie a 
universalizării. Orice tânăr deschis la minte visa să cunoască bine-
bine patria lui Dante, a lui Shakespeare, a lui Goethe, dar cu 
Eminescu în mână. Aici îşi are punctul de pornire ataşamentul lui 
Emil pentru autorul Luceafărului, dezvăluit în cele mai acute 
momente de criză şi de singurătate pariziană, ca şi pentru Răşinari, 
Şuha, Cibin; realităţi anamnezice dar şi pretexte de a  scoate la 
iveală zestrea de acasă, în faţa apusenilor, care nu judecau lumea 
decât prin Dante, prin Shakespeare, prin Goethe.  
 Se strecoară şi amănunte strict biografice, însă controlate 
sever de autor, după pilda fratelui „mai mare”, care trecea existenţa 
concret-individuală printre efemeride, preferând jocul de cuvinte, 
detaşat şi iluzoriu, cu divagaţii până la pierderea de sine. Şi Aurel 
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notează succint, acolo unde crede de cuviinţă, adică fixează realul 
pipăibil într-un punct marginal, sub rezerva că cititorul interesat 
poate intreprinde investigaţii pe cont propriu. Mărturiseşte într-un 
interviu că a fost cununat, după detenţie (e drept, destul de târziu, 
în 1980), de Constantin Noica, vecinul de la Păltiniş. Autorul 
Rostirii nu dădea nici el importanţă amănuntelor de acest gen, cum 
o dovedeşte în Jurnal de idei. Însă cititorul, pornind de aici, capătă 
înţelesuri mai sigure privind relaţiile dintre cei doi, intrate deja în 
tradiţie şi, mai ales, reluarea  şi permanentizarea corespondenţei 
Emil Cioran – Constantin Noica, cu acelaşi interes şi dorinţă de 
cunoaştere lansate odată cu „cele două scrisori” (1957), peste 
Cortina de Fier: Scrisoare către un prieten de departe (Emil 
Cioran) şi Răspuns al unui prieten îndepărtat (Constantin Noica). 
Alt amănunt semnificativ evocat de Aurel Cioran: „Dar despre 
«plagiatorul» Nae Ionescu? După ce au terminat, foştii studenţi se 
mai duceau la curs să-l vadă. O dată, Profesorul îi întreabă: despre 
ce să mai vorbesc, la care Luţ (Emil Cioran, n. n.) îi replică: despre 
plictiseală, domnule Profesor. Şi a ţinut apoi două prelegeri. Pe 
cine a plagiat?” (Lucr. cit., p. 68). Este un avertisment şi atâta tot; 
de care n-a ţinut seama Zigu Ornea în „descoperirea” sa, nici cei 
care l-au urmat cu grămăjoara. 
 A stat în detenţie cu multe personalităţi de seamă ale 
culturii române, cum am amintit, dar numai despre Istrate Micescu, 
un geniu al jurisdicţiei, şi-a îngăduit să noteze câteva fraze in 
memoriam, constrâns de poziţia de intervievat, dar şi din datoria 
morală a ucenicului faţă de maestru. Aurel Cioran fusese martor, 
din simplă întâmplare, când securiştii au năvălit în casa lui Istrate 
Micescu, situată lângă Cişmigiu, să-l aresteze, nimicindu-i şi 
biblioteca. „În afară de o elocinţă strălucită, recunoscută de toată 
lumea, Micescu avea şi o cultură clasică deosebită, aş spune chiar 
neobişnuită. La procesele lui asistau mulţi bucureşteni, atraşi de 
«lecţiile» lui, ca şi de pledoarii, bineînţeles. Era o încântare. Ei, şi 
ce văd? De la etaj erau aruncate cu lopata într-un camion toate 
cărţile lui. Mi s-a sfâşiat inima. Avea toate cărţile legate în piele de 
Cordoba. Între alte ediţii rarissime: Kritik der reinen Vernunft, cu 
adnotările marginale ale lui Kant însuşi, închisă într-o casetă 
specială de sticlă... Era începutul erei culturale socialiste”. (Idem, 
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p. 139). Aurel Cioran avea să-l urmeze în scurtă vreme pe Istrate 
Micescu la Aiud. Literatura concentraţionară îl evocă adesea pe 
Istrate Micescu, totdeauna în termeni elogioşi, pentru vrednicia 
morală cu care întâmpina momentul greu al suferinţei. Dar 
informaţia lui Aurel Cioran privind devastarea locuinţei este unică. 
Şi biblioteca sa, moştenire de la multe generaţii de preoţi din 
familie  avea să cunoască acelaşi sfârşit devastator. Amănunte 
aflăm din lucrarea tatălui său, protopopul stavrofor Emilian Cioran, 
lăsată în manuscris, şi pe care Aurel Cioran a reuşit s-o publice 
după ispăşirea detenţiei, mai precis, după decembrie 1989, cu titlul: 
Şapte generaţii de preoţi şi protopopi-profesori din aceeaşi familie: 
Barcianu. 1699 – 1903. Ar trebui să socotim opt generaţii, întrucât  
cartea se opreşte, cum se observă, la începutul carierei protopopului 
Emilian Cioran, tatăl lui Emil şi al lui Aurel. O frază dintr-un 
interviu este: „O  istorie a şapte generaţii de preoţi din aceeaşi 
familie care au contribuit la lupta de redeşteptare a poporului 
român din Transilvania”. Altă ramură a familiei, la fel luptătoare, 
venea din lumea oierilor şi se unea cu aceea a preoţilor, pe linie 
ierarhică, până la Nicolae Bălan, până la Andrei Şaguna. 
 Unele texte  se remarcă prin tonalitate polemică. Aurel 
Cioran intervenea cu intenţii corective când se lansau acuzaţii 
grăbite împotriva fratelui de departe, cum s-a întâmplat în 
răspunsurile date lui Andrei Pleşu, Horia-Roman Patapievici, 
Teodor Baconsky şi alţii. Nici micul-marele incident Blaga-Cioran 
nu a rămas sub tăcere. Se ştie că autorul Spaţiului mioritic a scris o 
recenzie negativă la cartea La Tentation d'exister (Paris, 1956), deşi 
„Blaga îl aprecia pe Emil Cioran”. Dar erau „anii aceia de teroare 
comunistă” când se urmărea compromiterea personalităţilor 
incomode. Puterea teroristă a apelat şi la alte nume de marcă, la 
Nichifor Crainic, la Tudor Vianu. Aceştia s-au ţinut departe, însă 
Blaga a cedat „din teama de moarte”, crede Aurel Cioran. Apoi 
continuă: „Pe Blaga, mă rog, nu-l judec. Nu fac nici o acuză, dar 
totuşi a scris foarte murdar. Articolul e extraordinar de murdar. N-a 
scris nimeni aşa ceva. După ce fratele meu a scris foarte frumos 
despre Blaga, are vreo două-trei articole în care apreciază valoarea 
lui Blaga. Dar, slăbiciunea omului, n-are rost s-o mai cântărim” 
Idem, p. 162). Textul cu pricina ar fi rămas neştiut; fusese cerut sub 
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ameninţare (de Constantin Daicoviciu în persoană şi în repetate 
rânduri) dar destinat, după câte se pare, arhivei. După moartea 
poetului însă (1961), fiica Dorli a scos recenzia dosită prin sertare 
şi a dat-o publicităţii.29 Există în Fratele fiului risipitor documente 
şi mai palpitante, de mare interes pentru cititorul de astăzi. Se ştie 
că între Gabriel Liiceanu şi fraţii Cioran au existat relaţii apropiate, 
ca între oameni de aleasă cultură. Cu „Dragă prietene” îşi începea 
Emil Cioran scrisorile (din: 2 iulie 1982, 17 februarie 1983, 10 mai 
1983, 28 iunie 1983, 25 iulie 1983, 5 sept. 1983, 17 nov. 1983, 28 
ianuarie 1987, 29 iulie 1987, 1 nov. 1987, 3 mai 1988, 9 ianuarie 
1989, 22 februarie 1991, 21 sept. 1991); cu „Dragă Gabi” începea 
şi  Aurel Cioran scrisoarea din 18 august 1996. Toate bune, nimic 
de zis. Dar pe de altă parte, Eleonora Cioran, soţia lui Aurel lasă un 
cuvânt mărturisitor în Fratele fiului risipitor, arătând în ce mod s-a 
încheiat această „frumoasă” prietenie. Reproduc integral pasajul, ca 
cititorul să aprecieze pe cont propriu calitatea morală a părţilor 
aflate în rol: „Aurel a făcut cu Gabriel Liiceanu, ca director al 
Editurii Humanitas, un anume agajament. Liiceanu este un foarte 
bun scriitor, dar s-a dovedit a fi prea materialist. Aurel Cioran a 
lăsat prin testament ca, dacă mai apare vreo carte în România după 
moartea lui Emil, dreptul de autor pe care îl are familia noastră să 
fie folosit de Liiceanu pentru studenţi străluciţi, dar săraci. Până la 
acea dată, Liiceanu făcuse peste douăzeci de vizite la noi, astfel că 
noi credeam că ne cunoaştem foarte bine. Iată de ce, la un moment 
dat, i s-a cerut să spună ce a făcut cu acel venit  dobândit de-a 
lungul anilor din vinderea cărţilor lui Emil Cioran. Mi-a răspuns 
tranşant: «Nu trebuie să dau socoteală nimănui. Din acest moment 
nu vom mai discuta nimic pe această temă»”30.  
 Se pare că Emil Cioran încă se află sub aripa neagră a 
Demiurgului rău, căruia i-a făcut „jucării” în toate chipurile; în 
aşteptarea Celui Bun, pe care l-a căutat toată viaţa cu lacrimi de 
sfinţenie.                 
 
                                                 
29 Vezi revista „Contemporanul”, 9 noiembrie, 1962. 
 
30 Ibidem,p. 433.  
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Ecstazia intelectuală, ca formulă dogmatică 
(I) 

- fenomenului revelaţiei din perspectiva gândirii 
blagiene - 

Atribuirea dogmei intelectului ecstatic trebuie înţeleasă 
în afara oricărui înţeles emoţional-afectiv sau mistic, ce i se 
atribuie de obicei termenului „extaz”. Aceasta, deoarece ceea 
ce se aşează în afară de sine, în cazul dogmei este intelectul şi 
nu sufletul. Nu trebuie să avem în vedere, pentru a înţelege 
mai exact distribuţia dintre „extaz” şi „ecstazie”, faptul că 
dogma nu se pune nicidecum în vreo legătură cu „extazul 
neoplatonic”, în înţeles de unire cu acategorialul şi de 
pierdere în unitatea absolută a lui Dumnezeu. Ec-static, în 
înţeles dogmatic nu înseamnă decât stare în afară de sine, ca 
un fel de evadare a centrului în afară de cerc. De aceea, se 
impune a vorbi nu despre extazul intelectului, ci despre 
ecstazia intelectului. Mai mult, pentru o formulare definitiv 
adecvată a dogmaticului, Blaga propune chiar o renunţare la 
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termenul de „paradoxie”, ce am analizat-o într-un capitol 
precedent, şi de înlocuire cu un termen mai ferit de 
echivocuri, de „ecstazie”. Orice formulă dogmatică 
reprezintă, aşadar, o „ectazie intelectuală”. Astfel, se înţelege 
mai bine de ce dogma, deşi implică o renunţare la intelect, se 
formulează pe un plan tot de intelectualitate. 

Deoarece, intelectul nu se deschide niciodată din 
proprie iniţiativă, întrucât starea normală e cea enstatică, este 
nevoie de un impuls special din afară. A sprijini intelectul 
spre o ec-stazie, adică spre o “ieşire în afară”, presupune un 
motiv puternic. Un asemenea motiv poate fi autoritatea 
cuvântului revelat, în calitate de poziţie fundamental 
teologică. Revelaţia nu trebuie să fie neapărat autentică: un 
fapt revelat poate fi, spre exemplu, conţinutul Bibliei, dar nu 
numai. Totuşi, cuvântul „revelat” trebuie să conţină germenii 
(sămânţa) pentru o antinomie, întrucât numai aşa poate scoate 
intelectul „în afară”, în sensul de ecstază. Revelaţii se admit 
ca fiind acele descoperiri ale adevărului pe cale raţional-
naturală. Ceea ce susţine Lucian Blaga cu entuziasm inovator 
e că motivul ce ar împinge intelectul spre ecstazie nu trebuie 
să fie neapărat o revelaţie, acest rol îl poate juca foarte bine şi 
experienţa.  

Condiţia absolut necesară pentru ca intelectul să încerce 
o ecstazie, nu este nicidecum o revelaţie (fie ea reală sau 
fictivă), ci pur şi simplu „un impuls covârşitor din afară”31. 
Acest impuls defineşte în special o formulă dogmatică. Riscul 
ecstaziei intelectulale presupune un anumit sprijin 
metodologic şi structural din partea dogmaticului, în efortul 
de a se formula ca dogmă. „Impulsul saltului ecstatic”, ca 
factor extrem (transcendental), ce dă intelectului ocazia 
formulării dogmelor ca antinomii transfigurate, aparţine în 

                                                 
31Lucian Blaga, Cenzura transcendentă, Editura Humanitas, Bucureşti, 
1993, p. 123. 
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fapt obiectului. Observăm aici, o nouă diferenţiere posibilă 
între gândirea dogmatică şi gândirea dilectică, în ceea ce 
priveşte iniţiativa de „ecstazie a intelectului”. 

Gândirea dialectică duce prin natura ei la poziţia 
antinomică, însă, ieşirea din aceste poziţii se face prin sinteza 
lor conceptuală. Gândirea dogmatică sileşte intelectul la o 
ieşire în afară, antinomiile transfigurându-se în această 
ecstazie, de ieşire în afara sa, determină acceptarea unei 
antinomii, transfigurate apoi în expresia unui mister. Dacă am 
stabilit ce presupune impulsul pentru saltul ecstatic, trebuie 
diferenţiat acum între o „formulă dogmatică” a ecstaziei 
intelectuale şi o propoziţie sau idee fără sens, având 
calificativul „non-sens”. 

Chiar dacă unele propoziţii cu înfăţişare de non-sens 
poate fi expresia unui mister, sau a unei forme finale de sens, 
aceasta nu trebuie să determine atribuirea formulelor 
dogmatice şi a gândirii dogmatice ca fiind lipsite de sens. Mai 
mult, unei propoziţii cu sens nu toate propoziţiile corespund 
şi unui plan real. Planul semantic nu trebuie confundat cu cel 
ontologic. La fel, o propoziţie fără sens nu este neapărat 
exclusă de a avea vreun raport cu realul (în înţelesul de 
expresie a unui mister). Cea care decide asupra caracterului 
ontologic al unei propoziţii cu înfăţişare de non-sens, nu este 
calitatea în sine a ei de a fi fără sens, ci experienţa. Dacă 
experienţa se exprimă pozitiv în legătură cu caracterul 
ontologic (real) al unei propoziţii cu înfăţişare de non-sens, 
aceasta înseamnă că presupusa propoziţie deţine în fapt 
expresia unui sens inaccesibil intelectului. 

O formulă dogmatică fiind o propoziţie cu înfăţişare de 
non-sens, şi aceasta datorită naşterii ei din ecstazia 
intelectuală, care impune o schimbare de sens (în sensul de 
depăşire). Iar formula dogmatică este analizată în legătură cu 
non-sensul, încât intenţional se referă la un ce transcendent. 
Non-sensul formulei dogmatice nu trebuie confundat însă cu 
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non-sensul unor alăturări aleatorii de cuvinte. Non-sensul 
formulei dogmatice este în fapt neînţelesul, 
incomprehensibilul ecstaziei intelectuale, ce încearcă 
transfigurarea antinomiilor în transcendent. Dacă formulele 
dogmatice de natură teologică au fost elaborate pe temeiul 
unui material dat, de un „ce” cognitiv în prealabil atribuit cu 
autoritatea unei revelaţii divine, ajungându-se astfel la 
formule dogmatice numai în urma acestui impuls care duce la 
ecstazie intelectuală. Revelaţia cuvântului biblic reprezintă, 
deci, pentru Sfinţii Părinţi, ca şi pentru teologii contemporani, 
o autoritate în sens personalist, absolut determinat în 
Persoanele Sfintei Treimi, ca generator de taină a planului 
divin, şi este considerată un motiv şi un impuls suficient 
pentru o ecstazie intelectuală. Însă, Lucian Blaga consideră ca 
insuficientă din punct de vedere filosofic această justificare a 
ecstaziei prin actul revelaţiei. Însă, afirmă, totuşi, că e neceară 
raportarea la revelaţie cel puţin în cadrul cristalizării istorice a 
dogmaticului pentru a se diferenţia de non-sens. 

În plan pur filosofic o nouă formulă dogmatică se 
prezintă ca „impuls şi justificare a ecstaziei”32 nu prin 
revelaţie ci numai prin experienţă. Blaga îndrăzneşte în acest 
context o înlocuire a revelaţiei ca posibilitate teologică 
pentru formularea dogmei, cu experienţa ca posibilitate 
filosofică, intelectualizată a exprimării dogmei. În acest sens, 
el propune deschis aplicarea experienţei ca nouă metodă a 
ecstaziei intelectuale pentru viitorul atât al gândirii ştiinţifice, 
cât şi al metafizicii. În fond, ectazia presupune aplicarea 
asupra unui material dat (pe cale revelatorie sau experenţială) 
a tuturor metodelor intelectului ecstatic şi aceasta până la 
epuizarea lor. Totuşi, trebuie să ţinem cont şi că experienţa 
prelucrată şi organizată prin metoda intelectului enstatic 
(mitic sau raţional) duce în chip necesar şi inevitabil în unele 
                                                 
32 Ibidem, p. 125. 
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cazuri la ecstazie. Şi aceasta,  întrucât materialul dat al 
experienţei nu poate fi asimilat în totalitate prin enstazie, 
întrucât intelectul este silit astfel să iasă din sine, în înţeles 
ecstatic, pentru a realiza sinteza propusă.  

Aşadar, concluzionează Blaga, ecstazia implică 
epuizarea enstaziei. De asemenea, ectazia intelectuală 
reprezintă şi un filtru sau sită prin care se discerne o formulă 
cu pretenţie de dogmă, având o înfăţişare de non-sens pentru 
intelect, de propoziţii fără sens în perspectiva valorii de 
adevăr. Ecstazia intelectuală face, deci, selecţia propoziţiilor 
canditate la formule dogmatice. Şi această selecţie realizată 
de intelectul ecstatic prin intermediul saltului său în afară, se 
face abia după ce obiectul este formulat în propoziţie ca non-
sens pentru intelect, şi este supus tuturor operaţiilor ce le 
poate săvârşi asupra sa intelectul enstatic. 
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RADU VASILE CHIALDA 
 

Barbariile cronice contemporane (I) 
 
Este suficient să ne uităm 

în jurul nostru pentru a ne face o 
simplă impresie în ce fel de lume 
trăim. Cu siguranţă nu mai este aceiaşi 
lume ca în urmă cu 500 de ani, ori, 
chiar cu 50 sau 20 de ani. Am trecut 
de pragul unui nou mileniu, iar 
problemele cu care societatea globală 
este nevoită să se confrunte sunt cu 
totul altele. Cele mai des pronunţate cuvinte în analizele 
politico-sociale sunt mutaţia şi criza. Am mai descris 
societatea contemporană ca o lume bolnavă, dar apelativul 
acesta derivă din direcţia interpretativă riguroasă a 
discursului despre barbarie. De asemenea, raportul dintre 
barbarie, civilizaţie şi cultură l-am conturat anterior din 
diferite perspective. De barbarie aşadar, nu putem să ne mai 
ascundem, iar despre actele prin care aceasta îşi face 
cunoscută prezenţa nu trebuie să mai vorbim ca despre un un 
subiect tabu, cu un conţinut ilicit. Erorile care permit 
perpetuările actelor de barbarie sunt apriorice, implicite şi nu 
depind de un singur individ, ci de o conştiinţă colectivă 
degenerativă. Ceea ce reprezenta modulul descriptiv al 
barbariei forte: expresia dialectică cu caracter conflictual noi 
şi alţii, din care deriva formele barbariei exterioare, astăzi, 
aceasta este transfigurată într-o dialectică cu acelaşi caracter 
conflictual, însă între termenii: „elite” şi „mase”, în care 
raportul de superioritate se întrezăreşte într-un sistem 
legislativ egalitarist. Erorile pun în valoare transformările 
prin care trece societatea contemporană. Mutaţiile sunt 
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formele grave de transformare ale acesteia, iar crizele sunt 
actele ei de manifestare. Confuzia şi incertitudinea sunt 
termenii care prind cel mai mult contur în comportamentul 
uman, iar în calitatea lor descriptivă pentru barbaria slabă, 
pot fi catalogate drept principii de bază în analiza societăţii 
globale. Acestora se adaugă, fără a ţine seama de o ordine 
axiologică, în egală măsură, principiile socio-politice ale 
civilizaţiei contemporane: drepturile omului, demografia şi 
proliferarea, atât de des invocate.  

Lumea aceasta bolnavă se confruntă cu cele mai 
noi probleme de sănătate. Emil Cioran ne sugerase că boala 
se combate tot prin boală33 şi de aceea, orice demers pe care 
îl facem în această analiză, este asemănător cu un antivirus 
care pune în valoare un virus mai puternic, căci, „când începi 
[…] a gândi, apare boala”34. Iată că vorbim despre o lume ce 
a devenit „obeză” (globală), care înghite informaţie de 
oriunde, oricât şi în orice formă se prezintă, nu se mai spală 
de „transpiraţia” (poluarea) generată de o masivă şi 
îndelungată (dar plăcută şi necesară) industrializare, 
consumă „show”-ul „mass-mediei” ca şi cum bulimia ar fi 
principala caracteristică a fiinţei, se virtualizează atât de mult 
încât conştiinţa individuală se poate indentifica foarte uşor 
cu „anonimatul” şi se banalazează până la o exuberanţă 
exacerbată. Dar aceste boli interne nici nu se compară cu 
ceea ce putem numi cancerul şi SIDA societăţii 
contemporane. Şi nu întâmplător le-am numit astfel, 
deoarece primul dezvoltă anomalii, iar cea de-a doua este 
venerică. Transfigurările contemporane ale societăţii relevă 
cele mai expresive forme de barbarie slabă: „terorismul”, 
„ecologismul”, „postmodernismul” şi „fotbalul”. Dacă 

                                                 
33 Emil Cioran, Lacrimi şi sfinţi, ediţia a IV-a, Humanitas, Bucureşti, 
2001, p. 33.  
34 Ibidem, p. 28. 
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terorismul capătă gravitate prin moştenirea termenului 
„teroare”, iar ecologismul, înainte de toate, pune problema 
acţiunii degradante a speciei umane asupra mediului său 
vital, postmodernismul, deşi văzut de personalităţile 
contemporane un tip eretic35, dar acceptat, de manifestare 
culturală, este, dincolo de aspectele sale pozitive de 
exprimare, o ruptură în sine, iar cum orice ruptură însemană 
o derivaţie de la normalitate, de la clasic şi tradiţional, de la 
o înţelegere veche la una cu totul nouă, acesta face obiectul 
de studiu al discursului despre barbarie contemporană. Cu 
totul aparte însă, este intruziunea fotbalului în această 
clasificare.  

Despre fiecare din acestea se poate scrie nu zeci, 
ci sute de cărţi. Acte de terorism au avut loc întotdeauna şi 
vor mai avea loc şi de acum în colo. Ecologismul este una 
din preocupările cele mai importante ale societăţii umane de 
îndată ce aceasta îşi doreşte o bună convieţuire cu natura. 
Postmodernismul nu mai poate fi renegat, ci se manifestă 
proliferant şi nestingherit în spaţiul cultural. Iar fotbalul, care 
a ajuns să fie denumit, sportul rege, ocupă cel mai mare 
spaţiu de atenţie a celor interesaţi de informaţie şi 
manifestare sportivă. Toate aceste forme sunt în centrul 
atenţiei, ne ocupă cel mai mult din timpul şi spaţiul nostru 
zilnic şi astfel, au devenit ţintele celor mai multe discursuri 
contemporane. Nouă ne revine sarcina de a evidenţia erorile 
care ni le aduc în cotidian, modalităţile prin care ne 
acaparează fiinţa şi prin ce anume stimulează caracterul 
barbar al societăţii noastre. Nici unele dintre ele nu sunt 
forme ale barbariei atâta timp cât nu se manifestă, dar pentru 
că sunt în sinea lor nişte fenomene36 globale şi de masă, 
acţionând în virtutea unei inerţii distructive, ele relevă şi 

                                                 
35 In sensul rupturii de lege. 
36 Caracterul de „ism”, specific fenomenelor. 
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aspecte ale barbariei slabe, iar în contextul creionat, prin care 
le-am prezentat ca boli: terorismul, ecologismul, 
postmodernismul şi fotbalul, se prezintă ca boli cronice ale 
sistemului umanist contemporan, sau, în termeni culturali, 
atitudini ale societăţii contemporane. Ceea ce ia naştere 
datorită erorilor acestora este o barbarie de atitudine. 

 
1. Terorismul 
Diagnostic:  
mutaţie şi criză, mase, incertitudine şi confuzie, 

drepturile omului şi demografie. 
 
Terorismul nu este un fenomen nou în conştiinţa 

istorică a societăţii umane, ci s-a manifestat întotdeauna, ca 
alternativă la formele de guvernare. Metoda sa de acţiune 
este teroarea, de altfel, reacţionară37, prin care se destabiliza, 
încălca, desfiinţa şi rupea legea, ordinea, dar tehnicile 
meseriei de terorist38 sunt multiple. Teroarea este o constantă 
pe care barbaria contemporană o moşteneşte de la barbaria 
forte, iar prin terorism se înţelege astăzi: o răzvrătire 
ameninţătoare, care induce criza în sânul civilizaţiei şi se 
manifestă în rândul maselor, pentru a sensibiliza autorităţile 
acesteia, generând maliţioase incertitudini de siguranţă şi 
belicoase confuzii cu referire la pericolul social, semănând 
panică şi încâlcând drepturile omului. În general, acestea au 
o singură direcţie: dinspre societăţile cu explozie 
demografică, ameninţate de subzistenţă, foamete şi lipsuri de 
orice fel, spre societăţile care le menţin în această stare. Nu 
sunt rare situaţiile în care mai vechea meserie de pirat, încă 

                                                 
37 Jean Sévillia, Terorismul intelectual, traducere de Ileana Cantuniari, 
Humanitas, Bucureşti, 2007, p. 106. 
38 Jean-Luc marret, Tehnicile terorismului, traducere de Oana Rizescu, 
Corint,  Bucureşti, 2002, p. 54. 
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nestârpită, dar care în perioada colonialistă profita de pe 
urma neatenţiei şi erorilor puterilor coloniale, mai agresează, 
violentează şi irumpe dintr-un spaţiu greu încercat de 
formele socio-economico-politice globale şi într-un timp în 
care astfel de deprinderi se credeau îngropate în trecut. Cazul 
piraţilor somalezi este deja arhicunoscut, un fenomen greu de 
stăpânit şi de reperat. Pirateria este o formă de terorism care 
face referire la acţiunile de tâlhărie, furt, jaf, crimă, violenţă 
etc. ce au loc pe mare şi în aer, odată cu inventarea 
aparatelor de zbor la începutul secolului trecut, dar mai ales 
în cea de-a doua parte a acestuia, când zborul pentru 
persoanele civile39 a devenit accesibil şi la îndemâna oricui 
(a maselor). Terorismul actual se bazează pe aceste 
posibilităţi de manifestare a agresivităţii şi pe ceea ce 
tehnologia le poate conferi spre a duce la bun sfârşit un astfel 
de plan: bombe, dinamite, avioane, arme, echipamente 
digitale, mijloace de comunicare performante etc. şi nu ezită 
în a accepta sacrificiul uman.  

În decursul timpului terorismul a însemnat 
impunere prin forţă brută a puterii cuiva pentru a-şi exprima 
anumite dorinţe şi a-şi cere anumite drepturi, presupuse sau 
nu, dar în societatea contemporană nu mai este suficient să 
etalezi forţa, ci să ai la îndemână capacitatea intelectuală a 
unui lider puternic, să ai acces la surse financiare consistente 
prin care să fii mereu conectat la canalele mass-media şi la 
tehnologii şi, poate cel mai important, să ai un scop bine 
întemeiat în virtutea căruia să acţionezi. Iată o tipologie a 
formelor de terorism. De la teroarea generată de tirani, 
anarhişti40 şi căpetenii barbare41 şi de la pirateria forţei brute 

                                                 
39 Ibidem, p. 154. 
40 Pierre Riché, Philippe Le Maitre, Invaziile Barbare, traducere de 
Ecaterina Lung, Corint, Bucureşti, 2000, pp. 72. 
41 Alaric în 410 şi Aittila în 443, Ibidem, pp. 53, 68-69. 
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care speria şi ameninţa corăbiile mărilor şi oceanelor, până la 
terorismul intelectual42 care a prins viaţă în a doua jumătate 
a secolului al XX-lea, un „sistem difuz, multiform, 
insesizabil”43 care se propaga din inima civilizaţiei, din 
scaunele oamenilor de cultură, politicienilor şi industriaşilor, 
cu pregătire intelectuală deosebită, pentru a obţine funcţii şi 
beneficii, pentru a menţine influenţă şi o stare de fapt 
favorabilă, sau până la terorismul virtual44, care, prin 
hackeri45 trimit comunicate şi petiţii ameninţă şi seamănă 
panică, fără să cunoască mediul ţintei, doar pentru a genera 
criză şi isterie la nivelul maselor. Aceasta este o scurtă 
incursiune prin istoria terorismului. Desigur, tirani mai există 
și astăzi. O simplă privire în curtea regimurilor totalitare de 
la Hanoi, Corea de Nord, de la Teheran, Iran, sau de la 
Tripoli, Libia, este suficient. Dar nu suntem departe în timp 
nici de tiranii ce au fost combatanţi în cel de-al doilea Război 
Mondial: Adolf Hitler şi Joseph Vissarionovich Stalin, 
principalii lideri ai fascismului şi comunismului, ca regimuri 
totalitare extreme. Astăzi, fascismul „nu mai e decât o insultă 
o armă pentru descalificarea adversarului”46, iar nostalgic 
Pierre Emanuel se întreabă de ce nu am cataloga comunismul 
ca fiind o nevroză47. În fond, atât flagelul fascist, cât şi 
strânsoarea comunistă au practicat teroarea pentru a se 
menţine la putere, iar Hitler şi Stalin nu pot fi decât nişte 
terorişti intelectuali pricepuţi. Pierderea coloniilor a generat 
pentru marile imperii frustrare politică şi disconfort 
economico-financiar. Pentru Franţa de după al doilea Război 
                                                 
42 Jean Sévillia, op. cit., p. 32. 
43 Ibidem, p. 8. 
44 James F. Dunnigan, Noua ameninţare mondială, Cyber-Teorirsmul, 
traducere de Nicoleta Stroie, Curtea Veche, Bucureşti, 2010, pp. 23-26. 
45 Ibidem, p. 247. 
46 Jean Sévillia, op. cit., p. 19. 
47 Ibidem, p. 31. 
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Mondial această angoasă a însemnat un moment crucial. 
Pirderea coloniilor africane a lăsat urme adânci, nu numai în 
Franţa propriu-zisă, ci mai ales în coloniile sale. Teroarea cu 
care conducerea Franţei a administrat în colonii a lăsat 
cicatrici adânci pe relaţiile internaţionale ale acesteia, printre 
care este suficient să urmărim atrocităţile armatei franceze în 
Algeria. Au încercat să ascundă regretele prin primirea 
imigranţilor din aceste state între graniţe franceze. În cu totul 
alte circumstanţe politico-sociale, în speţă legate de diferenţe 
(conflicte) etnice, probleme cu terorismul au avut şi celelalte 
mari puteri coloniale: cazul Spaniei, a cărei autoritate de la 
Madrid a fost greu încercată de către E.T.A.48 şi a Marii 
Britanii, a cărei unitate politică în jurul statului englez a 
generat un puternic conflict cu I.R.A.49, în urma căruia s-a 
născut o graniţă între Dublin şi Belfast. 

Formele de terorism pot fi diverse şi depind de 
foarte multe neînţelegeri, neplăceri, insatisfacţii, conflicte de 
orice natură, pentru a se manifesta. Atâta timp cât teroarea îşi 
face loc în societatea civilizată, acţiunea se numeşte 
terorism. Astăzi însă, terorismul a căpătat noi sensuri, iar 
contextul global istorico-economico-politic redefineşte 
această noţiune şi o ridică la nivelul cel mai înalt al temerilor 
contemporane. Momentul critic al acestei ameninţări este 
data de 11 septembrie 2001, când (se presupune că)50 

                                                 
48 ETA, abreviere pentru Euskadi Ta Askatasuna (în bască „Pământul 
Basc şi Libertate” sau „Ţara Bascilor şi Libertate”) este un grup terorist 
armat din Spania, care cere formarea unui stat socialist independent basc. 
49 Armata Republicană Irlandeză (IRA). 
50 Se consideră că al-Qaida este responsabilă pentru atentatele din 11 
septembrie 2001 de la New York, dar organizaţia şi-a asumat 
responsabilitatea şi pentru atentatele din 11 martie 2004 de la Madrid. 
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gruparea teroristă al-Qaida51 distruge simbolul pieţei 
economice a Statelor Unite ale Americii, turnurile gemene 
ale W.T.C. (World Trade Center), prin deturnarea a două 
aeronave de pasageri, atentat în urma căruia au murit atât 
teroriştii sinucigaşi cât şi alţi 3875 de oameni, „majoritatea 
sărmani”52. Dacă până la acea dată toată lumea vorbea de 
punctul de cotitură 1990, înainte şi după Căderea Zidului 
Berlinului53, în România, înainte şi după Revoluţia din 1989, 
ori la nivel global, context în care s-a şi înfiinţat al-Qaida54, 
înainte şi după Războiul Rece, astăzi, aproape în unanimitate 
spunem: înainte şi după 11 septembrie 2001. Motivele sunt 
cât se poate de evidente. După acea dată (9/11)55 nimic nu a 
mai rămas pe plan mondial la fel ca înainte, în nici un 
domeniu de activitate umană. Astăzi, la 10 ani de la acea 
dată, liderul, fondatorul şi finanţatorul grupării teroriste al-
Qaida56, sauditul Osama bin Laden, a fost declarat mort, însă 
din pricina acestei grupări s-au născut numeroase conflicte 
armate internaţionale. De la liderii Statelor Unite ale 
Americii, George W. Bush Jr. şi succesorul acestuia, Barack 
Hussein Obama al II-lea, până la liderii puterilor europene, 
au promis lumii întregi că-i vor vâna pe toţi cei care au 
cauzat atentatul din New York (Manhattan) şi vor răzbuna 
                                                 
51 Este o organizaţie teroristă care sprijină activităţiile extremiste 
islamice în lume. Fondatorul, liderul şi principalul finanţator al ei a fost 
Osama bin Laden, un milionar de origine saudită. 
52 Claude Lanzmann, „11 septembrie 2011” în Jérôme Garcin (coord.), 
Noile mitologii, traducere de Mona Ţepeneag, Art, Bucureşti, 2009, p. 
89.  
53 Ali Laïdi, Efectul de Bumerang, Cum a determinat Globalizarea 
apariţia terorismului, traducere de Gabriela Martina, House of Guides, 
2007, p. 56. 
54 A fost fondată în 1988 cu scopul de a extinde mişcarea de rezistenţă 
contra forţelor sovietice în Afganistan într-o mişcare pan-islamică. 
55 Ibidem, p. 88. 
56 „Copilul teribil al geopoliticii”; Ali Laïdi, op. cit., p. 53.  
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tot răul pe care l-au produs, nu numai pentru atentatele din 
2001, ci şi pentru cel din 11 martie 2004 din Madrid, pe care 
şi l-au asumat, ori pentru toate celelalte atentate teroriste 
asumate sau nu. Începând cu acea dată lumea civilizată şi-a 
construit un nou scop pe termen scurt, şi-a canalizat forţa 
spre anihilarea terorismului – noua ameninţare mondială – 
şi-a promulgat noi legi cu referire la sistemele de protecţie şi 
securitate şi şi-a revizuit atitudinea faţă de înarmarea 
societăţilor suspecte şi capabile să degenereze în terorism. 
Iată de ce, începând de la acea dată, lumea s-a schimbat. 

Fenomenul 9/11, vădit antiamericanism57, a 
devenit punct de cotitură la scară globală. Civilizaţia şi-a 
schimbat înfăţişarea şi mersul firesc de dezvoltare şi progres 
în funcţie de această mutaţie. De atunci, terorismul devine 
oficial, cea mai mare ameninţare a lumii contemporane. 
După atentatele teroriste din 2011 sistemul de transport 
aerian al S.U.A. a fost blocat o perioadă îndelungată, 
profiturile companiilor au scăzut foarte mult, economia a 
avut de suferit, într-un cuvânt, a fost generată o criză socio-
economică majoră, iar impactul asupra maselor sociale au 
avut efecte negative. La fel s-a întâmplat şi în atentatul de la 
Madrid, când au murit 191 de oameni şi au fost răniţi 
aproximativ 180058. Companiile de transport spaniole au 
avut mult de pierdut, afectând întreg sistemul economic al 
ţării. Pierderea de vieţi omeneşti şi şocul atentatului cu 
bombă rămâne doar în memoria celor care şi-au pierdut 
fraţii, surorile, părinţii şi apropiaţii, indiferent de 
naţionalitatea lor. Ceea ce a făcut să se schimbe totul după 
9/11 a fost unitatea lumii civilizate. În cele două atentate s-au 
pierdut vieţi din toată lumea civilizată, astfel că solidaritatea 

                                                 
57 Salman Rushdie, Dincolo de limite, traducere de Petru Dulgheru, 
Polirom, Iaşi, 2006, pp. 374-375. 
58 Sursă: http://en.wikipedia.org/wiki/2004_Madrid_train_bombings. 

http://en.wikipedia.org/wiki/2004_Madrid_train_bombings
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statelor a reprezentat poate cel mai pozitiv eveniment la nivel 
global, ceea ce a uşurat promulgarea unor sisteme de 
securitate mult mai performante. N.A.T.O. şi U.E. nu mai au 
drept scopuri, cele pentru care s-au constituit (contextul 
Războiului Rece, pe de-o parte şi cel economico-politic, pe 
de altă parte), ci au început să investească în noi scopuri. 
Ţinta tuturor devine terorismul. Violenţa şi agresivitatea 
(83.5%), ameninţarea (47%) şi frica (51%)59, au un impact 
major asupra celor care sunt strict legaţi de victimele prinse 
la mijloc, într-un conflict al statelor civilizate, nu tocmai 
inocente şi nevinovate, tocmai datorită politicilor impuse la 
nivel macro, cu grupările teroriste, nonconforme, ilegitime, 
aproape ireperabile, bine organizate, cu scopuri bine definite 
şi simple („se ascund în spatele nedreptăţilor […] pentru a 
masca propriile scopuri”60), care îşi propun, dincolo de 
evidenţierea punctelor sensibile ale lumii civilizate şi a 
breşelor legislative ale acesteia, să sacrifice vieţile 
oamenilor, mai ales propriile vieţi, pentru cauze nobile: 
dreptul la libertate decizională la nivel regional, egalitate 
etnică şi rasială, libertate politică şi economică etc. Spre 
exemplu: impunerea embargoului economic şi astfel, 
privarea participării libere la piaţa economică mondială, este 
unul din motivele acţiunilor teroriste talibane din Afganistan. 
Datorită fenomenului terorist, multe produse au fost 
interzise, multe pieţe economice internaţionale au căzut, 
multe burse s-au desfiinţat, multe monede puternice au 
cunoscut inflaţia, preţurile la combustibilii petrolieri au 
crescut şi au influenţat întreaga evoluţie economică, 
controalele vamale la transport de mărfuri şi de pasageri s-au 

                                                 
59 Procente prin care se poate descrie intensitatea şi impactul asupra 
societăţii spun majoritatea celor care au evaluat fenomenul terorismului; 
sursa: http://ro.wikipedia.org/wiki/Terorism. 
60 Salman Rushdie, op. cit., p. 369. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Terorism
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intensificat, iar măsurile de siguranţă şi protecţie au fost 
întărite. Nu mai putem să spunem că trăim într-o societate 
care nu a suferit nici o modificare în ultimii zece ani.  

Dacă înainte de 11 septembrie 2001 terorismul 
era prezent prin acţiuni izolate ale I.R.A., E.T.A., al-Qaida şi 
altele individuale, ori intelectuale, impactul fiind de 
intensitate mică sau medie, dar uşor de trecut peste mometele 
lor de criză, după această dată, terorismul capătă importanţă 
majoră, devine subiect al ministerelor de apărare din toată 
lumea şi al puterilor politice mondiale, iese din anonimat şi 
ocupă un loc central în preocupările tuturor. Începând cu 
fenomenul şi isteria politică ce a urmat după 9/11, grupările 
mafiote se redefinesc drept grupări teroriste, iar subteranele 
reţelelor mafiote predau ştafeta unei noi forme a maliţiosului 
social. Opulenţa mafiei internaţionale îşi preschimbă 
costumele scumpe şi scopurile tendenţioase, cu măştile 
obscure ale terorismului. Prin hainele acestea, gravitatea 
actelor ilegale şi a manifestărilor cu caracter răzbunător este 
mult mai consistentă. Combaterea terorismului este cu mult 
mai dificilă decât cea a mafiei, deoarece acesta induce 
psihoze sociale şi este greu de identificat şi de reperat. De 
aceea este cea mai complexă formă de barbarie 
contemporană. Atâta vreme cât în mintea fiecăruia ne mai 
persistă imaginile atentatelor, amintirea victimelor, crimele 
şi atrocităţile teroriştilor, distrugerile ireperabile ale unor 
simboluri ale civilizaţiei, pasivitatea teroriştilor şi lipsa 
urmelor de regret a acestora, terorismul este echivalentul 
celui mai mare rău care poate răpune civilizaţia 
contemporană şi, aşa cum popoarele barbare din afara 
limesului imperiului, prin însăşi felul lor de a fi şi acţiona, 
defineau şi contribuiau la imaginea civilizaţiei romane, tot 
astfel, terorismul participă activ la imaginea Civilizaţiei 
Occidentale (azi mult mai des identificată ca Nord-Atlantică) 
şi nu numai. Terorismul, prin caracterul său imprevizibil, 
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greu de contracarat şi eliminat, înainte de a acţiona, pare a fi 
principalul duşman al civilizaţiei, o formă de barbarie în 
seama căreia se pot pune multe rele de natură politică, 
economică, rasială, etnică şi religioasă la nivel global. 
Terorismul este barbaria supremă a zilelor noastre, aşa cum 
Imperiul Persan reprezenta ameninţarea cea mai mare pentru 
Civilizaţia Greacă61, cum hoardele popoarelor germanice 
constituiau nişte brute în opinia cetăţenilor Romei, ori cum 
erau văzuţi păgânii musulmani de către proaspetele naţiuni 
ale Europei Creştine din Evul Mediu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
61 Cormac O`Brian, Declinul imperiilor – de la glorie la ruină, povestea 
marilor imperii antice, traducere de Daniela-Giorgiana Arşinel şi 
Ruxandra Apetrei, Curtea Veche, Bucureşti, 2010, p. 127. 
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IOAN BARBU 
                                  DOUĂ POVESTIRI 

 
                                             Stewardesa62 

 
       În avion, oamenii 
devin alţii. Brusc, lasă 
impresia că existenţele lor 
lineare se fracturează, 
dând la iveală abisuri 
imprevizibile.  
Mă simt ca într-o lume 
sever compartimentată, 
dominată de o formidabilă 
disciplină. Din când în 
când, trece prin dreptul 
meu, împingând masa pe rotile, o fată înaltă, cu părul ca smoala, 
atât de negru că bătea în albastru. Decor hiperhollywoodian. 
Şănţuleţul dintre cei doi sâni abundenţi îi iese în evidenţă. 
Frumuseţea ei dezmorţeşte chiar şi sufletele ferecate. Şmechereşte, 
îşi aruncă o şuviţă de păr peste cap, mângâie unul din sânii poleiţi 
cu dulceaţa privirilor din jur, în clipa când trupul său unduios se 
pierde în bătaia razelor argintii ale dimineţii ivite prin hublourile 
avionului. Ne încrucişăm privirile. Ridică din sprâncene cu subîn-
ţeles şi pe obraz i se desenă o gropiţă sub formă de semilună. 
Salut, cu eleganţă, înclinând capul. O aud îngăimând cu glas uşor, 
gutural: 
– La revedere, domnu’!  
Deja ne zâmbea pământul. 

                                                 
62  Din volumul de povestiri „Diavolul şi stewardesa”, cu ilustraţii de 
Teodor Meiloiu, recent apărut...  
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Forfotă mare. Călătorii împovăraţi de bagaje golesc aeroportul. 
Taxiuri, autobuze, autoturisme care aşteaptă într-o mulţime 
fremătătoare… Cobor scările înspre metrou, intrând în noaptea 
subpământului unde lucesc ireal, ca în apa unui acvariu uriaş, 
trenuri fosforescente, venite parcă dintr-o altă existenţă. Aici, jos, 
oamenii se leapădă de toate măştile. Feţele li se înmoaie. Umerii 
se caută şi se ating. O nelinişte surdă, 
fierbinte pluteşte în aerul resorbit de sute 
de guri, peste trenul care aleargă, vuind, 
sub pământ. Câteva minute şi oamenii se 
vor despărţi, vor deveni piese mute pe o 
tablă de şah. În jur, ochi care tânjesc, buze 
albe şi roşii care freamătă, ca într-o beţie 
de opiu. Am senzaţia că trenul duce spre 
nicăieri nişte existenţe apăsate de 
plictiseală. 
Apare stewardesa. Trage după ea, prin acel 
puhoi de grăbiţi, geamantanul cu care 
coborâse din avion. Mă recunoaşte. Fără să-mi dau seama, în clipa 
aceea subterană existenţa mea s-a frânt într-un punct care bucură 
și doare.  
                                                     * 
M-am trezit în zori. Eram singur. 
Lângă pernă, un bilet: „Am plecat. Nu mă mai căuta. Doar ţi-am 
spus: trei zile. Anamaria îţi va da unele lămuriri. Aurora.” 
Seara îmi spusese: 
– Mâine o să plec! 
M-am făcut alb. O întrebare scurtă, aproape şoptită: 
– De tot?  
– Da, ţi-am mai spus: doar, trei zile.  
– Noaptea asta este a noastră, nu?  
– Fireşte. 
S-a dezlănţuit asupra-mi cu o sălbăticie de fiară înfometată, 
îngropându-mă în neant.  
Sun la recepţie, după Anamaria. Menajera ei. O însoţise să ne 
servească pe timpul şederii noastre la cabana „Picior de munte” 
din Predeal. 
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– Unde e Aurora? 
– A plecat. 
– Se mai întoarce?  
– Nu. V-a lăsat un bilet. 
Fără să mă slăbească din ochi, ca şi cum s-ar fi temut să nu-i sar 
de gât, a făcut un pas în spate. Apoi, a dat drumul poveştii care i-o 
spusese Aurora la plecare, să mă îmbrobodească.  
Capul îmi vâjâie. 
– Domnişoara Aurora s-a dus direct la aeroport. Are cursă la Paris. 
Când se întoarce, merge la tatăl ei, la Ploieşti. E foarte bolnav. A 
chemat-o pe patul morţii s-o încredinţeze logodnicului pe care i l-a 
ales, un negustor tânăr şi foarte bogat. Bătrânul ei tată este un om 
tare sărac şi doreşte să-şi lase fata aranjată. Nici vorbă de 
dumneavoastră. „Laurence e prea bătrân pentru mine şi nu e destul 
de bogat”, mi-a spus domnişoara 
Aurora. Mai zicea că prima oară 
când a intrat în casa 
dumneavoastră i s-a părut cât o 
colivie. „Casa logodnicului pe 
care mi l-a găsit bătrânul meu tată 
este somptuoasă. Pe deasupra, e 
tânăr şi are bani destui.” 
Nu mai ştiu cum i-am replicat. 
Când am ieşit a încuiat grabnic 
uşa în urma mea. 
Am rătăcit pe străzi, până înspre 
prânz, când m-am pomenit într-un 
restaurant abandonat printre nişte 
arbori groteşti. Abia ce am luat ceva în gură, nu prea aveam poftă 
de mâncare. M-am hotărât să merg la Bucureşti. „În aproape două 
ore sunt în capitală”, mi-am zis. 
Din Gara de Nord m-am dus direct pe strada Ardeziei, unde 
Aurora avea o casă veche, moştenire de la bunică-sa dinspre 
mamă. Strada era tăcută, ca un cimitir. Casa în întuneric. Am luat 
tramvaiul până la Cişmigiu. Am revenit pe Ardeziei a doua, a treia 
zi. Nimeni. „A avut dreptate Anamaria. A venit din cursă şi acum 
este la tatăl ei.” 
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Cu o zi înainte de a mă hotărî să plec la Ploieşti s-o caut, spre 
seară mi-am făcut curaj apropiindu-mă de vechea casă. Dărâm cu 
umărul uşa de la intrarea din dos. Pustiu, sărăcie. Într-una din odăi, 
pe un umeraş, frumosul chimonou alb cu flori mari, roşii. Un fel 
de capot, lung până la călcâie. Într-una din zilele când am vizitat-
o, Aurora era îmbrăcată cu el. Mi s-au părut atunci nişte flori 
fantastice, care tremurau ca vii în boarea amurgului.  
Ieşind din casă, am rezemat uşa cu un par găsit prin grădină. Am 
luat-o spre Cişmigiul aflat la vreo jumătate de ceas de mers agale. 
M-a prins pe drum o ploaie uşoară, zuruitoare, care mai mult 
lumina decorul decât să-l întunece. Pe o alee, lângă un copac, mi 
s-a năzărit c-ar fi Aurora. Dar nu singură. O strângea la piept un 
bărbat tânăr. Nu-l distingeam clar de la distanţa la care mă aflam. 
Să fi fost vreo 90-100 de metri. Îmbrăţişarea lor a ţinut poate o 
clipă, poate o oră, după care, înlănţuiţi, au luat-o în direcţia casei 
ei.  
În lumina unui fulger le-am desluşit chipurile. Într-adevăr, ea era, 
Aurora! Iar tânărul… M-am frecat la ochi, nevenindu-mi să cred. 
Tânărul era propriul meu fiu. Doamne, Dumnezeule!. 
 
                                      Un om în aşteptare 
 
În faţa mea lumea a devenit tot mai largă, în timp ce în spate se 
îngustează, rămâne ca un vis. Descoperisem răsăritul soarelui în cu 
totul altă direcţie decât fusesem obişnuit. Asta îmi mărea pofta de 
a merge înainte. Ziua munceam, iar noaptea învăţam. Zilele şi 
nopţile îmi păreau lungi, ca nişte curgeri uniforme înspre timpul 
pe care îl visam mai bogat. Plecasem de pe un drum bolovănos pe 
o şosea nesfârşită… Nu voiam să mă opresc. Plecasem dintr-o 
casă albă, cu odăi mici, cu oameni supţi de muncă, dar puterea 
acelei prime memorii începea să se rupă... 
S-a produs miracolul!  
Dar de ce miracol? Am uitat, oare, nopţile de chin de deasupra 
cărţii? „Mai lasă naibii cartea, la plăcerile noastre nu te gândeşti 
deloc!”, îmi reproşa Cecilia. Îmi făcusem şi eu un rost, ca tot 
omul. Cecilia era soţia mea. „Mâine, poimâine, ne-om distra şi 
noi. N-au intrat zilele-n sac”, îi răspundeam.  
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 – Bravo, măi băiete, să-ţi fie de bine!...  
Mă chemase directorul în biroul lui.  
Fusesem vreo trei sute şi ceva de candidaţi. Lista celor reuşiţi 
număra doar 95. Eu eram al paişpelea.  
Ies din biroul directorului puţin îngândurat. Altul ar fi sărit în sus 
de bucurie. Ce se întâmplă? Simt că stomacul mi se strânge, că nu 
mai am aer. Îmi trec rapid pe dinaintea ochilor zilele şi nopţile de 
pe Lotru. Îmi venea să strig, dar nu puteam: „Am reuşit, dom’le 
director! Ce dacă am 31 de ani! Scrie undeva că un student nu 
poate avea şi 31 de ani?”  
Eram transpirat, obosit, sătul de zgomotul oraşului. Alergam spre 
casă, să-i spun Ceciliei vestea… Reuşisem la facultate, la 
Petroşani. 
 Cine ar fi bănuit că primul an de studenţie îl voi petrece prin 
spitale. Am fost imobilizat la pat de o boală grea: reumatism 
poliarticular acut. La Lotru n-a fost ca pe bulevard. Avusese 
dreptate şeful de şantier. Eu nu băgasem de seamă frigul ce-mi 
intra în oase. Eram tânăr, voinic, cu sete de afirmare şi fără teamă 
de greu. 
Am pierdut primul an de facultate. Din frumoasele promisiuni ale 
studenţiei îmi rămăsese doar forfota din ziua când îmi văzusem 
numele trecut pe lista admişilor. A trecut cu greu un an de boală. 
Din toamna celui următor, refăcut cu sănătatea, m-am apucat 
serios de învăţătură. În ’80 am terminat cu media 10. De acum, ale 
vise.  
Nici nu începusem bine treaba că m-am trezit caligrafiind 
traiectorii posibile. Am început lucrul, ca inginer, la 1 septembrie. 
Tot pe Lotru, pe şantierul Petrimanu. Dragostea dintâi nu se uită. 
Demonstrând că ştiu meserie, în nicio lună m-au pus să răspund de 
partea mecanică a grupului de şantiere. Pentru un om obişnuit de 
tânăr cu munca, postul respectiv, am socotit eu, a fost un cadou 
frumos.  
Trecusem, în tinereţe, prin proba de foc a şantierului, dar nu 
trecusem prin furcile unor invidii, prin fantezia bolnavă a unor 
intriganţi… În septembrie 1982, cu un gust amar părăseam Lotrul. 
Deşi găsisem aici destul de mulţi oameni cu sufletul curat… O 
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singură remuşcare am avut la plecare. Capitulasem prea repede, 
am cedat nepermis de uşor. 
Ar putea înţelege el sau ea? Poate, vreodată, îi voi povesti despre 
toate acestea? De fapt, din înfrângerea de-atunci a izvorât, pe calea 
nesfârşitelor lanţuri de întâmplări, şi această zămislire… La urma-
urmei, venirea mea pe Olt o socotesc, acum, o mare bucurie. Cum 
să nu fiu mulţumit? Oamenii de-aici mi-au descoperit destul de 
repede calităţile… 
Ce bilanţ pot raporta eu, inginerul Gheorghe Şega? Am realizat tot 
ceea ce mi-am dorit. 
…Maternitatea este la etajul 5. Mă uit la ceas: este ora 5, 
dimineaţa. Curată coincidenţă! Minutele trec greu… Aştept… 
Cine spunea că timpul trece ca gândul? În maternitate e linişte, 
timpul parcă stă pe loc. Miroase a primăvară. Eu sunt tot în 
aşteptare: El sau Ea?… 
 Un ţipăt sfâşie liniştea. 
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Tatiana Scurtu-Munteanu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Am intrat ca o toamnă... 
   

Am intrat ca o toamnă în oasele tale,  
Ca o cină de taină, ca o gură de vin,  
Ca o Ană zidită în văl de petale,  
În parfum de lămâie .şi de rozmarin. 
   
Am căzut ca o frunză în palma de humă  
Și o umbră pustie într-o ceașcă bătând,  
Peste valuri tăiate de lapte și spumă,  
Cafelei dulcege şi amarului gând.  
 
Am rămas ca o doină cântată-n surdină,  
Ca ploaia mocnită, ca ochiul închis,  
Cu o coroniță din flori de grădină  
Și buze crăpate de un dornic surâs.  
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Noi n-avem niciodată mâine  
   
Noi n-avem niciodată mâine,  
Din noi secundele tresar  
Și înfloresc în crizanteme  
Pe patul toamnei mortuar.  
   
De noi abundă meteorii,  
Scăldaţi în mii de licăriri,  
Ce traversează ani lumină  
Și mor în tainice priviri.  
   
Pe noi ne fură asfințitul  
În inimile tremurând,  
Neîntinată, eu, femeie,  
Iar tu bărbatul așteptând.  
 
S-a decolorat iubirea 
 
S-a decolorat iubirea ploilor de pe umbrele,  
S-a închis în nori lumina și canicula în stele,  
S-a îndoliat grădina și a coborât pe schele  
În borcanele de smoală și-n cutii de acuarele.  
   
S-au descoperit copacii de  temuta îndoială,  
S-a ascuns în lut frunzișul de atâta dor și boală,  
S-au cutremurat penițe lîngă foaie și cerneală,  
Sfâșiind neînțelesul orelor de oboseală.  
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Pe-o coajă de nucă 
 
Nucul cu ochii în floare, 
Cu vântul de braţe legat, 
Retează aeru-n frunte, 
Iar apele pieptu-i răzbat.   
  
Printr-un ciorchine de nouri, 
Un curcubeu de jăratec 
Toarnă pe umbre ecouri 
Şi un apus singuratic.   
 
Salcia ca o moscheie, 
Cu rochia albă în vânt, 
Cu rugăciuni de femeie 
Şi aripi crescute-n pământ, 
 
Muşcă din stele zemoase 
Şi lasă o rană pe cer, 
Cântă pe-o coajă de nucă 
Într-un asfinţit efemer. 
 
Pământul cu miros de cozonac 
 
Pământul cu miros de cozonac, 
Împăturit în flori de busuioc, 
Dospeşte pe o roată din cerdac, 
În mâna care-l strânge de mijloc. 
 
Cu gândul în dantelării de Bruges, 
Olarul croşetează-n aluat 
Petalele de catifea şi ruj, 
Şi strujele din părul inelat.  
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Ca ochii sclipitori de mărgărit, 
Goniţi din paradisul de stejar 
Al verdelui sub pleoapă pironit, 
Înmărmureşte lutul pe olar. 
 
Din inima preaplină de frământ, 
Ulcica se revarsă peste foc 
Cu tainică tăcere de pământ 
Şi vinul parfumat de busuioc. 
 
Ochii înnodați în soare  
   
Ochii înnodați în soare cu o rază ruginită  
Seceră lumina mută și o lasă răstignită  
Pe țărâna dogorindă dintre palme străvezii  
Unde cumpăna bătrână paznic șade-n pirostrii.  
   
Urmele nevăzătoare fâlfâie pe dibuite   
Și din miezul unui strigăt dau în floare despletite,  
Cu stigmatul din călcâie orele pecetluiesc 
Moleculele de aer, numai ele mai vorbesc. 
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       CODRINA BRAN 
                                   V O I A J O R U L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Într-o familie cu mulţi copii, aşa cum fuseseră ei, 
regăseşti o diversitate care ar putea îndestula foamea 
întregului univers în marea explozie iniţială în care, în 
mod sigur, s-a întâmplat ca nici o fracţiune să nu semene 
cu alta. Şi asta nu dintr-un plan prealabil ci, pur şi 
simplu, dintr-un prea mult care nu-şi mai încăpea în sine. 
De fapt, oriunde te-ai uita, în facerea şi prefacerea naturii 
se întâmplă mereu acelaşi fenomen, preaplinul este 
mereu prezent. Regula aceasta funcţionează oarecum în 
salturi, pentru că după explozia preaplinului urmează o 
amiază a coacerii, ca spre seara zilei o mână invizibilă să 
adune decorul, fructele, rămăşiţele pentru a le arunca în 
focul exploziilor viitoare. Bubi depăna filosofia lui 
personală care-i dădea o viziune globală şi cât decât 
inteligibilă a proprie-i vieţi şi a altora. Dacă filosofii nu 
descifraseră sensul, deşi asta era ocupaţia lor  
permanentă, oamenilor de rând nu le rămânea decât să-l 
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caute pe cont propriu. Aplecarea lui spre filosofare se 
datora în bună parte unor ani inactivi pe care boala de 
plămâni îi impuseseră, împreună cu marile cutremure 
istorice ale acestui secol uimitor de crud în care indivizii 
erau purtaţi prin furtuni năuce, sacrificaţi pe diverse 
altare. Nu apucai să te adaptezi noului de azi că, iată, 
venea un mâine total diferit şi cu siguranţă mai rău. Nu 
te puteai baza pe nimic, totul era în mişcare, o mişcare 
dezordonată în care nu aveai când să construieşti ceva de 
durată. Fracturile biografice se succedau prea repede. În 
acest colţ de lume istoria era prea smucită, nu ca prin alte 
părţi, departe, unde istoria avea o continuitate, dovadă 
stând marile catedrale ridicate secole de-a rândul, nu ca 
la noi, bisericuţe mici de lemn parcă pregătite să fie 
demontate şi mutate la nevoie, sau în caz de distrugere să 
poată fi reconstruite uşor. Cam asta era schema pe care 
se înfăşurau gândurile lui, cu oarecare modificări pe 
măsură ce înainta în vârstă. Deocamdată totul era în 
mers, în desfăşurare, aici, în pătrăţica asta de viaţă în 
care nimeni nu-ţi garanta nimic, în care, pe lângă toate 
necunoscutele de parcurs, va veni şi marea necunoscută 
pe care cei plecaţi au aflat-o deja. Au aflat-o tinerii lui 
fraţi plecaţi în floarea vieţii în slujba unor idealuri deja 
uitate, sau părintele în plecarea sa precipitată din 
mijlocul uliţei, între biserică şi casă, ca un trăsnet, ca sub 
efectul  unei telegrame urgente. Cei doi nu aveau nici un 
mormânt, plecaseră spre nicăieri împreună, de parcă s-ar 
fi reîntors cuminţi în pântecele matern, aşa, nedespărţiţi, 
cum veniseră pe lume după abia optsprezece ani. Biata 
mamă îi născuse pentru o moarte prematură şi nu avea 
acum nici unde aprinde o lumânare. 
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 În enigmaticele drumuri care îl purtau în diverse 
direcţii, odată pe an făcea vizite scurte celor doi fraţi în 
viaţă răzleţiţi în două oraşe depărtate, aşezaţi temeinic 
lângă neveste energice care le inventaseră de acum noi 
personalităţi, îi recroiseră după gustul lor. Erau mereu 
foarte ocupaţi cu propria lor viaţă şi nu aveau timp să-şi 
viziteze mama. Aceste vizite nu întotdeauna bine 
primite, ca nişte ritualuri de care pomenitele neveste se 
cam săturaseră, le făcea cu inima caldă în amintirea 
curţii părinteşti plină de larma copilăriei de 
odinioară.Venea ca un mesager al mamei bătrână de 
acum, căreia îi era dor de ei, de viaţa lor trecută, dor pe 
care şi-l manifesta arareori, în expresii pline de cuviinţă: 
„Ce-o mai fi făcând Emil şi Ioan...?” Primise de la ei 
câte o scrisoare scrisă de mâna nevestelor în care i se 
aduceau la cunoştinţă evenimente mari şi neutre din viaţa 
acestora. Constata că cei mai mulţi bărbaţi încăpuţi pe 
mâna unor femei străine încetează de a mai rămâne şi fii, 
deşi auzise asta din înţelepciunea folclorului care ştie 
atât de bine să exprime în cuvinte puţine adevăruri 
adânci. Scrisul străin îi confirmase mamei că firul de 
iubire dintre ea şi aceşti feţi pe care îi purtase spre viaţă 
şi noroc se rupsese definitiv, aşa că nu le răspunse 
niciunuia. 
 Bubi trecea pe la fiecare şi aduna veşti pentru 
mama fără a le spune ce purta el în suflet. Inima ca şi 
viaţa lui destul de misterioasă, avea compartimente net 
despărţite care nu comunicau unul cu celălalt, atitudine 
destul de bărbătească pentru un om atât de sentimental. 
 Pe vremuri, cele două geamantane aveau un aer 
sprinţar, învăluite într-o boare de libertate şi spaţii largi, 
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iar purtătorul lor îmbrăcat mereu într-un costum de bună 
calitate şi cu o borsalină nouă aşezată pe o sprânceană. O 
vitrină îi oglindea cochetăria şi anume uşi ştiute numai 
de el se deschideau cu bucurie şi cu speranţa unei 
rămâneri definitive. Berte, Clare sau Irine, femei 
gospodine dar rămase singure au încercat pe rând să-l 
prindă pe fluturele voiajor şi nestatornic, dar el simţea 
din vreme, din aer acul care voia să-l imobilizeze în 
insectar. Femeia  fericită se scula dis de dimineaţă pe 
când capul obosit al bărbatului îşi continua somnul pe 
perna ei şi alerga la piaţă de unde venea încărcată cu o 
găină vie în plasa cu ochiuri mari prin care zburătoarea 
scotea capul, înghesuită fiind de morcovi şi alte 
zarzavaturi care aveau s-o însoţească în metamorfoza din 
oala încăpătoare. În acest timp mâini îndemânatice 
lucrau repede, iar faţa se îmbujora de la arşiţa plitei şi a 
speranţelor reaprinse în pieptul ajuns la o a doua tinereţe. 
 Voiajorul nostru era un mare generos, cu o inimă 
mai încăpătoare decât portofelul, astfel că venea de 
fiecare dată cu daruri exagerate şi pleca având 
buzunarele goale, cu mângâierea unei nopţi şi cel mult 
hrănit pentru călătoria următoare. Afla el, aşa, cu un al 
nu ştiu câtelea simţ că în ziua în care gospodina îşi 
îndoia eforturile de gazdă primitoare, plutea primejdia în 
aer, astfel că geamantanul având conţinutul într-o ordine 
desăvârşită aştepta deja după uşă. Omul nostru era şi un 
pedant, mereu primenit, iar de costumul ajungea uşor 
uzat, o pălărie nouă salva situaţia. La prăvălia de pălării, 
după ce proba îndelung câteva exemplare cu ochii în 
oglindă studiindu-se din diverse unghiuri, punea preţul 
pe tejghea însoţit de un bacşiş consistent, lăsând alături 
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şi vechea pălărie, pleca revigorat, făcându-se că nu aude 
chemarea vânzătoarei: „Alo, domnu‘, restul şi pălăria 
dumneavoastră!” În vitrina următoare se oglindea deja 
cochet cu borul pe o sprânceană, luând viaţa de la 
început. 
 Bubi era omul pentru care viaţa avea mereu un 
nou început; indiferent cum se încheia episodul anterior, 
a doua zi era o nouă zi care începea la fel de proaspătă, 
cu proiecte noi şi suflet uşor. Important era să câştige 
banii pentru cămăşi primenite, pentru un splendid buchet 
de flori de dăruit unei anume doamne, sau să aducă 
daruri femeilor de acasă pe care le căuta cu dragoste, dar 
la intervale imprevizibile. Astfel, mutări dese sau 
schimbarea serviciului prezent în care ceva nu mai 
mergea bine cu un altul nou, aveau loc mai des decât am 
presupune. Contabil, magazioner, administrator, nu 
conta, găsea el soluţia să schimbe slujba şi locuinţa cu 
multă uşurinţă. O cameră la mansardă chiar fără dulap nu 
reprezenta nici un inconvenient întrucât  hainele curate şi 
împachetate într-o ordine perfectă puteau sta foarte bine 
în cele două geamantane deschise. Ligheanul, în schimb, 
nu putea să lipsească din dotarea încăperii. Oglinjoara 
rotundă cu picior scoasă din trusă reflecta pămătuful 
clăbucit aşezat şi el în picioare până ce obrazul era 
examinat cu grijă, măsurând în podul palmei dificultatea 
bărbii crescute de ieri. Aceste dimineţi cu preparativele  
pentru o zi perfectă îl defineau cel mai bine. Începea ziua 
cu mult entuziasm şi grijă pentru amănunte: un obraz 
neted şi bine mirositor, trupul spălat energic în ligheanul 
de pe scaunul de lemn, împrăştiind stropi de apă şi 
clăbuc pe duşumea. În final totul era rânduit, perna 
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scuturată zdravăn, pătura cazonă întinsă fără cută, 
ligheanul spălat şi ascuns sub patul cu tăblii de metal, 
uneltele de bărbierit curăţate şi înşirate pe pervazul 
ferestrei cu vopseaua scorojită. Cum necum, dintr-o dată, 
încăperea nimănui cu podele de lemn, pat cu tăblii de 
metal şi o masă veche căpăta brusc identitate, miros de 
curăţenie şi uşor parfumată de săpunul de ras. Toate 
acestea vorbeau despre un bărbat care nu ieşea oricum 
din casă. Pentru că acesta-i adevărul, un bărbat pedant va 
rămâne astfel indiferent unde va locui, într-un hotel sau 
într-o mansardă. 
 Haina pusă de cu seară pe spătarul scaunului fu 
examinată şi scuturată de cei câţiva stropi de apă săriţi 
din lighean, pantalonii scoşi de sub saltea unde îşi 
redobândiseră fermitatea dungii, cămaşa curată  aleasă 
din unul din geamantane, pantofii lustruiţi scoşi de pe 
şanuri şi încălţaţi, toate acestea reconstituiră o ţinută de 
bărbat agreabil. 
 Bubi avea trăsăturile de bază ale întregii familii: 
ochii mari uşor oblici, pomeţii pronunţaţi şi o gură 
senzuală. Toţi cei şapte fraţi primiră această amprentă a 
mamei, ca o schemă multiplicată cu mici variaţiuni. Doar 
culoarea ochilor ei verzi nu o putuse dărui niciunui copil, 
dar spera că poate vreunul dintre nepoţii care vor veni îi 
va moşteni smaraldul. Poate că ea nici nu va mai fi pe 
atunci... Tatăl, mort mult prea devreme, ieşise din decor 
nelăsând vreo altă amintire decât şapte perechi de irişi 
cafenii şi înclinaţii muzicale inegal distribuite, dar care 
aveau să ia tot atâtea drumuri diferite după cum le era 
firea şi norocul. 
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VICTORIA DUŢU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        * 
să ating  
liniştea, ca o  
prezenţă,  
dincolo  
de gestul meu  
de a cuprinde  
mănunchiul de cuvinte  
ucise de zgomot.  
            *  
cineva priveşte  
din depărtare,  
eu nu-l pot vedea,  
dar închipuirea  
creşte atat de tare  
încât privirea  
alungată de  
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teama unui gând  
nerostit  
asteaptă să fie privită  
de către cel ce este  
dincolo de mine.  
             *  
îmi este teamă  
de liniştea  
ucisă de zgomotul  
ce se preschimbă  
în mine,  
în liniştea  
unui blestem  
*  
cineva  
s-ar transforma  
într-un om  
apoi  
dintr-un om  
în mai mulţi  
oameni  
şi dintr-o dată,  
cu mâna ridicată  
în zare  
ar face semne  
nevăzute  
în răsărit.  
*  
eu măresc totul  
la altă scară 
până mă prăbuşesc  
în propia mea  
minte.  
stiu că nu trebuie  
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să-mi ucid  
închipuirea  
dar numai ea  
este prezentă  
în realitatea ce o  
trăiesc fără să o  
pot atinge cu mâna.  
*  
e oare rău  
să privesc,  
să ating  
gândul celuilalt,  
care fuge,  
care se ascunde  
înficoşat,  
de palma altui gând  
ce nu a lovit încă?  
*  
ochii lui scapără  
scantei devenite  
doar părere de zâmbet,  
dar durerea  
trăsnită pe umbra  
peretelui ce o  
cuprinde,  
tremura de spaimă 
În disperarea 
lumii. 
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PETRE P. BUCINSCHI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              „Maraton în doi”63 

Gâfâi de dorul civilizaţiei moderne căci azi în plină evoluţie a 
secolului XXI a trebuit să vină un urs să-mi dovedească existenţa 
unei lumi nealterate, lumea animalelor. A cunoaşte secretele cele 
mai întunecate ale naturii în continuă schimbare unde legea este 
resemnată şi voinţa mea este partizană şi unde singura dorinţă 
arzătoare este de a supravieţui condiţiilor naturii vitrege. Nu sunt 
un meteorolog exemplar nici pe departe dar sunt în permanenţă 
atât de bine supravegheat de lună, stele şi soare, de pădure, de 
brazi, de tufişuri şi poieniţe, de cerul înseninat sau înnorat, de 
ploi şi vijelii, de frig sau ceaţă, de zăpezi sau furtuni, de animale 
sălbatice şi izvoare încât de puţine ori pot face vreo şmecherie. 
Atunci când o fac am mare grijă să scap de acuzaţiile mamei 
natura. Dar asta nu pot să o fac decât dacă mă retrag în cabana 
meteorologică. Am obligaţia să fiu consecvent iar dacă greşesc 
faţă de mine să nu recunosc, să spun mai bine că făcea parte 
dintr-un alt proiect. Nimeni nu o să ştie că am greşit atunci când 
am luat hotărârea să mă urc la 1800 metri pe acest munte rătăcit 
în natură ca meteorolog. Stând zi şi noapte 24 din 24 de ore în 
mijlocul naturii semnele ei nu mă fac să-mi pierd respectul faţă 
de ea ci dimpotrivă. Şi dacă tot sunt maratonist şi mai sunt şi 

                                                 
63 Fragment din romanul cu acelaşi titlu, în cues de apariţie. 
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singur pe deasupra îmi spun făcându-mi singur curaj că un 
maratonist nesigur pe el ajunge să fie strivit de ceilalţi 
maratonişti care vin din urmă. Doamne, Doamne Dumnezeule, 
cât de dor îmi este în aceste clipe de tumultul oraşului, de 
zgomotul său, de cafenelele pline cu piţipoance şi de şmenarii de 
la colţul străzilor, de oraşul cu lumea lui unde toţi mint cu o 
uşurinţă uluitoare. Acum, aici la 1800 metri, totul mă surprinde, 
eu care am trăit până acum într-o lume de ficţiune construită în 
jurul unei mari minciuni a societăţii, chiar dacă o face spre binele 
nostru. Adevărul este că acolo în societatea modernă plină de 
cerşetori şi oameni cu mâna lungă, de bărboşi care se ascund sub 
scuturile lor şi de femei unse cu toate alifiile care vorbesc despre 
dragostea curată apoi se culcă cu portarul sau boschetarul, de aici 
din vârful muntelui, de la 1800 metri, se vede minciuna din 
oraşul civilizaţiei moderne ca ceva obişnuit, nici măcar nu este 
minciuna considerată un păcat. Aici în vârful muntelui ca 
meteorolog simt că am o răspundere extraordinară care apasă pe 
târtiţa mea. Cu gândurile ca nişte zdrenţe îmi aduc aminte de 
vremurile când eram maratonist de ocazie, zile ca alea nu ştiu pe 
unde sunt. Faptul că aici în vârful muntelui nu sunt străzi mă face 
să simt un gol în stomac. Zilnic particip la cursa de maraton în 
doi, eu şi umbra mea sau umbra mea şi eu, permanent maraton în 
doi. Orăşeanul convins aşa ca mine urcă pe munte din când în 
când aşa ca să mai uite de urâtul vieţii lui. Eu însă am urcat pe 
munte cam de mult şi trebuie să rămân tot la fel de mult ca 
meteorolog. Şi uite aşa mă simt dintr-o dată că trec de la starea 
de pasivitate la starea de reactivitate. În singurătatea mea mă pot 
gândi la propriile vise unele inspirate chiar din jurul meu. Am 
tendinţa de a prelua şi a interioriza  fanteziile prefabricate dar 
ştiu bine că pot scăpa de ele apelând la lumea profundă a 
imaginaţiei personale. Evadarea în propria lume imaginară nu 
constituie o încercare de a le schimba dar îmi oferă o cale viabilă 
de evadare. Vorbind de evadare îmi amintesc că în urmă cu ceva 
timp pe cărările acestui munte singuratec s-a rătăcit un grup de 
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turişti. Au ignorat marcajele şi s-au îndepărtat prea mult de 
drumul marcat, îmbrăcaţi neadecvat cu încălţăminte şi haine, 
timpul nefavorabil i-a prins pe drum rătăcindu-se. Natura îi 
pedepsea pentru ignoranţa lor faţă de ea. Nori grei ca plumbul 
sub diferite forme jucau pe cer aducând ploaie, furtună şi vijelie. 
Speriaţi, grupul turiştilor rătăcitori, cinci la număr pierduseră 
orice speranţă de salvare când Dingo, câinele meu, i-a reperat de 
la distanţă, a alergat spre ei şi le-a mers drept călăuză până la 
cabana meteorologică. Deştept câine nu am ce zice! Cunoştea şi 
cunoaşte bine împrejurimile, un câine născut şi crescut în 
preajma cabanei acum aflându-se la vârsta de şapte ani, el 
însoţind şi păzind generaţii de meteorologi care au trecut pe aici 
înaintea mea. Aici sus la 1800 de metri climatul atmosferic se 
schimbă de la o oră la alta, când este soare şi cald, când dintr-o 
dată se pornesc norii, furtună, vijelie, ploaie, frig. Şi tot la fel ca 
din senin începe să ningă. I-am cazat în cabana meteorologică pe 
cei cinci turişti, trei băieţi şi două fete, cabana având în dotare 
două dormitoare şi o cameră destinată ca birou de lucru al 
meteorologului. Apa din cabană provine de la un izvor mai sus 
cu 300 metri de cabană, apă adusă cu ajutorul unei pompe iar 
curentul electric este produs de un generator alimentat de paletele 
unei eoliene, în interiorul cabanei meteorologice apa caldă se 
distribuie printr-un boiler electric iar căldura prin panouri 
electrice sau iarna când gerurile sunt mari cu ajutorul unei sobe 
de teracotă în care încarc în ea lemne adunate din timpul verii şi 
depozitate în interiorul cabanei să nu se umezească. Iarna când la 
gura sobei stau şi-mi ascult gândurile şi îmi povestesc singur tot 
felul de poveşti fanteziste, lemnele trosnesc în sobă dând un aer 
de poveste ca pe vremea când stăteam cu bunicul la gura sobei. 
Cei cinci turişti au vrut să fugă din lumea civilizaţiei moderne a 
oraşului crezând că aici pe munte, în mijlocul naturii, se vor 
putea relaxa dar au ignorat regulile importante care ţin de natură. 
Cei cinci turişti morţi de oboseală au dormit toată noaptea 
neîntorşi. Dimineaţă când s-au trezit vremea era şi mai 
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capricioasă iar ceaţa învăluise tot muntele, furtună, vijelie, 
ploaie, frig care dădeau impresia că e în plină iarnă. Grupul 
turiştilor a fost nevoit să mai rămână la cabana meteorologică 
încă o zi, au scos din rucsacurile lor tot ce aveau de mâncare şi 
împreună cu mine care şi eu la rândul meu am scos câte ceva din 
aprovizionarea mea, am mâncat. Nu s-au încumetat să iasă afară 
din cauza vremii nefavorabile în schimb eu mi-am făcut datoria 
mergând către staţia meteorologică împreună cu Dingo, citind 
barometrele despre starea naturii, a temperaturii cât şi a vremii 
viitoare, asta am făcut-o şi seara. Când m-am întors la cabană 
unul din grupul celor cinci cânta la chitară iar ceilalţi vocal îl 
acompaniau. A fost o seară plăcută, de neuitat şi nu spun lucru 
mare căci din grupul celor cinci m-am îndrăgostit de sora unuia 
dintre ei, o studentă în anul terminal la geografie. Ca doi puştani 
neghiobi, ne zâmbeam unul altuia, ne dădeam coate şi făceam 
miştocăreli reciproce, glumiţe şi glumiţe, crezând amândoi într-
un ceva în care timpul ne poate despărţi oricând. După două zile 
timpul, vremea a devenit favorabilă pentru ca grupul celor cinci 
să coboare de pe munte, i-am condus o bună bucată de timp, pe 
drum câinele meu Dingo fiind nedespărţit de mine. Când m-am 
asigurat că cei cinci turişti au luat-o pe drumul cel bun m-am 
întors împreună cu Dingo şi singurătatea mea. Îmi aduc aminte 
că am propus celor cinci să facem un maraton pe una din cărările 
muntelui, au râs de mine crezând că eu la rândul meu fac mişto 
de ei, nu ştiu de ce dar dintotdeauna ştiu că atunci când am vorbit 
serios cuiva m-a luat în derâdere, poate pentru felul în care mă 
pronunţ cu seriozitatea mea lăsând loc de gesticulaţie. Şi uite aşa 
eu maratonist convins am ajuns să alerg în maraton de unul 
singur, sau nu, în doi, eu şi umbra mea. Fauna şi flora îşi schimbă 
comportamentul aducându-mi tot felul de semne că vremea rea 
îşi face apariţia. Soarele nu mai străluceşte atât de puternic, norii 
se plimbă pe cer în tot felul de forme, grei şi ameninţători. 
Vântul culcă totul la pământ, din cerul până adineauri senin acum 
se cern fulgi de zăpadă, un fel de lapoviţă umedă şi rece. 
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Transmit prin staţia meteo vremea şi starea atmosferică şi 
temperatura care se află acum aici la 1800 metri. Doar Dingo 
doarme nepăsător cu capul pe labele din faţă. Vreau să intru pe 
Facebook cu alţi meteorologi din alte zone ale ţării şi ale lumii 
dar timpul nefavorabil mă obligă să renunţ. Bag câteva lemne în 
soba de teracotă şi mă aşez în fotoliu în faţa ei. Lemnele au prins 
să ardă, trosnesc în sobă iar eu la gura sobei depăn amintiri 
imaginându-mi poveşti cu studenta de la geografie. Realitatea 
este că în ultima vreme am reuşit să iau legătura cu ea pe 
Facebook. Nu demult mi-a comunicat că şi-a luat licenţa şi că 
împreună cu câţiva tineri studenţi vrea să vină aici pe munte. Nu 
sunt sigur de intenţia studentei de la geografie dar proiectul său 
îmi face gândurile ghem şi mă tensionează aşteptând pe cineva, 
în cazul de faţă pe ea, să vină sau nu. Nu ştiu de ce mă comport 
ca un bleg aşteptând pe cineva care nu mi-a dat nici un punct de 
sprijin într-o prietenie viitoare. Brusc afară vremea se schimbă, 
prin ceaţa densă razele soarelui pătrund ca nişte burghie. În acest 
moment cred că lemnele din sobă ard degeaba căci în curând 
vremea se va schimba revenindu-şi la starea în care fauna, flora 
se vor bucura de căldura soarelui benefic. Aici la 1800 metri 
totul este imprevizibil din punct de vedere al vremii doar eu ca 
meteorolog pot anticipa plus minus ca precizie cum va fi vremea. 
Vremea pe muntele ăsta singuratec este instabilă şi capricioasă la 
fel cum sunt şi unii dintre semenii noştri. Acum dacă văd că 
vremea vrea să se îndrepte am speranţa ca mâine să pot coborî 
până la stâna celor trei ciobani care de fiecare dată când îi vizitez 
mă primesc cu prietenie. Au în dotarea lor o mică căbănuţă de 
lemn în care tronează un televizor şi un laptop, aprovizionarea 
electrică o fac cu un mic generator. Baciul foloseşte laptopul cu 
stângăcie dar îşi poate oferi produsele lactate cu dibăcie 
comercială către cei care sunt interesaţi. Aici la stână mănânc 
bulzul adevărat ciobănesc şi tot aici beau lapte de capră, de oaie 
şi nu în ultimul rând am băut pentru prima dată lapte de măgăriţă. 
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IULIA MARIA IOSIF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sacrificiu  
  
Eu cred 
că pentru a se lumina de ziuă 
îngerii  
trebuie să se mai şi ascundă. 
 
Pe după chipuri, pe după clopotniţe. 
 
Eu cred 
că pentru a se lumina de tandreţe, 
zambilele 
trebuie să mai şi încolţească. 
 
În oameni, în ghivece. 
 
Eu cred  
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că pentru a se lumina de Dumnezeu, 
oamenii 
trebuie să mai şi cadă. 
 
De îngeri neascunşi, de dor. 
 
Dezamăgire 
 
Nu ninge, 
în urma mea rămân brazi nescuturaţi, 
fiindcă  
nu au de ce să se scuture 
şi-mi vine să-i acopăr cu părul meu, 
cu nişte corzi de vioară, 
dar mă amăgesc, nu mi-ar ajunge nici părul meu, 
nici toată orchestra 
pentru Primăvara lui Vivaldi. 
 
De ce nu sunt mai multe concerte?  
 
Nu e lumină, 
în urma mea rămân brazi aprinşi 
fiindcă 
nu se poate să lumineze oamenii, 
n-ar mai exista atunci 
nicio stradă întunecoasă, fiecare ar vedea 
pe unde calcă 
şi s-ar mira câtă lumină este  
pe drum, pe mâini, pe chipuri. 
 
De ce nu se ard brazii? 
Nu vii, 
în urma mea rămân brazi nevăzuţi 
fiindcă 
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ar trebui să treci pe lângă ei 
şi nici atunci 
nu cred că i-aş vedea 
din cauza zăpezii nescuturate 
de pe crengi. 
 
De ce nu ninge?  
 
Iarnă disilabică 
 
Al patrulea anotimp, 
concert de Vivaldi. 
Poate mâine dimineaţă, 
va fi chiciură  
pe arcuşuri şi ace de brad, 
iar 
 
Înserare devreme, 
prea acută vioara. 
La finalul unui cântec de leagăn, mama 
continuă să dezmierde chipul ludic al copilului, 
Din casă, valsul lui Shostakovich reîncepe 
"na, na, na" 
 
ca un cântec de leagăn. 
 
 
Nelămurire de dimineaţă 
 
Salcâmul 
e o umbră 
pentru oameni, 
dar 
crengile lui 
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se luminează 
de soare. 
 
Tu 
te luminezi 
de soare, 
pentru nimic, 
doar  
sufletul  
e o umbră 
 
de salcâm ? 
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                    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 durerea  
                    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 brazdele trase  
                      peste trupul tău 
                      în care a rodit o nouă primăvară. 
                      Vino, vino Basarabie, 
                      Tu nu eşi un pământ fără  nume!  
                      Te cheamă România.  

 
                         Virgil Şerbu Cisteianu 
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PAGINI DIN ISTORIA LITERATURII 

BASARABENE 
 

VIRGIL ŞERBU CISTEIANU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Începând cu acest număr al revistei vom readuce în 

actualitate scriitori basarabeni ,,care au fost” cum spune Nicolae 
Iorga, astăzi, mai puţin cunoscuţi sau chiar uitaţi. În acest număr 
al revistei vom prezenta pe: 

 
                                 VICTOR CRĂIESCU 
 
     Născut în familia lui Petre Crasciuc, la Chişinău, la 16 

octombrie 1850, în acelaşi an cu poetul nostru naţional Mihai 
Eminescu, Victor Crăiescu se înscrie şi urmează cursurile 
seminarului teologic din Chişinău după absolvirea cărora se 
înscrie la  Universitatea din Odessa, Facultatea de ştiinţe 
naturale.  

    În perioada cursurilor de la Seminarul teologic din Chişinău 
sesizează rusificarea puternică al acestuia şi îşi schimbă numele 
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din Crasiuc, numele real de familie în cel de Crăiescu, ulterior va 
semna şi sub numele de Ştefan Băsărăbeanu şi uneori 
Besărăbeanu. 

   Suflet de român  înflăcărat, în perioada studiilor de la Odessa 
desfăşoară o susţinută activitate revoluţionară anti rusească şi, 
urmărit fiind de  armata ţaristă fuge în Elveţia şi se stabileşte la 
Zürich, unde se află un mare grup de revoluţionari ruşi, antiţarişti 
dar, nu va sta mult aici şi va emigra în America de Nord. După 
terminarea războiului ruso-turc, în anul 1878 revine acasă la 
Chişinău, însă, urmărit în continuare de poliţia ţaristă se 
refugiază în Delta Dunării, la Tulcea. Intrând în legătură cu 
specialiştii din ţara mamă, Victor Crăiescu se înscrie la 
Facultatea de medicină, specialitatea pediatrie, din Bucureşti, pe 
care o termină în anul 1886 . În anul 1895 obţne doctoratul cu 
teza: Contribuţiuni la studiul pediatrie populară. Credinţi şi 
obiceiuri relative la pediatrie la locuitorii din Dobrogea. După  
absolvirea Facultăţii de medicină, funcţionează ca medic în 
localitatea Sfântu Gheorghe din judeţul Tulcea, apoi se transferă 
ca medic la Buftea, ferbinţi şi Sşănic din judeţul Prahova. În 
timpul primului război mondial desfăşoară o susţinută activitate 
pentru ajutorarea celor răniţi şi bolnavi. Epidemia de tifos 
exantematic care are loc în această perioadă îl afectează şi moare 
în anuil 1917. 

      În cei 67 de ani de viaţă, Victor Crăiescu are perioade de 
mare frământare sufletească, învăluită de discreţie, plină de 
răzvrătiri împotriva inechităţilor, etc. Prin convingeri şi profesie 
şi-a îndreptat activitatea spre cei nevoiaşi, spre oamenii bolnavi, 
săraci, umiliţi şi abrutizaţi faţă de care are înţelegere şi 
compasiune, pe care i-a ajutat. 

     Această activitate profesională şi caritabilă deşfăşurată în 
unele colectivităţi pentru care a realizat unele proiecte care aveau 
uneori un caracter utopic, va fi zugrăvită în scrieile sale în proză, 
pentru că, chiar dacă a fost medic, Victor Crăiescu a fost, e drept, 
şi un scriitor minor care a descris întâmplările şi moravurile 
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cunoscute din societatea timpului trăit de el în ultimele două 
decenii ale secolului al XIX-lea. Prin scrierile sale, Crăiescu 
poate fi considerat precursorul doctorului Ulieru, care va da mai 
târziu literaturii medicale o carte cu titlul „Însemnările unui 
medic de ţară”. Victor Crăiescu, îşi începe activitatea 
publicistică în revista ,,Contemporanul” începând din anul 1884, 
care apărea bilunar la Iaşi din anul 1881,  semnând articole 
alături de Anton Bacalbaşa, N. Beldiceanu, Gheorghe din 
Moldova alias Gheorghe Kernbach, Th. D. Speranţia, O. Carp 
alias Gherorge Proca, Nicolae Iorga, Artur Gorovei, Ion Păun-
Pincio, I. Cătina, Ion Creangă cu folclor, etc. 

   Articolele lui Vicrtor Crăiescu apar în Contemporanul sub 
semnătura: Ştefan Basarabeanu, pseudonim alcătuit din 
prenumele domnitorului Ştefan cel Mare şi de la provincia 
românească  Basarabia aflată sub ocupaţia ţarismului rusesc. În 
perioada 1885-1889 susţine rubrica ,,Drepturile omului”, 
rubrică la care mai semnează articole şi cu pseudonimele Ştefan 
Valahu sau V. Ursu. În anul 1889, B. P. Haşdeu, în invită să 
colaboreze la revista sa ,,Revista nouă”  apoi va avea colaborări 
la Adevărul, Adevărul ilustrat, Vatra, Povestea vorbei, Lupta, 
Lumea nouă literară şi artistică la care era director şi proprietar 
împreună cu Zamfir C. Arborecu care va scoate şi revista 
,,Amicul copiilor” (1891-1895). 

      În anul 1893 îi apar patru volume: de ,,Schiţe şi novele”, iar 
în anul 1899 îi apare romanul ,,Ovreiul”. Activitatea publicistică 
a lui Victor Crăiescu continuă şi după apariţia volumelor sale. Va 
publica în alte  reviste, un număr mare de schiţe şi nuvele 
precum: Adevărul de joi, Pagini literare, România jună, Noua 
revistă română, Şezătoarea săteanului, Semănătorul, Viaţa 
literară, în această ultimă revistă publicând şi fragmente din 
romanul ,,Primul foc” în care zugrăveşte aspecte din viaţa 
revoluţionarilor ruşi şi fragmente dintr-un alt roman în care 
prezintă aspecte din viaţa coloniştilor americani. Mai publică 
traduceri din Shakespeare şi Gogol. 
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     În povestirile sale publicate în  revista Contemporanul: 
Fugarul de la seminar, Despărţirea, Hotărârea lui Ion Butuc şi a 
bogoslovilor, Examenul, Isaia Trandafir ,,Clasicul”, evocă 
atmosfera din Seminariile basaeabene, care era una de spaimă, de 
imoratlitate şi ipocrizie a sentimentelor basarabene. Autorul 
portretizează cu vervă caricaturală exemplarele groteşti de 
profesori vivioşi, zbiri, împotriva cărora elevii se revoltă. În 
srierile sale se simte influenţa unor scriitori ruşi, Crăiescu fiind 
un bun cunoscător al literaturii ruse din care face unele traduceri. 
Scriierile lui au o naraţiune simplă, dinamică, obiectivă în care 
mişcarea şi dialogul sunt predilecte, introducând în unele din 
lucrările sale şi aspecte din viaţa ţăranilor precum în schiţele: Ion 
Buzdugan vătaful de la ţară, De la ţară,  Fosta el de vină? În 
Sălbatecul povesteşte cu talent scena în care un boier de la ţară 
prăvăleşte în vale casa  unui ţăran care-l bătuse pentru că boierul 
încercase să-i ademenească iubita, amintindu-ne de romanul lui 
Gyu de Maupassant, O viaţă. În alte scrieri Victor Crăiescu ne 
zugrăveşte lumea pescarilor şi a satelor de pescari din Delta 
Dunării unde a fost, cum aminteam, şi medic, arătând 
destrăbălarea morală ce are loc în cârciumele din Deltă, în 
special la Sulina (O zi şi o noapte la Sulina), unde câştigul este 
irosit pe băutură, etc. 

        Despre opera lui Victor Crăiescu au scris Zamfir C. 
Arbore, CF. Berariu, G. Bogdan Duică, C. Negruzzi, H. 
Sanielevici, P. Haneş,  A Kidet în ediția din 1974: Victor 
Crăiescu, Opere, Gabriela Drăgoi în Dicţionarul literaturii, etc.  

        Cunoaşterea operei lui Victor Crăiescu, ne ajută la 
cunoaşterea vieţii sociale din secolul XIX şi primele două deceii 
din secolul XX.  În lucrările de început ale lui Mihail Sadoveanu, 
există prefigurări din operea lui Victor Crăiescu. Chiar şi Jean 
Bart alias Eugen Botez a fost inspirat de lucrările lui Crăiescu. 
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Svetlana Lupu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fericirea  
 
A fi fericit e alegerea ta 
Sigur, zâmbind fericirii zi: DA! 
 
Sunt fericit că exist, că sunt viu,  
Sunt fericit că părinţii îmi ştiu,  
Sunt fericit că am mâini să apuc 
Că am picioare şi pot să mă duc. 
 
Sunt fericit că aud, văd, vorbesc, 
Că sunt iubit şi pe toţi îi iubesc, 
Că sunt iertat şi pe toţi pot ierta 
Că ţara noastră-i a mea şi a ta. 
 
Sunt fericit pentru ceea ce am, 
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Pentru o floare şi-o frunză pe ram, 
Pentru un cer şi un soare de sus, 
Ce ne mângâie din zori spre apus. 
 
Sunt fericit că am pâine şi pace, 
Că pot să cânt şi să joc când îmi place, 
Că Dumnezeu e cu mine mereu 
Că important pentru El sunt şi eu. 
 
E un talent să cunoşti fericirea: 
Ea este sensul, virtutea, menirea. 
Eu vă doresc toţi să fiţi fericiţi –  
Darul acesta în sine-l găsiţi. 
 
 
Iertare 
 
În inima mea pune, Doamne, iertare 
Să iert cum ierţi Tu în iubirea Ta mare 
Îmi spală gândirea de norul de tină 
Şi pune în locul lui snop de lumină. 
 
Din aura mea scoate pata cea neagră, 
Motivul de ură pe veci să se şteargă 
Şi-n inima mea să revină iertare 
Să iert cum ierţi Tu în iubirea Ta mare. 
 
Şi trupul să-mi fie uşor şi curat 
Să-ţi spun: Mulţumesc, Doamne Sfânt!  
Am iertat. 
Acum am în suflet iubire şi pace 
Căci asta şi mie, şi Ţie îţi place. 
 
Acum firea mea doar iubire transmite 
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Şi inima mea mă ascultă cuminte 
Fiindcă pulsează în mine iertare 
Şi iert cum ierţi Tu în iubirea Ta mare. 
 
Învăţ să iert 
 
Îmi iert părinţii, mă iert pe mine, 
Iert întristarea ce-aduce suspine 
Îmi iert Pământul, pe Dumnezeu 
Iert Universul cu numele: Eu. 
 
Îmi iert copiii, duşmanii, vecinii, 
Iert ploaia rece, arsura şi spinii, 
Iert răutatea şi ura străină 
Iert pentru pruncii ucişi fără vină. 
 
Iert tot ce face fiinţa să-mi plângă 
Iert energia ce vrea să mă frângă 
Iert pe acei ce nu ştiu a ierta 
Iert supărarea din inima ta. 
 
Iert, căci aceasta e prima chemare. 
Iert, veşnicia trăieşte-n iertare. 
Iert. În iertare găsim fericire 
Şi sănătate, plăcere, iubire... 
 
 
Viaţa 
 
Viaţa nu-i decât o scenă 
Noi pe ea suntem actori, 
Unii – măscărici pe-arenă 
Alţii –  aprigi luptători. 
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Unii bine joacă rolul, 
Alţii cată spre suflori, 
Cineva îşi plânge solul 
Ce se vrea sub strat de flori. 
 
Însă toţi ca unul joacă 
Un film bine regizat, 
Sau un fotbal pe toloacă, 
Sau un circ optimizat... 
 
Ştiu precis că-ntr-o secvenţă 
Scurt şi clar e scris: „Sfârşit”, 
Însă va urma frecvenţă 
În alt film desăvârşit. 
 
Iată unde-abia începe 
Un real jucat la bis! 
Absolutul se concepe 
Dintr-un dor şi dintr-un vis.  
 
Iar aici e doar un teatru 
Asamblat acolo, sus, 
Săvârşit la doi-trei-patru, 
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TRAIAN VASILCĂU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Psalm 
 
Sufletul mi se trece,  
Gonind pe-a beznei vale, 
 
Îşi caută Lumina  
Migrată într-o stea, 
 
Căci nu e altă cale, 
Spre ţărmurile tale, 
La care într-o zi voi ancora. 
 
Sufletul dă în floare, 
Găsindu-Te, Iisuse, 
 
Şi cântec mai ferice 
Sub cer nu s-o-ntâmpla, 
 
Căci nu e altă cale 
Spre ţărmurile Tale, 
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La care într-o zi voi ancora. 
 
În patrafir de rouă 
 
Aplauda-te-or crinii 
Şi sufletu-mi lăicere 
 
Spre cer ţi-o revărsa, 
Căci nu e altă cale 
 
Spre ţărmurile Tale, 
 
La care într-o zi voi ancora. 
 
                   Portret 
 
Caisul frânt, aproape-ngenuncheat, 
A înflorit din nou lângă izvoare. 
 
Vine un ceas prescris de Preaînalt. 
Vă las în Dumnezeu, acolo-i soare. 
 
Caisul mâine va rodi mirări, 
Fecioare le-or culege în descântec. 
 
Vine un ceas predestinat de zări. 
Vă las în Dumnezeu, acolo-i cântec. 
 
Caisul cela nu sunt decât eu, 
Frânt, să renasc pe marginea potecii! 
 
Vine un ceas etern, un ceas mereu, 
Vă las în Dumnezeu, acolo-s vecii. 
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Zadarnic invocarea 
 
Ploaia din cer ce-o ai chemat  
Nici n-a venit, nici n-a plecat, 
 
Nici n-a venit şi-a şi plecat 
Ploaia din cer ce-o ai chemat. 
 
Şi-acum, pe ţărmul celălalt, 
Chemi ploaia Duhului curat 
 
Pe care n-o ai meritat,  
Pe care n-o ai meritat... 
 
 
Omul ca amăgire 
 
Cad fulgii mistic, pe geamuri se lasă 
Ca o psaltire dictată de cer. 
 
Îngeri în lacrimi se-aşează la masă 
Să mânce taine, să bea din mister. 
 
Cad fulgii mistic, pe suflet se lasă 
Ca o psaltire rostită de cer. 
 
Domnul în lacrimi se-aşează la masă 
Să mânce taine, să bea din mister. 
 
Dumnezeirea  pe oameni se lasă, 
Iar ei vor darul aurifer! 
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Psalm 
 
Doamne-Dumnezeule, Sfinte Iisuse Creştine, 
Nimenea nu mă iubeşte mai tare ca Tine. 
 
Toată făptura din lume apune-n trădare. 
Nimenea nu mă iubeşte ca Tine mai tare. 
 
Mor în păcat şi-nviu într-un psalm îngereşte. 
Mai tare ca Tine nimenea nu mă iubeşte! 
 
Psalm 
 
O, Doamne, spun florile toate 
Şi vecii în mine dau glas 
 
Că tu, cel păşind peste moarte, 
Zburând peste mări de păcate, 
 
Ai fost, ai plecat, ai rămas! 
O, Doamne, să cânt pân-departe 
 
Tot jindui un ceas, şi, bătrân, 
Să plec bucuros către moarte, 
 
Şoptindu-vă, cât se mai poate: 
„Am fost, duce-m-aş, să rămân!” 
         * * * 
 
Îndumnezeieşte-mă, Părinte, 
Bucuria triştilor fii Tu,  
 
Crin smerit îţi sunt în jurăminte, 
Numai din iubirea-mi nu Te du. 
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Peste ochi e spulber de cuvinte, 
Potopire grea de preaînalt, 
 
Eu murirea n-o mai pot, Părinte, 
Şi nici veşnicia mea s-o-mpart,  
 
Şi nici de vecii să mă despart, 
Timp fără de timp fiind pe viaţă 
 
Şi pe moarte-timp cu timp în faţă. 
 
Baladă cu vină 
 
Când moare cineva prind să doinesc 
Şi mă simt vinovat că mai trăiesc. 
 
Oricine-ar fi: bătrân sau prunc firesc, 
Sunt vinovat fiindcă mai trăiesc. 
 
Sunt cel mai vinovat din omenire 
Şi numai preatristeţea mă vrea mire 
 
Şi pentru vina mea floarea din ceruri 
Mi-o incrusta numele cu – adevăruri.  
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 IULIU PÂRVU                           
       
       Impresii de călătorie prin Balcani (2013) 
 

Zona Severinului o cunosc din 
tinereţe. Ca profesor începător, mi-am 
adus elevii pe aici de mai multe ori. 
Am cunoscut Orşova veche şi vechea 
şosea care o leagă de Turnu-Severin, 
prin Vârciorova. Am trecut pe acolo şi 
în momentul când a început 
strămutarea sa pe alt aliniament, ca 
Dunărea să-şi poată înălţa apele. Şi i-
am cunoscut, după câţiva ani, 
imaginea de azi, când altă şosea a fost 
tăiată în stâncă, spre a accede spre 
şesul Mehedinţilor. Toate schimbările s-au produs o dată cu 
înălţarea barajului de la Porţile de Fier. Locurile mi-au părut 
întotdeauna mirifice, dar şi încărcate de mister, probabil sub 
influenţa lecturilor. În anii aceia, manualul unic de limba 
română la clasa a V-a cuprindea un fragment din România 
pitorească a lui Alexandru Vlahuţă care le dădea o aură 
legendară. L-am disecat mult cu elevii, spre a-i surprinde 
expresivitatea, încât mi-a rămas întipărit pentru totdeauna în 
suflet... Acum urma să trec pe malul celălalt al Dunării, peste 
baraj, şi să privesc locurile de acolo. Nu zăbovim mai mult 
de o oră la vamă. Cum ieşim din Uniunea Europeană, altele 
sunt rânduielile la graniţă... De când aştept acest moment! 
Nu să trec Dunărea încă o dată, căci am mai făcut-o prin alte 
locuri de zeci de ori, ci s-o trec aici, la Porţile de Fier... Elena 
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mi-a cedat locul de la geam, ca să nu-mi scape nimic. 
Declanşez aparatul, să prind imaginile, până îl obosesc. 
Ecluzele dormitează, dar parcă ne zâmbesc prin somn. E 
întinsă şi Dunărea, e întins şi barajul, mai mult decât le 
vedem de pe mal.  Ajunşi în Serbia, nici şoseaua lor, ca a 
noastră, nu părăseşte ţărmul fluviului, de frică să nu se 
rătăcească. Este o şosea locală, puţin circulată, dar 
îndrăzneaţă, în felul său, prin numeroasele-i viaducte şi 
marginile de prăpăstii. Străbatem locuri împădurite, nu prea 
populate, încât nu-mi stârnesc interesul. Ce se află pe celălalt 
mal mă fascinează, acaparându-mi privirea. E prima oară 
când îmi văd ţara din afara ei, peste gard, cum s-ar zice. Nu 
de la înălţimile zborului unui avion, nici dintr-un punct de 
graniţă, ci de-a lungul a peste o sută de kilometri de 
frontieră, de la o înălţime optimă, ca să-i poţi cuprinde zările 
spre adâncuri. Şi, Doamne, ce bine arată! O privelişte 
încântătoare. Şi Munţii Mehedinţilor, şi cei ai Almajului, şi 
cei ai Lovcei, până către Semenic. Adevărată cetate naturală, 
cu păduri nesfârşite, care-şi unduiesc verdele sănătos sub un 
cer fără prihană. Locuri binecuvântate, ce-au ispitit de-a 
lungul timpului toate oştile sosite la Dunăre. Ispită puternică, 
pe măsura unor comandanţi care au făcut istorie... După ce 
trimitem bezele către Orşova şi luăm aminte la mănăstirea 
ctitorită de Pamfil Şeicaru, intrăm în zona Cazanelor 
Dunării. Întâi cele Mari, apoi cele Mici. Cred că toţi românii 
au auzit de ele, dar puţini au avut privilegiul să le cunoască. 
Fascinant peisaj! Unic, cu siguranţă, în Europa. Aici, 
Dunărea este prinsă în braţe de munţii din jur, ca pentru o 
sărutare de adio. Şi strânsă bine, încât să nu uite ardoarea 
acestei îmbrăţişări niciodată. Astăzi, nivelul apei este mai 
ridicat ca la începutul idilei. Zbuciumul, clocotul Dunării de-
a scăpa din strânsoare s-a mai domolit. Vuietul de altădată a 
intrat în surdină. Totuşi apele se grăbesc la vale, căci aşa li-i 
firea. Sub soarele dogoritor, de la Orşova în sus aşezările 
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picotesc neştiute de nimeni la marginea ţării: Ogradena, 
Plavişeviţa, Şviniţa... Toată lumea din autocar stă cu privirea 
ţintă spre Dunăre. Mulţi în picioare. Pe multe porţiuni de 
şosea trecem pe margine de prăpastie. Mă încearcă uneori 
frica să nu se dezechilibreze autocarul şi într-un moment de 
neatenţie a şoferului să ne înclinăm prea tare. Mai ales că nu 
mergem în relanți, ci destul de sprinten. Mirajul priveliştii 
este atât de puternic, că cei din stânga ne-ar scula de pe 
locuri pe cei din dreapta, să se bucure şi ei de el pe deplin, 
doar au plătit călătoria la fel. Ghida ne atrage atenţia că vom 
avea în curând o şi mai interesantă surpriză. Nu prea ştim la 
ce să ne aşteptăm. Când, deodată, într-adevăr, se profilează 
în faţă o statuie uriaşă săpată în stâncă. Recunoaştem uşor 
chipul lui Decebal. Uluitoare imagine! Şi cât de încărcată de 
semnificaţii! Pe măsură ce înaintăm, îl desluşim tot mai bine. 
Cum de se ştie atât de puţin despre acest monument! Unic în 
Europa! Trebuie că are către 40-50 de metri înălţime, de 
poate fi desluşit atât de clar. Avem, deci, la marginea ţării, pe 
malul Dunării, efigia lui Decebal cioplită în rocă tare de 
munte. Nu aşezată acolo, ci crescută natural, spre a dăinui cât 
munţii care o înconjoară. Aflăm că ideea acestui măreţ 
monument a fost a lui Iosif Constantin Drăgan, un mare 
patriot şi binefăcător al culturii naţionale. Au lucrat la el, 
timp de zece ani, între 1994-2004, 12 sculptori alpinişti 
conduşi de Florin Cotarcea. De ce, oare, atâta discreţie în 
jurul său, atâta nebăgare în seamă? Aşa de mult ne-am 
cufundat în lupte politice sterile, încât nu mai intrăm în 
rezonanţă cu nimic ce aduce aminte de istoria noastră? Nu ne 
mai animă în nici un fel sentimentul mândriei naţionale? 
Este posibil ca ideea să se fi născut dintr-o jubilaţie 
protocronistă, la care nu toată lumea subscrie, dar asta nu 
poate impieta valoarea simbolică a acestui monument unic, 
ce trebuie ştiut de toată suflarea românească. Faptul că 
Decebal, din efigie, priveşte mândru spre Tabula Traiana de 
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pe malul sârbesc al Dunării nu cuprinde nimic sfidător. 
Dimpotrivă. Trebuie privit ca un gest complementar, menit 
să întregească, simbolic, un ansamblu monumental, să 
inducă lumii întregi sugestia procesului de întemeiere al 
românismului. 
Sub vraja a ceea ce vedem pe malul românesc, nu observăm 
că trecem prin Dobra (ce toponimic ca pe la noi!) decât 
târziu, când ne sar în ochi trupurile frumos bronzate ale celor 
care se scaldă în Dunăre. Tare ne ispiteşte şi pe noi o 
bălăceală. Nu departe, apoi, oprim într-o parcare din 
apropierea cetăţii Golubac (Golubaţ). Trebuie să recunosc că 
n-am ştiut până acum de existenţa ei. Se vede că nu prea are 
multe cu istoria românească, deşi nu e străină de ea. O cetate 
care creşte parcă din stâncă, în prelungirea ei. Astăzi au 
rămas doar ruinele, dar pe unele porţiuni zidurile au fost 
recondiţionate, aşa încât arată destul de bine. Impresionează 
şi prin poziţia sa, pe malul Dunării, dar şi prin dimensiuni. 
Nu se ştie sigur cine a ridicat-o. Este atestată încă din secolul 
XIV, când aparţinea regatului maghiar. Au mai stăpânit-o 
sârbii, turcii, austriecii, vremuri în care, fireşte, a fost locuită. 
Avea o funcţie strategică, păzind traficul fluvial ori terestru 
şi încasând taxele de trecere, după cunoscutul obicei 
medieval. Admirând-o din toate unghiurile, nu putem să n-o 
prindem în imagini fotografice, ca să ne aducem aminte de 
aceste locuri privilegiate atât de istorie, cât şi de Dumnezeu. 
Fluviul, aici, este mult mai larg decât în clisură, parcă s-a 
oprit să respire înainte de marea încercare din Cazane. Pe 
malul românesc se văd Moldova Veche şi Moldova Nouă, 
aşezări cu rang de oraş, odată, când îşi etalau faţa industrială. 
Nu le-am vizitat niciodată, căci n-am umblat pe acolo, le 
privesc acum de la distanţă şi mai adaug, astfel, ceva la 
împlinirea vechiului meu vis al cunoaşterii exhaustive a 
geografiei României. În mijlocul apelor zărim vag o stâncă, 
Babacai, de care se leagă mai multe legende prin aceste 
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locuri, pe care ghida nu pridideşte să ni le prezinte.  În esenţă 
ar fi vorba că de stânca aceasta ar fi fost legată şi lăsată să 
moară o femeie care n-a vrut sub nici un chip să se căiască 
pentru un păcat real sau doar bănuit. Mă rog. Nu prea am 
urechi, acum, pentru legende, cât ochi pentru locurile 
minunate, cu aer exotic, prin care trecem. O vreme, şoseaua 
părăseşte malul Dunării, se pare că ieşim din defileu. Vom 
reveni, pentru moment, la Grădişte, unde gura de vărsare a 
Pek-ului creează impresia că fluviul şi-a amenajat un golf. 
De aici ne îndreptăm spre Pojarevaţ, ca în curând să intrăm 
în principala autostradă a Serbiei care leagă Belgradul de 
Nil. Constatăm că localităţile pe unde trecem sunt bine 
gospodărite, au o ţinută civilizată. Arhitectural, seamănă bine 
cu ce avem şi noi prin Banat. Vecinătăţile se inspiră 
întotdeauna. Pământul e fertil şi bine lucrat. Cum înaintăm 
cu viteză sporită, repede ne trezim în Belgrad. Una dintre 
puţinele capitale europene pe care nu le-am vizitat. Pe la 
mijlocul anilor ’90, am trecut prin fosta Iugoslavie spre 
Grecia, dar în Belgrad nu am intrat. De multă vreme, deci, 
mă pregăteam să-l vizitez. După primele semne, pare că 
intrăm într-o urbă cu aer de metropolă. Circulaţie extrem de 
animată, la orele după-amiezii, clădiri noi, făloase. Am 
înţeles că vom fi conduşi prin oraş de un ghid local. S-au şi 
adunat bani de la turişti pentru a-i achita prestaţia. Avem o 
uşoară ezitare când să identificăm locul de întâlnire, dar nu 
cât să ajungă supărătoare. Pătrundem în oraşul nou, trecând 
Sava, deşi vizitarea acestuia nu intra în programul turistic. 
Aici sunt concentrate, mai cu seamă, fostele edificii publice 
ale statului federativ, acum abandonate ori recalificate. Nu 
arată rău Belgradul modern, ridicat sub oblăduirea lui Tito, 
în perioada postbelică. Numai că nu prea are personalitate, se 
înscrie în tiparul urbanistic consacrat în Europa de Est. Are 
bulevarde, are parcuri, are şi câteva edificii impunătoare, 
cum găsim şi în Moscova, în Kiev, în Bucureşti, Varşovia ori 
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Budapesta. După ce ne găseşte ghidul, trecem din nou Sava, 
acum în sens invers, şi intrăm în Belgradul clasic, aşezat pe 
coline. Acesta-i oraşul pe care îl căutăm. Coborâm în piaţa 
din faţa Teatrului Naţional, urmând ca autocarul să fie parcat 
în altă parte. Avem noroc de un ghid priceput, un bărbat 
masiv, cu vădită ţinută intelectuală, probabil profesor de 
franceză. Nu i-am reţinut numele. Ştie foarte multe, dar nu 
numai din cărţi, cât din capacitatea de  observare a lumii în 
care trăieşte. Ne conduce prin locurile cele mai interesante 
ale oraşului, opreşte unde e de oprit şi ne atrage atenţia 
asupra a ceea ce  merită reţinut. Îmi place omul prin toată 
personalitatea sa. Un sârb luminat, conştient de impasul 
istoric în care se află poporul său, dar fără să se văicărească, 
nutrind un optimism ponderat... 
Din punct de vedere arhitectural, Belgradul clasic s-a 
dezvoltat sub vădită influenţă franceză. Ca şi Bucureştii, de 
altfel. Peste tot se întâlnesc clădiri în stilul neoclasic din 
secolul XIX sau edificii publice care, la începutul secolului 
XX, reflectau noua modă pe care o impunea mişcarea Art 
Nouveau. 
Plimbarea noastră a început de lângă statuia ecvestră a 
principelui Mihai  Obrenovici, unde ne-am fotografiat 
grupuri-grupuri, ca apoi curând să ajungem pe B-dul Cneaz 
Mihailova, o stradă pietonală care ne aminteşte de Rambla 
din Barcelona. Deşi într-o zi de la mijlocul săptămânii, dăm 
peste o animaţie urbană cum nu se prea întâlneşte pe la noi. 
Mă aşteptam să descopăr în Belgrad o populaţie marcată de 
evenimentele politice şi militare tragice din ultimii douăzeci 
de ani. Nici pomeneală! Sârbii sunt un popor plin de 
vitalitate, căruia îi place să-şi trăiască din plin clipa ce i s-a 
dat, cum spune poetul. Zeci de formaţii muzicale, 
exibiţionişti, artişti stradali, artizani de tot felul, creând însă 
o atmosferă nu de bâlci balcanic, ci specifică zonei 
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mediteraneene. Ne antrenăm şi noi în ea, chiar dacă vârsta nu 
prea ne recomandă. 
La capătul bulevardului, dăm peste un parc public, şi el 
foarte animat. Belgrădenii îi spun Parcul Kalemegdan. Pe 
aleea centrală, chioşcuri cu suveniruri. Întregul grup dă 
năvală spre ele. Îmi pot arunca privirea, în timpul acesta, în 
toate direcţiile. Bănci pe marginea aleilor, ca pe la noi, pe 
care se odihnesc, zâmbitori, bunici ieşiţi la plimbare cu 
nepoţii. Busturi peste tot, întruchipând, probabil, scriitori 
sârbi sau alte personalităţi ale culturii naţionale. Un fel de 
Cişmigiu. În extremitatea vestică a parcului, un monument 
impunător, din perioada interbelică, simbolizând frăţia de 
arme în primul război şi sprijinul francez în constituirea 
statului iugoslav. În imediata apropiere este fortăreaţa 
Kalemegdan sau, în termeni mai obişnuiţi, ruinele cetăţii 
Belgradului. Nimeni nu poate spune că a vizitat oraşul dacă 
nu ajunge şi în acest loc. Până acum, am admirat ceea ce ţine 
de urbanistica modernă a Belgradului, acum însă intrăm în 
istoria sa tumultoasă. Ca să vizualizaţi mai bine, închipuiţi-
vă că v-aţi afla pe Dealul Cetăţuii din Cluj. Cam de la 
aceeaşi înălţime, se vede, jos, locul în care Sava se varsă în 
Dunăre. Nu o simplă confluenţă de ape, ci una cu totul 
specială, căci şi Sava e râu navigabil. La ora asfinţitului în 
care ne găsim, tabloul îmi inspiră un fior romantic cum nu 
des am trăit în viaţă. În muzee, poate, ori cufundat în 
lecturile tinereţii. Absolut superb! Un roşu încins dă, prin 
contrast, albastrului celest o intensitate nefirească. La 
picioarele noastre, în stânga, freamătul urbanistic 
contemporan, iar în dreapta, miracolul îmbrăţişării a două 
cursuri fluviale care adună laolaltă jumătate din apele 
curgătoare ale Europei. Ce poziţie geografică excepţională 
pentru o aşezare urbană! Să ne mai mirăm, atunci, că 
Belgradul este unul dintre cele mai vechi atestate oraşe 
europene, cu o vârstă multimilenară? Celţii l-au numit prima 
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oară Oraşul Alb, ca slavii aşezaţi aici prin secolul VII să-i 
traducă numele în Beligrad, din care i s-a născut denumirea 
de azi. Puţine oraşe europene au avut o istorie atât de 
încrâncenată. Numai în era creştină, l-au stăpânit bizantinii, 
l-au stăpânit sârbii, l-au stăpânit ungurii, la-u stăpânit turcii, 
l-au stăpânit austriecii, apoi din nou turcii, ca abia târziu să 
ajungă al sârbilor, acum poate pentru totdeauna. Şi fiecare 
cucerire a însemnat distrugerea lui din temelii şi apoi o altă 
reconstrucţie. L-au locuit atâtea naţii, că nu-i de mirare 
varietatea fizionomică a oamenilor de pe aici. Chiar ghidul 
glumeşte pe seama acestei situaţii. E greu să mai găseşti tipul 
acela blond al slavului coborâtor din nord. Genele s-au 
amestecat teribil, încât soarele oriental şi-a pus bine pecetea 
pe chipul multor sârbi... Cetatea propriu-zisă a fost ridicată 
prin secolul XV. Multe lupte s-au dus la porţile sale. Cea din 
1456 a rămas spre pomenire în întreaga creştinătate 
apuseană. Atunci, Iancu de Hunedoara le-a administrat 
otomanilor o înfrângere exemplară, potolindu-le avântul spre 
inima Europei. Numai în 1521, turcii au putut intra în cetate. 
Astăzi, vechea fortăreaţă Kalemegdan a devenit loc de 
promenadă. Multe perechi tinere, la orele serii, îşi depănau 
intimitatea. Nouă, înainte să ne retragem, spre a nu le 
stingheri bucuria îmbrăţişării ori a sărutului, ni s-a mai atras 
atenţia asupra unui moment emblematic, ce ne sărea, de 
altfel, în ochi, dar nu ştiam pe cine reprezintă. Aşezat în 
afara zidurilor cetăţii, pe un platou, să fie văzut până departe, 
este Monumentul Victoriei, opera celebrului sculptor Ivan 
Mestrovic, ridicat în perioada interbelică, spre a celebra 
constituirea statului iugoslav. Originalitatea lui constă în 
întruchiparea simbolului. Nu prin chipul unei femei, cum se 
obişnuieşte, ci al unui bărbat. Idee legitimă. Doar forţa 
bărbatului sârb, tenacitatea sa, puterea lui de sacrificiu au 
făcut posibilă marea victorie, ca revanşă la istoria atât de 
frământată de până atunci. Artistul a înţeles că expresivitatea 
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trupului bărbătesc o asigură nu numai coapsele puternice şi 
braţele vânjoase, ci şi însemnele masculinităţii. De aceea, a 
întruchipat simbolul victoriei în măreţia unui bărbat nud, cu 
toate ale sale. Când s-a pus problema ridicării pe soclu, i s-au 
refuzat toate pieţele din zona centrală a Belgradului, din 
motive de pudoare publică. Era de neîngăduit să se oripileze 
privirea castă a sârboaicelor. De aceea a fost aşezat la 
marginea oraşului de atunci, pe un soclu în formă de 
coloană, ca să i se atenueze vizibilitatea. Astăzi însă, 
Belgradul Nou, în tot largul desfăşurării sale, adoarme şi se 
trezeşte sub vraja măreţului monument. Serbia proletară s-a 
emancipat de povara pudorii burgheze. 
Înainte de-a părăsi incinta ruinelor Kalemegdanului, ne 
oprim şi în faţa unui mausoleu. Relicvă a de mult apuselor 
vremuri de ocupaţie otomană. Îşi doarme somnul de veci aici 
un paşă, binefăcător, cândva, al oraşului. În schimb, din 
multele moschei de altădată, n-a mai rămas decât una. Aflăm 
şi de existenţa, în spaţiul fortăreţei, a unui muzeu militar, de 
care sârbii sunt foarte mândri. Adăposteşte exponate din 
multele războaie purtate de-a lungul vremii, dar şi mai 
recente, inclusiv în urma bombardamentelor N.A.T.O. de 
acum câţiva ani. 
Ca o concluzie la ce ne-a tot spus, ghidul şi-a permis o 
confesiune, după ce ne-a adunat în jurul său. Sârbii, zice el, 
până a răzbi în lumea modernă, au avut mulţi duşmani, între 
care ungurii şi turcii au fost cei mai înverşunaţi. Dar astăzi, 
parcă, s-au multiplicat. Toţii vecinii, croaţii, albanezii, 
bulgarii, ungurii îşi scot colţii împotriva lor. Doar românii le-
au fost şi le-au rămas prieteni. Ferească Dumnezeu să nu ne 
piardă şi pe noi. Rămânem impresionaţi de aceste cuvinte 
izvorâte din inimă. 
Ieşim din fortăreaţă, ieşim şi din parc, iar apoi străbatem un 
bulevard paralel cu Cneaz Mihailova până într-o piaţetă, 
unde urmează să sosească autocarul să ne ia. E întuneric 
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bine, de acum. Ne îmbarcăm operativ, spre a ajunge la 
ultimul obiectiv al vizitei, Catedrala Sfântul Sava. 
Continuăm, astfel, circuitul Belgradului. Oraşul este frumos 
şi noaptea. Poate că nu are chiar luminile metropolelor 
occidentale, dar, oricum, nu e cu mult mai prejos... Aflăm, 
despre această biserică, lucruri interesante. Este cea mai 
mare catedrală ortodoxă din lume. Întrece dimensiunile 
Sfintei Sofii de la Constantinopol. Un proiect al edificării ei 
a fost gândit încă de la sfârşitul secolului al XIX-lea, după 
cucerirea deplină a independenţei Serbiei de sub turci. S-a 
constituit, în acest scop, Societatea pentru construcţia 
catedralei Sfântul Sava. În 1895, s-a ridicat, simbolic, o 
bisericuţă, dar proiectul propriu-zis era mult mai măreţ. În 
1926, după mai multe concursuri, a fost adoptat cel care 
întrunea sufragiile majorităţii. În 1935, s-a pus piatra de 
temelie, săpându-se fundaţiile. Războiul, apoi regimul 
comunist au blocat continuarea construcţiei. Patriarhul 
Bisericii Sârbe a insistat, însă, astfel lucrările au fost reluate. 
Se profila o nouă epopee edilitară, ca cea a Sagradei Familia 
din Barcelona. Astăzi, edificiul este terminat în exterior, 
numai în interior mai e mult de finisat. Avem norocul ca prin 
mijlocirea unui slujbaş bisericesc să putem intra înăuntru. 
Într-adevăr, o construcţie grandioasă. Înţelegem că are o 
capacitate de 10.000 de persoane, că balconul poate cuprinde 
800 de corişti. Acum au nevoie de artişti care lucrează în 
mozaic, pentru a definitiva lucrările de interior. Au fost 
selectaţi prin concurs şi trimişi să se specializeze în Italia. 
Suntem vrăjiţi de ce vedem şi, deşi obosiţi, greu ne 
desprindem să plecăm la autocar. Luminată din toate părţile, 
în întunericul nopţii, îşi sporeşte parcă misterul. Solicităm 
alte şi alte informaţii. Turnul cel mai înalt măsoară 134m; 
crucea principală, aurită, 12 m. Clopotniţa are 49 de clopote! 
E greu să ne închipuim ce concert extraordinar sunt în stare 
să asigure puse toate în funcţiune! Aşezarea catedralei în 
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acest loc are, pentru sârbi, o semnificaţie cu totul specială. 
Aici, pe platoul Vracear, turcii au ars moaştele Sfântului 
Sava la 10 mai 1594. De atunci, colina e socotită loc sacru. 
Pentru că Sfântul Sava este un simbol absolut al vieţii 
spirituale sârbeşti. Trăind între anii 1175–1236 (!), a fost 
prinţ, călugăr, arhiepiscop, scriitor, legiuitor, ctitor de 
mănăstiri, diplomat. A declarat, în 1217, autocefalia bisericii 
sârbe în cadrul ortodoxiei şi a dat poporului său prima 
constituţie, în 1219 (!). Noi, românii, din păcate, nu avem în 
istoria noastră o asemenea personalitate. E firesc, deci, ca 
sârbii să-l venereze şi fac tot ce le stă în putere în acest sens. 
La Hotel Rex, ajungem târziu, după ora 23, ora locală. Cei de 
la recepţie lucrează operativ cu repartiţia pe camere. O 
singură încurcătură. Domnul misterios de la Slatina 
nimereşte cu o venerabilă doamnă, de vreo 70 de ani, care s-
a remarcat tot drumul prin locvacitatea sa. Cu una mai 
tânără, poate că nu ar fi zis nu, dar aşa e obligat să 
protesteze, măcar de ochii lumii. De aici i se vor trage multe 
în zilele următoare. El începuse vrăjeala pe lângă domnişoara 
învăţătoare. Primim cheia de la cameră ultimii, dar nu 
nimerim rău. Cearşafurile imaculate abia ne aşteaptă 
trupurile obosite. Ne dăruim moliciunii lor fără nici o 
rezervă. Cu copiii am vorbit la telefon mai la ziuă. Somn 
uşor! 
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   IONELA OPREA 
 

Un alt scriitor francez despre români: Léon 
Thévénin 

 
Un roman francez care privește realitățile românești, apărut 
la celebra editură pariziană „De La Vraie France”, în anul 
1925, este La Robe sans Couture (Rochia fără cusătură), sub 
semnătura autorului Léon Thévénin. Romanul a declanșat 
ample dezbateri în presa vremii de la noi, în reviste precum 
„Ramuri”, „Lupta”. Remarcăm aprecierile dr. Coriolan 
Suciu, în „Unirea. Foaie bisericească – politică” (Blaj, 1925) 
care dedică apariției romanului un vast articol, subliniind 
importanța operei datorită „delicatei și manifestei 
bunăvoinți” cu care autorul vorbește despre români, 
sensibilității cu care descrie pitorescul țării noastre și, mai 
ales, datorită felului în care a abordat problema viitorului 
credinței religioase din țara noastră.  
Romancierul ne-a vizitat țara, a fost colaborator al unor 
reviste din vremea respectivă, profesor de limba franceză, iar 
în urma sejurului pe tărâmurile mioritice a creat Rochia fără 
cusătură. Romanul aduce în centrul atenției o frumoasă 
poveste de dragoste dintre un francez și o româncă pe 
fundalul dezbaterii problemei religioase. Titlul foarte 
sugestiv cuprinde o metaforă referitoare la haina lui Christos, 
la o religie unică ce ar trebui să existe, o biserică unică 
pentru toți, „un singur templu unde să vină umanitatea 
creștină să se roage, când popoarele (…) vor avea drept ghid, 
de-a lungul secolelor, haina lui Christos, această haină 
asemănătoare cerului, care nu are cusătură”. 
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Personajul principal, Olivier Trézel, un tânăr de 27 de ani, 
fiul unui industriaș din Paris, vine la București pentru a 
rezolva problema unei succesiuni. Cum la noi în țară totul se 
rezolvă greu din pricina birocrației și a politicii, Olivier se 
vede obligat să petreacă 3 ani în România. În Franța ar fi 
urmat un doctorat, însă nici în România nu abandonează 
studiul originii artei religioase. 
Își face multe cunoștințe în țară, este invitat la diferite 
familii. Fiica doctorului Mavropol, Rodica, îl invită chiar să 
participe la cununia sa de la Biserica Domnița Balașa, 
moment care marchează începutul frământărilor sale: 
problema căsătoriei unui străin cu o româncă, deoarece, deși 
„tânăra româncă este unul dintre adevăratele bijuterii ale 
rasei umane”, intervine chestiunea religiilor diferite. 
Tânărul, suflet religios din Bretagne fusese crescut sub 
influența abatelui Marmande, din satul natal. Părintele său 
spiritual, care i-a insuflat o credință neclintită, avea 
convingerea că mântuirea Europei nu va avea loc decât 
printr-o reîntoarcere la viața spirituală, prin renașterea 
creștinească.  
Olivier asistă la ceremonia oficiată de însuși mitropolitul, 
unde lumea vorbea și râdea tare, încât i s-a părut că „spiritul 
creștin aproape s-a evaporat sub forța contrară de frivolitate 
adusă de public”. La nunta desfășurată în saloanele dr. 
Movropol, Olivier o întâlnește pe frumoasa pictoriță Ileana 
Soreanu, femeie rasată, cultă, diferită de celelalte românce pe 
care francezul le cunoscuse. Sentimentele lui de admirație 
față de această orfană de 18 ani cresc neîncetat, 
transformându-se într-o dragoste înflăcărată. Și Ileana se 
îndrăgostește la rândul ei, astfel că problema pur teoretică a 
unei căsătorii dintre doi tineri de religii diferite devine una 
de ordin practic. 
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Eroul îi mărturisește duhovnicului său sentimentele pe care 
le simte față de românca Ileana, iar acesta îl avertizează: 
„Scumpul meu copil începi să mă îngrijorezi (…). Nu te 
încrede în acele mici schismatice din Orient, al căror farmec 
nu-l pot contesta. Dimpotrivă, mă tem mult de ele”. Însă 
Olivier nu pare atât de riguros în concepțiile sale. Pentru el, 
biserica ortodoxă nu e decât sora mai mică a bisericii 
catolice. Începe să viziteze biserici apaținând celor două 
culte și observă asemănările dintre acestea. 
Înainte de a afla un răspuns categoric din partea Ilenei, 
referitor la cele două religii – de altfel, o piedică serioasă 
pentru căsătoria lor – , Olivier poartă discuții pe acest 
subiect cu alte persoane. Ardeleanul Mihail Vasile și 
profesorul Novila critică administrația, decadența morală, 
cred în reorganizarea școlară pentru formarea unei conștiințe 
naționale. Starea bisericii li se pare una confuză. Olivier 
atinge cu această ocazie o problemă delicată – care lui i se 
părea foarte simplă – unirea cu Roma.  
Olivier se hotărăște să facă un pelerinaj la biserica unită din 
Blaj, însă slujba i s-a părut atât de apropiată de cea ortodoxă, 
încât s-a simțit pentru prima dată străin pe pământul 
românesc. Totuși caută elemente comune celor două religii 
și speră în unirea lor. 
 Ileana, deși nu se mai roagă, simte uneori nevoia de a merge 
la biserică, pentru ea religia nereprezentând decât tradiția și, 
deși îi detestă pe preoți, admiră biserica pentru rolul 
important jucat de-a lungul timpului. Tot trecutul țării se 
datorează bisericii: „Biserica noastră este imaginea, simbolul 
României crucificate... sufletul nostru, viața noastră, chiar și 
pentru cei care nu cred”.  
Cei doi vizitează împreună biserici și mănăstiri din diferite 
zone ale țării, încep să se înțeleagă din ce în ce mai bine, 
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când o scrisoare din partea părintelui Marmande le ușurează 
frământarea propunându-le căsătoria în fața bisericii unite.  
Interesantă ni se pare evoluția opiniei lui Olivier în ceea ce îi 
privește pe preoții români. La început i-a detestat, apoi i-a 
privit cu multă indulgență, pentru că a înțeles esența 
ortodoxismului. Surprinzător este și lirismul cu care autorul 
se apleacă asupra pitorescului fiecărei zone, asupra 
frumuseții și coloritului florilor care îl întâmpinau pe 
vizitator pretutindeni. Chiar și iarna i se pare „un paradis din 
cristal”. 
Criticul și istoricul literar Mircea Popa, în articolul Un 
scriitor franco-român: Léon Thévénin, trece în revistă 
activitatea desfășurată de scriitorul participant activ la 
susținerea politicii românești din perioada interbelică. Din 
același articol aflăm că Léon Thévénin ar fi tradus opere 
importante din literatura română, printre care și Pădurea 
spânzuraților, de Liviu Rebreanu. Mircea Popa îl consideră 
„un adevărat prieten al românilor, care, trăind multă vreme în 
țara noastră, a adus o contribuție meritorie la scoaterea la 
lumină a unor aspecte mai puțin cunoscute din trecutul ei și 
la răspândirea lor peste hotare”. 
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Douăzeci şi patru de ani  de la apariţia primului ziar 
privat şi indepentent ,,Curierul de Vâlcea” 

fondat de scriitorul Ioan Barbu 
 

Salutul  adresat colectivului de redacţie al ziarului 
,,Curierul de Vâlcea” de scriitorul Virgil Șerbu 

Cisteianu, 
directorul general al revistei ,,Gând românesc” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            ONORATĂ ASISTENŢĂ 
 
Este o mare onoare pentru mine ca astăzi  să pot transmite, 
din partea colegilui de redacţie al revistei  lunare de cultură, 
ştiinţă şi artă ,,Gând Românesc”, o revistă de mare tradiţie în 
literatura noastră, care în anul scurs, 2013, a împlinit optzeci 
de ani de la apariţie, care apare în cetatea eternă a neamului 
românesc – Alba Iulia, mesajul de felicitare şi gratitudine 
pentru colectivul de redacţie al ziarului ,,Curierul de 
Vălcea”, primul ziar privat născut în România 
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postdecembristă în urmă cu două decenii şi jumătate editat 
cu mult profesionalism de un colegiu de redacţie condus de 
reputatul scriitor vâlcean Ioan Barbu şi iată, ajuns astăzi june 
al presei longevive din municipiul Râmnicu Vâlcea şi din 
România, pentru tot ceea ce a făcut spre binele şi neuitarea 
rolului pe care presa din ţara noastră l-a avut în decursul 
secolelor şi trebuie să-l aibă în continuare în viaţa politică, 
social-economică şi culturală a poporului român. 
Aniversarea de aici are o triplă valoare. Prima am amintit-o. 
Cea de a doua este este  aniversarea a 164 de ani de la 
naşterea poetului naţional Mihai Eminescu şi cea de a treia 
împlinirea chiar astăzi a o sută cincizeci şi cinci de ani de la 
înfăptuirea unirii celor două principate române: Moldova şi 
Ţara Românească. 
Prin redactorii săi, în paginile ziarului ,,Curierul de Vâlcea”, 
astăzi condus de Alexandru Sorin Barbu, au fost creionate 
succese ale oamenilor din judeţul Vălcea, contribuţia tuturor 
la instalarea democraţiei în ţara noastră, după 1989, la 
respectarea legilor de către autorităţile locale şi judeţene. 
Luând atitudine critică faţă de unele acte reprobabile comise 
de autorităţi sau simpli cetăţeni. 
Un rol important l-a jucat ziarul şi în promovarea valorilor 
culturale ale municipiului Vâlcea, a culturii româneşti în 
genere, cuprinzând o arie  larg desfăşurată şi în multe judeţe 
ale ţării prin cooperarea unor colaboratori de valoare. Sunt 
sincer bucuros că pot transmite ferlicitările mele acestui 
harnic colectiv redacţional şi-i urez să aibă ani mulţi de viaţă 
în presa românească. 
Filosoful francez Rene Descartes spunea într-una din 
maximele sale: „Cogito ergo sum”. Deci  gândim fiindcă 
existăm. Răsturnând acest dicton descartian, putem spune 
oblivisci ergo sum – a uita înseamnă că existăm. 
Ceea ce astăzi noi omagiem aici, este o umilire a uitării. Să 
mă explic. În una din cărţile mele cu titlul ,,Carl Filtsch – 
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copilul minune de la Sebeş” scriam că atunci când dăm 
uitării pe cineva care a trecut în nefiinţă, îl mai omorâm o 
dată. A-l reamiti cu diverse prilejuri înseamnă  a-l readuce 
din nou pe retina memoriei.   
Ceea ce se întămplă aici şi acum, este un gest  de umilire a 
uitării fiindcă vorbindu-se despre oameni care au fost, cum 
spune Nicolae Iorga, nu facem altceva decât a le cinsti 
memoria, a-i reînvia – metaforic vorbind. Unora dintre ei le 
cunosc scriitura şi sunt onorat că tocmai Artur Silvestru este 
unul dintre ei, nu numai pentru că în revista noastră am scris 
de spre el ci, şi pentru faptul că am primit un premiu pentru 
cel mai bun reportaj istoric despre Ioan Norocea – boierul de 
la Piteşti, ginerele domnitorului Mircea Ciobanu, care după 
ce se refugiase în Transilvania, cumpărase un sat din judeţul 
Alba cu numele de Cetea, premiu oferit de soţia scriitorului 
prin intermediul revistei ,,Pietrele Doamnei” care apărea 
atunci la Domneşti – Argeş în prezent încetându-şi apariţia. 
Joi seara, am asistat la pensiunea ,,Supca” la un moment 
aniversar dedicat în exclusivitate memoriei fostului reporter 
din perioada ,,socialismului victorios!” Ilie Purcaru, moment 
oferit de ediţia cărţii ,,Cine sunt”, îngrijită de scriitorul Ioan 
Barbu. Nu insist acum asupra acestui volum. O voi face cu 
alt prilej. Mă opresc însă acum asupra unui aspect legat de 
acuzaţiile ce i s-au adus lui Ilie Purcaru, după revoluţie, de 
reporte liturghier al socialismului şi comunismului. Acest 
lucru este adevărat, dar nu-l putem oficializa înainte de al 
discuta. De ce? 
În primul rând, socialismul era plin de contradicţii în 
România. El nu a avut în propagandă o unitate omogenă cum 
s-a pretins, motiv pentru care intelectualitatea română nu a  
reacţionat la anomaliile impuse societăţii româneşti de 
stalinişti decât cu excepţiile cunoscute care au sfârşit în 
închisorile comuniste. De ce n-a reacţionat intelectualitatea 
română? Părerea mea e una simplă: lipsea o tradiţie a stângii 
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aşa cum exista în Germania anului 1952, Ungaria anului 
1956, apoi în Polonia anilor 1952, 1956, 1980 şi 
Cehoslovacia în 1968. La noi, în schimb, au existat 
intelectuali şi scriitori  cu renume care au  plecat capul în 
faţa comunismului din diferite motive. Mihail Sadoveanu a 
făcut parte în perioada războiului din asociaţia româno-
nazistă, Georghe Călinescu era cunoscut ca un tenace 
apărător a monarhiei lui Carol al II lea, unde şi-a publicat 
cunoscuta istorie a literaturii române, Mihai Ralea a 
colaborat cu Frontul Renaşterii Naţionale şi lista ar putea 
continua cu I. C. Parhon, etc. Această lipsă a cunoaşterii 
socialismului aşa zis glorios de către intelectualitatea noastră 
a dus la rătăcirea lor în ghearele comunismului stalinist petru 
a-şi apăra pielea, încurajând astfel pe mai tinerii scriitori şi 
ziarişti să intre cu „avânt proletar” în propaganda comunistă. 
Acest lucru, credem noi că l-a determinat şi pe Ilie Purcaru şi 
pe alţi tineri ai acelei perioade să preamărească în reportajele 
şi alte scrieri ale lor epoca respectivă. Tocmai de aceea, când 
vorbim despre scriitorii din epoca stalinisto-dejisto-ceauşistă 
trebuie să discutăm atunci cînd vine mometul potrivit 
scrierile acestora şi să nu oficializăn în necunoştinţă de 
cauză, numai lucrurile negative ale acestora.                        
Îngăduiţi-mi vă rog, încă o clipă să vă reţin atenţia. 
Omagiind pe cei pomeniţi aici, nu trebuie să uităm, că 
judeţul Vâlcea a dat culturii româneşti personalităţi 
proeminete cum ar fi episcopii Damaschin şi Filaret, 
traducători de carte religioasă şi animatori culturali, ca să nu 
mai vorbin de georgianul  Antim Ivireanul şi bulgarul Anton 
Pann care s-au lansat tot de aici, de la R. Vâlcea. De 
asemenea  Nicolae Basilescu, născut la Ocnele Mari, scriitor 
şi traducător din secfolul al XIX-lea.  
               Nu departe de aici, la vreo 40 km se află o localitate 
cu numele Lădeşti unde în urmă cu 94 de ani s-a născut una 
dintre valorile noastre literare incontestabile, criticul şi 
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istorticul literar Virgil Ierunca,  după certificatul de naştere 
Virgil Untaru. La anul viitor se vor împlini 95 de ani de la 
naşterea sa. Cred că autorităţile vâlcene nu vor uita, atunci 
când e cazul să-l omagieze cum se cuvine, chiar dacă uneori, 
de la radio ,,Europa Liberă”, ironiza anumite stări din 
literatura noastră pe bună dreptate. 
             Mulţumindu-vă pentru răbdarea cu care m-aţi 
ascultat, îngăduiţi-mi să felicit încă o dată colectivul de 
redactori şi directorul general domnul Sorin Alexandru 
Barbu şi să le urez noi izbânzi în activitate. 
 
ACORDAREA PREMIILOR LUI VIRGIL ŞERBU 
CISTEIANU 
 
TROFEUL OPERA OMNIA ȘI DIPLOMA DE ONOARE 
A ZIARULUI „CURIERUL DE VÂLCEA – 24” s-a acordat 
scriitorului Virgil Șerbu CISTEIANU, pentru promovarea 
dialogului intercultural, armoniei sociale în actul de cultură, 
pentru contribuția la optimizarea spiritualității româneşti şi 
pentru promovarea scriitorilor vâlceni în revista ,,Gând 
Românesc” de la Alba Iulia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      În foto:Momentul înmânării trofeului Omnia de către  
                  scriitorul Ioan Barbu 
 



 123 

 
PREMIUL „AL. CERNA RĂDULESCU” PENTRU 

PROMOVAREA IDELOR UMANISTE ÎN PRESA 
CULTURALĂ s-a acordat scriitorului Virgil Șerbu Cisteianu, 
director general al revistei „GÂND ROMÂNESC” din Alba 
Iulia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În foto: aspect de la înmânarea premiului de către poetul George Călin 
ambasadorul României la Strassbourg pentru UNICEF 
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PREMIEREA POETEI VICTORIA COVALCIUC 
 
 

PREMIUL PENTRU POEZIE „GEORGE ŢĂRNEA” s-a 
atribuit, poetei Victoria Covalciuc, studentă la Universitatea 
din Alba Iulia, pentru volumul de poeme „Refac un vis”, 
Editura Gens Latina, Alba Iulia 2012, colaboratoare a revistei 
,,Gând Românesc”. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
       În foto: scriitorul Ioan Barbu şi poeta Victoria Covalciuc 
 

Rugăciune pentru un vers 
 
Ești cuvântul încă nescris 
al stiloului pe care l-am înhămat 
ani de zile pe câmpurile  încercărilor. 
 
Poezie, 
vreau să te aşez 
în mijlocul alb al paginii  
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şi, te rog, 
răspândeşte-mi verdele crud 
în versurile viitoare. 
 
Cruță-mi suferința pionerească 
a scrisului poetic 
și răspândește verdele crud 
al versurilor viitoare! 
 
Mă rog pentru tine. 
 
 
După „Idiotul”, de Dostoievski, p 474 
 
Distanță-ntre mine și lună, 
Mă cheamă spre voi, 
Oameni.  
Eu – sunet străin într-o lume, 
vreau să devin Icoană  
a luminii – cunună. 
 
O lună-ndesată-n troiene 
„El e străin pentru toate” 
Omul cu ale sale Păcate. 
 
Despre ea 
 
Stai ghemuită 
Cu două gânduri umezite 
Sub fiecare pleoapă: 
Unul despre tine, 
Unul despre el. 
 
Stai ghemuită 
Lângă un arici 
Ghemuit de două zile. 
 



 126 

Iar pe peretele de care-ţi razemi spatele 
Stă scris: Renaște. 
Din propria cenușă, 
 
Dar mai Liberă decât ieri. 
 
Suflete 
 
Stoluri de felinare 
Se-ndreaptă spre apus 
Ducând în buzunare 
Dorul lor ascuns: 
Să scalde-n iubire 
Râvnita nemurire. 
 
Stoluri de felinare –  
Suflete solitare, 
Cerşesc iertare 
De la Sufletul cel Mare. 
 
Credinţă 
 
Răsai vlăstar de adevăr, 
Răsai în sufletu-mi  
Ce-i încă tânăr. 
 
Credinţă-a mamei – alb oţel, 
Să-mi coase dor cu dor, 

                          Căruntă cămașă de-nţelepciune. 
 

Renaște, mamă,-n răsărit, 
Sămânță de speranță, 
În destinu-mi înverzit. 
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Valentin PIŢIGOI 
    

                    
                  Zilele „Curierul de Vâlcea – 24”  
Eveniment de anvergură naţională, cu participare de elită 

 
Joi şi vineri, 23 și 24 ianuarie a.c., s-au desfăşurat 

manifestările organizate cu ocazia aniversării a 24 de ani de 
la fondarea ziarului „Curierul de Vâlcea”, primul cotidian 
privat, independent, din România postcomunistă. 

Evenimentul a debutat joi, la Salonul Restaurantului 
Supca, cu dezbaterea literară „Prin ochelarii amintirilor: 
Gânduri despre regretatul scriitor de origine vâlceană ILIE 
PURCARU, la 80 de ani de la naştere. La întâlnire au 
participat scriitori şi artişti plastici, prieteni ai regretatului 
scriitor sau care şi-au intersectat destinele de-a lungul 
timpului cu cel omagiat: Prof. univ. dr. ing. Pompiliu Manea, 
Mihai Bandac, Nicolae Dragoș, Ion Andreiță, Florentin 
Popescu, George Călin, Ion Predoșanu, Corneliu Ostahie, 
Vasile Răvescu, Ion Predescu, Ion Horăscu ș.a. Reuniunea a 
fost moderată de scriitorul Ioan Barbu. Fiecare dintre 
participanţi a rememorat momente din întâlnirile cu Ilie 
Purcaru, și-au expus gânduri, aprecieri, amintiri dulci-
amărui, zâmbete. Evocarea a continuat a doua zi, la 
Biblioteca Județeană, cu prezentarea cărții, premieră 
națională, In Honorem: Ilie Purcaru. Volumul a apărut la 
Editura Antim Ivireanul și are patru secțiuni:  „CINE 
SUNT” (Ilie Purcaru, istoria unei vieți; cu o prezentare de 
Ioan Barbu, coordonatorul lucrării: „OMUL ȘI 
SCRIITORUL DE CARE NE ESTE DOR”); 
„LITERATURĂ ȘI NAȚIUNE”, o carte de referință; 
INEDIT: Ilie Purcaru în dialog cu Nichita Stănescu (prin 
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grija lui Mihai Bandac); LAUDATIONES (mărturii ale 
trecerii ilustrului scriitor prin această lume, de la: Ion 
Andreiță, Alice Diana Boboc, cu ultimul interviu luat 
regretatului scriitor; Șerban Cionoff, Puși Dinulescu, Nicolae 
Dragoș, George Filip, Nicolae Dan Fruntelată, N. 
Georgescu, Ilarie Hinoveanu, Tudor Nedelcea, Corneliu 
Ostahie, Valentin Pițigoi, Grigore Traian Pop, Florentin 
Popescu, Ion Predoșanu, Vasile Răvescu, Felix Sima, Mihai 
Vişoiu). Cartea se încheie cu un album foto. În fața unei săli 
arhipline au vorbit despre scriitorul onorat pentru 
consecvența și coerența atitudinii exprimate cu mijloacele 
cele mai diverse ale unui condei critic, pentru spiritul său 
polemic asociat rectitudinii morale – scriitorii Nicolae 
Dragoș, Ioan Barbu, Ion Predoșanu, Florentin Popescu și 
pictorul Mihai Bandac.  

În continuare, scriitorul bucureștean Ion Andreiță a 
prezentat cartea de povestiri „DIAVOLUL ȘI 
STEWARDESA”, de Ioan Barbu, recent apărut la Editura 
ieșeană ROTIPO. Cel care a ilustrat volumul, pictorul și 
graficianul Tudor Meiloiu, a evocat momentul întâlnirii între 
cuvânt și culoare, care a dat naștere unei neîntrecute opere 
inedite, într-o alcătuire unicat.  

* 
Sărbătoarea propriu-zisă  dedicată „Curierului de Vâlcea” a 

avut loc vineri, 24 ianuarie, chiar de Ziua Unirii, în Palatul 
Cărţii din Râmnic. Manifestările au debutat la ora 14.00 cu 
un serviciu religios în memoria prietenilor și colaboratorilor 
de seamă ai ziarului aniversat: Ilie Purcaru, Artur Silvestri, 
dr. Dragoș Serafim, Tudor Iosifaru, Gabriel Anton şi Teodor 
Brucăr, oficiat de Pr. Nicolae State-Burluşi și Pr. Constantin 
Mănescu. 

Cuvântul de deschidere a aparţinut scriitorului Ioan Barbu, 
preşedintele de onoare al ziarului „Curierul de Vâlcea”. Au 
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urmat cuvântul de salut din partea preşedintelui Consiliului 
Judeţean Vâlcea, dr. ing. Ion Cîlea, reprezentantului 
Guvernului în teritoriu, prefectul Mircea Nadolu, al 
viceprimarului municipiului Râmnicu Vâlcea, Eduard 
Vârlan. Au adus salutul lor ziarului sărbătorit E.S George 
Călin, ambasador, care a transmis și un mesaj din partea 
Președintelui Institutului Cultural Român, director onorific 
al ziarului „Curierul de Vâlcea”; Ion Horăscu, primarul 
comunei Prundeni, fost jurnalist şi un mare iubitor şi 
susţinător al actului de cultură; prof. univ. dr. ing. Pompiliu 
Manea (Cluj-Napoca); Aurora Gherghina, subprefect; dr. 
Radu Dobrescu și Tina Popa, pictor; Nicolae Dragoș, 
scriitor, Emil Lungeanu, scriitor, Florentin Popescu, scriitor, 
Ion Andreiță, scriitor, Mihai Bandac, pictor, Gheorghe 
Dican, pictor, prof. univ. dr. ing. Vasile Szolga, scriitor; 
Virgil Șerbu Cisteianu, scriitor; Victoria Covalciuc, poetă 
(R. Moldova); dr. Irina Dobrescu; prof. dr. Ion Predescu, 
scriitor; conf. univ. dr. Ioan St. Lazăr, scriitor; Raluca Tudor, 
editor; Ion Gârniță, Constantin Argeșanu, scriitor. O parte 
dintre aceștia, în numele instituțiilor pe care le reprezintă, au  
acordat diplome de excelență și diplome de onoare 
colectivului redacțional, președintelui de onoare și 
directorului general.  

După alocuţiuni, în faţa unei public numeros (sala de 
conferințe a Bibliotecii Județene a fost neîncăpătoare), s-a 
desfășurat Gala Premiilor anuale ale „Curierul de Vâlcea – 
24”. În deschiderea galei, dr. ing. Ion Cîlea, preşedintele 
Consiliului Judeţean Vâlcea, a acordat Diploma de Excelenţă 
a Consiliului Judeţean Vâlcea, pentru contribuţia la 
promovarea culturi naţionale în lume şi prestigioasa 
colaborare cu Ziarul „Curierul de Vâlcea”, următoarelor 
personalități: Acad. Mihai Cimpoi, din Republica Moldova, 
președinte fondator al Congresului Mondial al 
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Eminescologilor; Dr. Lilian Zamfiroiu, președintele 
Institutului Cultural Român (primul salariat la Ziarului 
„Curierul de Vâlcea” în funcția de secretar general de 
redacţie); Sanda Augustina Constantinescu, director al 
Bibliotecii Județene „Antim Ivireanul” Vâlcea; Irina 
Dobrescu, medic, ambasador al bunăvoinței pentru cultură al 
României în lume; Radu Gabriel Dobrescu, medic, 
ambasador al bunăvoinței pentru cultură al României în 
lume; Emil Lungeanu, scriitor, secretar general de redacție al 
revistei „Literatorul” din București; Ion Horăscu, primarul 
comunei Prundeni, județul Vâlcea; Anca Elena Călin, 
director al revistei APOLLON, Urziceni, Ialomița; Michaela 
Bocu, redactor șef adjunct al ziarului „Făclia de Cluj”; 
Gheorghe Dican, pictor, președintele Filialei Vâlcea a 
Uniunii Artiștilor Plastici; Conf. univ. dr. Ilie Gorjan, 
general mr. (rez.), scriitor; Constantin Argeșanu, scriitor, 
director general al SC „Scavil” SA Rm. Vâlcea; Teodor 
Meiloiu, pictor, București şi Mihai Bandac, pictor, 
București. Scriitorului Ioan Barbu i s-a conferit DIPLOMA 
DE ONOARE pentru prestigioasa activitate creatoare 
dedicată, timp de 50 de ani,  educației școlare, jurnalisticii și 
literaturii, devenind un etalon al perseverenței, onestității și 
respectului între oameni.  

Gala Premiilor „Curierul de Vâlcea” a continuat cu trofeele 
şi diplomele acordate de Ziarul „Curierul de Vâlcea”, unor 
personalităţi marcante din Vâlcea şi din întreaga ţară, pe care 
vi le prezentăm în continuare: MARELE TROFEU ŞI 
DIPLOMA DE ONOARE A ZIARULUI „CURIERUL DE 
VÂLCEA – 24”, pentru promovarea dialogului intercultural, 
a armoniei sociale în actul de cultură, pentru contribuția la 
optimizarea spiritualității vâlcene:  
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Ing. dr. Ion Cîlea, președintele Consiliului Județean 
Vâlcea; Aurora Gherghina, subprefect al județului Vâlcea și 
Emilian Frâncu, primarul Municipiului Rm. Vâlcea.  

TROFEUL OPERA OMNIA ȘI DIPLOMA DE ONOARE 
A ZIARULUI „CURIERUL DE VÂLCEA – 24” s-a acordat 
scriitorilor de valoare națională și internațională: Coman 
ȘOVA, la împlinirea vârstei de 80 de ani (București); Ion 
ANDREIȚĂ, la împlinirea vârstei de 75 de ani (București); 
Virgil Șerbu CISTEIANU, la împlinirea vârstei de 75 de ani 
(Alba Iulia); Doru MOȚOC, la împlinirea vârstei de 75 de 
ani (Rm. Vâlcea); precum și următorilor artiști plastici – 
pentru contribuția esențială, de-a lungul anilor, la lărgirea 
spectrului de expresii vizuale: Ecaterina Tina POPA, la 
împlinirea vârstei de 72 ani (Rm. Vâlcea); Mihai BANDAC, 
la împlinirea vârstei de 75 de ani; Maria CRIȘAN-
GAGHEL, la împlinirea vârstei de 70 de ani (Rm. Vâlcea); 
Lia-Maria ANDREIȚĂ, la împlinirea vârstei de 66 de ani.  

TROFEUL RECUNOȘTINȚEI ȘI DIPLOMA DE 
ONOARE A ZIARULUI „CURIERUL DE VÂLCEA – 24”, 
pentru înalt profesionalism în jurnalism și activitate 
neîntreruptă de două decenii în colectivul redacțional: Elena 
Grigorescu, director general adjunct al ziarului „Curierul de 
Vâlcea” şi Valentin Gheorghe Pițigoi, redactor șef al ziarului 
„Curierul de Vâlcea”. MARELE PREMIUL PENTRU 
CULTURĂ „CURIERUL DE VÂLCEA – 24” s-a acordat 
Acad. Mihai Cimpoi, pentru monumentala operă „Mihai 
Eminescu. Dicționar enciclopedic”. PREMIUL PENTRU 
POEZIE„GEORGE ŢĂRNEA” s-a atribuit, Ex equo, lui 
Nicolae Dragoș, pentru volumul „FABULE de ieri spre 
mâine”, Editura CERES, 2013, şi tinerei poete Victoria 
Covalciuc (R. Moldova), studentă la Universitatea din Alba 
Iulia, pentru volumul de poeme „Refac un vis”, Editura Gens 
Latina, 2012.  
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PREMIUL PENTRU CARTEA DE PUBLICISTICĂ 
„ILIE PURCARU” s-a acordat scriitorului Nicolae Dan 
Fruntelată, pentru volumul „Gazetăria, viața și dragostea 
mea”, Editura RAWEX COMS, 2013, București.  

PREMIUL EDITURII „ANTIM IVIREANUL” PENTRU 
CARTEA DE CĂLĂTORIE s-a acordat scriitorului Vasile 
Szolga, pentru volumul „Turcia, un pod nu prea îndepărtat”, 
Editura RAWEX COMS, 2013, București.  

PREMIUL PENTRU CRITICĂ LITERARĂ 
„ALEXANDRU OPREA” s-a atribuit, Ex equo, scriitorilor 
Florentin Popescu, pentru volumul „Coman Șova – omul, 
scriitorul”, Editura Semne, 2013, București; Ion Predescu, 
pentru volumul „Cezar Baltag, conceptul și privirea”, Ed. 
Scrisul Românesc, 2013, Craiova; Ioan St. Lazăr, pentru 
volumul „VALERIU ANANIA, icoane de început - eseu 
biografic ”, Editura ROTIPO; Iași, 2013.  

PREMIUL PENTRU PROZĂ „GIB MIHĂESCU” s-a 
atribuit, Ex equo, Acad. Nicolae Dabija (Chișinău) pentru 
romanul „Temă pentru acasă”, Editura Princeps, Iași, 2013 şi 
scriitorului Ioan Barbu, pentru romanul „Clopote în lacrimi”, 
Editura eLiteratura, București, 2013.  

PREMIUL „AL. CERNA RĂDULESCU” PENTRU 
PROMOVAREA IDELOR UMANISTE ÎN PRESA 
CULTURALĂ s-a acordat scriitorilor Alex Cetăţeanu, din 
Canada, directorul revistei DESTINE LITERARE 
(Montreal) şi Virgil Șerbu Cisteianu, general al revistei 
„GÂND ROMÂNESC” din Alba Iulia. PREMIUL PRNTRU 
DEBUT și DIPLOMA DE ONOARE „CURIERUL DE 
VÂLCEA - 24” a fost atribuit scriitoarei Elena Dican, pentru 
volumul „Între perfectul simplu și perfectul compus”, carte 
de memorii apărută la Editura e Literatura (București, 2014).   

PREMIUL „FRAŢII ION ŞI GHEORGHE 
DUMITRESCU” PENTRU COMPOZIŢIE ŞI 
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INTERPRETARE MUZICALĂ s-a acordat Prof. Constantin 
Ceaușu, Drăgășani, pentru măiestria interpretării cântecului 
popular, la nai și voce.  

PREMIUL PENTRU PICTURĂ „CONSTANTIN 
ILIESCU” s-a atribuit, Ex equo, artiștilor plastici: Tudor 
Meiloiu, pictor, pentru grafica la volumul de povestiri 
„Diavolul și stewardesa”, de Ioan Barbu, apărut la Editura 
ROTIPO Iași, 2013; Aurelia Sanda, pictor, pentru expoziția 
„Fragmente” din iunie 2013 de la Galeriile ARTEX.  

PREMIUL SPECIAL „TEODOR BRUCĂR” PENTRU 
ORIGINALITATE ÎN PRODUCŢIA DE RADIO s-a 
acordat lui George Chirca, director general al postului de 
radio „Metronom” Rm. Vâlcea şi lui Laurențiu Horăscu, 
director general al postului de radio „Horion” Craiova.  

TROFEUL „DR. DRAGOȘ SERAFIM” PENTRU 
OMENIE ȘI COMPETENȚĂ PROFESIONALĂ s-a 
acordat, începând din acest an, unor personalităţi din lumea 
medicală: Prof. univ. dr. ing. Pompiliu Manea (Cluj-
Napoca); Dr. Irina Dobrescu, Germania; Dr. Radu Gabriel 
Dobrescu, Germania; Dr. Constantin Dumitrescu (Rm. 
Vâlcea); Dr. Dionisie Dubinciuc (Rm. Vâlcea); Dr. Victor 
Grigorie (Rm. Vâlcea). 

De asemenea, au fost acordate mai multe diplome de 
fidelitate. 

Premiile pentru cultură, literatură, muzică şi artă plastică 
au fost atribuite de un juriu format din: Ion Andreiță, scriitor, 
președintele juriului; George Călin, scriitor, vicepreședinte 
juriu; Sorin Alexandru Barbu, director general al ziarului 
„Curierul de Vâlcea”,  vicepreședinte juriu; Raluca Tudor, 
editor, membru; Doru Moțoc, dramaturg, membru; 
Gheorghe Dican, artist plastic, membru; Ion Horăscu, 
primarul comunei Prundeni, Vâlcea, membru. 
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Zilele „Curierului de Vâlcea” s-au încheiat sub  cupola cu 
vitralii a Bibliotecii Județene „Antim Ivireanul”, cu un 
eveniment literar de excepţie, lansarea volumului „Între 
perfectul simplu și perfectul compus” de Elena Dican. 
Cartea a fost prezentată de directorul editurii bucureştene, 
poetul Vasile Poenaru. De asemenea, au vorbit despre carte, 
în termeni elogioşi, scriitorul Ion Predescu, dramaturgul 
Doru Moţoc, criticul de artă Luiza Barcan şi prof. Augustina 
Sanda Constantinescu, directorul Bibliotecii Judeţene 
Vâlcea. Volumul, primul al Elenei Dican, a fost foarte 
apreciat de publicul numeros, prezent la evenimentul 
editorial. Scriitorul Ioan Barbu i-a înmânat autoarei, în 
cadrul Galei Premiilor „Curierul de Vâlcea”, PREMIUL 
PENTRU DEBUT şi DIPLOMA DE ONOARE 
„CURIERUL DE VÂLCEA – 24”. 

Au fost două zile de evenimente culturale deosebite, 
apreciate de toţi cei prezenţi, între care s-au legat noi 
prietenii şi colaborări. 

                                                                                                                                                                                                                             
Foto: Valentin Mateescu  
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ZENOVIA ZAMFIR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Uca Maria Marinescu – Bucuria de a călători 
 

Nimic şi nimeni nu va reuşi vreodată să ne facă să uităm 
locul în care ne-am născut, am copilărit, biserica unde am primit 
pentru prima dată Sfânta Împărtăşanie, şcoala unde am învăţat 
primele litere ale alfabetului, vocea blândă a mamei, zâmbetul 
cald al tatei, nicăieri nu vom găsi un cer mai senin şi mai înalt ca 
cerul copilăriei nostre... Aceste minunate lucruri ne fac să ne 
păstrăm sufletul de copil... sau poate copilul din suflet. Întâlnirea 
cu Uca Maria Marinescu la o manifestare de amploare organizată 
de domnul Nicolae Dinescu în urmă cu un an la Râmnic a fost un 
prilej de bucurie şi un moment emoţionant pentru vâlceni. Am 
avut şansa de a vorbi cu domnia sa, de a afla că bucuria de a 
călători se îmbină armonios cu dragostea de a împărtăşi 
semenilor săi din experienţele trăite de a lungul şi de a latul pe 
planeta Pământ. A întâlnit locuri minunate, superbe, oameni 
deosebiţi, minunaţi dar tot în România este sufletul său.  Maria 
Uca Marinescu s-a născut pe 15 mai 1940 în oraşul Gheorgheni, 
judeţul Harghita. Într-un interviu acordat unui cotidian din 
Ploieşti, celebra exploratoare Uca Marinescu mărturisea că într-o 
viaţă anterioară, conform spuselor unui şaman, a fost un 
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„pescăruş arctic”. „Chemarea de a călători mă domină şi apare 
fără să o pot evita”. În prezent deţine funcţia de preşedinte al 
Comisiei de Sport şi Mediu din cadrul Comitetului Olimpic şi 
Sportiv Român. Este prima sexagenară din lume care a atins pe 
schiuri, într-un singur an calendaristic, 2001, cei doi poli ai 
Pământului. Ambele performanţe au fost realizate în cadrul unor 
expediţii polare ghidate de tipul „ultimul grad”. Toate aceste 
performanţe încep cu „primul român care” sau „prima femeie din 
lume care”. Uca Marinescu a străbătut tot globul, în expediţii 
solitare, de la sud la nord şi la est la vest, din America de Sud 
până în Canada, din Australia până în Groenlanda şi din China 
până în Tunisia. Fără teamă, cu deschidere către oameni şi nou, 
către o nouă filosofie de viaţă şi spiritualitate. Ca o recunoaştere 
a meritelor excepţionale, la data de 15 iulie 2002, preşedintele 
României i-a acordat Ordinul Naţional „Pentru Merit” în grad de 
Ofiţer. Moşteneşte de la părinţii săi pasiunea pentru călătorii şi 
munte, de mică mergând în drumeţii. Poate că de acolo a deprins 
şi dragostea faţă de tot ceea ce este nou şi curiozitatea de a 
explora. Uca Marinescu este un izvor de înţelepciune, iar 
împlinirea radiază pe chipul său. O poţi asculta ore în şir vorbind 
despre expediţii, fără să te saturi, aşteptând mereu întâmplarea 
următoare. Are în palmares reuşite la care mulţi doar visează, 
toate realizate în a doua jumătate a vieţii. În ultimii douăzeci de 
ani, a făcut aproape 20 de expediţii în toate colţurile lumii, din 
China şi Tibet în India, Antarctica sau Ţara de Foc şi Africa. 
Acest om simplu şi curios ne oferă o lecţie extraordinară de 
viaţă. Pentru cei mai mulţi oameni lumea este ceea ce li se spune, 
în schimb pentru ea este ceea ce există cu adevărat. Un exemplu 
de ambiţie şi un model care ne arată că în noi stă forţa de a ne 
mobiliza şi de a realiza tot ce ne dorim. Depinde de fiecare dintre 
noi cât de sus ridicăm ştacheta şi cât de mult ne dorim să ne 
îndeplinim visul. Am acumulat atâta fericire, încât dacă mi se 
întâmplă ceva rău îmi spun „Lasă!” şi mă duc în fericirea mea, se 
mărturiseşte adesea. 



 137 

 
                         REVISTA REVISTELOR 
 
Din sumarul revistelor primite la redacţie selectăm 

următoarele: LITERATURĂ ŞI ARTĂ, nr 49 (3510) din 6 
decembrie, începe cu o povestire pe prima pagină ,,Romeo şi 
Julieta” din Bişcotari semnată de Nicolae Dabija. Pagina a doua 
cuprinde materiale legate de sărbătoarea Marii Unirii de la 1918. 
Astfel  Nina Josu scrie  ,,1 Decembrie în cetatea Marii Uniri la 
Alba Iulia” în care autoarea, participantă la Congresul 
Spiritualutăţii Româneşti” observă modul cum a fost sărbătorită 
ziua noastră naţională la care s-au strigat vechile sloganuri 
păinesciene ,,Trăiască, trăiască, trăiască, Moldova, Ardeaul şi 
Ţara Românească”. Prilej cu care, scrie autoarea reportajului 
Primăria din Chişinău a semnat un acord cu primăria din Alba 
Iulia. Lucru lăudabil şi necesar de altfel, dar cam târziu zicem 
noi, vorba proverbului: ,,decât niciodată...!” Tot în această 
pagină Mariana Brezitchi, studentă la USM, semnează  articolul 
„Ziua Naţională a României şi a românilor de pretutindeni”, iar 
Elena Tamazlâcaru semnează articolul ,,Anticipări şi 
permanentizărizări ale sărbătorii lui 1 Decembrie”. În pagina a 
treia  Viorica Dobândă, ne aminteşte de primul domn pământean 
al Moldovei, iar în celelalte pagini găsim cronici literare, eseuri 
literare şi versuri semnate de diverşi scriitori basarabeni. În 
pagina a treia Traian Vasilcău, reia un articol semnat de el 
publicat şi în revista ,,Gând Românesc” nr. 12 din anul 2012 prin 
care aminteşte celor care au cunoscut-o că s-a împlinit un an de 
la dispariţia unei valoroase poete basarabene: Mara Vlădiceanu. 

 
             APOLONIA NR 45  DIN IANUARIE 2014  
 
Rrevistă fondată de poetul George Călin ajunsă la nr 45. O 

revistă densă care publică materiale interesante, semnate de 
scriitori locali sau din alte părţi ale ţării şi Europei. 
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Numărul trimis la redacţie prin poşta electronică se deschide 
cu anunţul organizării unui concurs internaţiuonal de poezie, în 
exclusivitate pentru elevi sub genericul ,,Festivalul internaţional 
de poezie Nichita Stănescu” în zilele de 29,30 şi 31 martie când 
se va oficia religios şi un parastas întru amintirea poetului, născut 
pe plaiuri prahovene. 

 Georgeta Irina Rusu, semnează un reporatj cu iz  de 
publicitate turistică: ,,România, un paradis pământesc, generator 
de valori (pag. 4). Urmează apoi paginile 4-6 cu versuri semnate 
de George Peagu şi Adrian Nicolae Popescu.. În pagina a 8-a  
bistriţeanca Melania Cuc prezintă pe poetul italian  Luca Cipola 
care ,,cuvântă româneşte” şi publică o pagină de poeme scrise 
direct în limba română. Livia Ciupercă, pe două pagini 10-11, ne 
aminteşte că s-a împlinit un secol de la naşterea poezei Elena 
Farago, George Căşin semnează reporatul ,,Călătorului de vise” 
în care ne prezintă oraşul Parlamentului European Strassbourg. 

Eliza Roha şi Mihaela Albu ne aduce veşti din viaţa 
cenaclului, Claudia Voiculescu, Renata Verejanu, Florica Cepoiu 
semnează pagini de versuri (15, 19, 37 şi 45). În celelalte pagini 
ale revistei sunt consemnate pagini ale unor personalităţi ale 
culturii şi artei, de istorie şi politice. O revistă densă, de ţinută 
care dovedeşte că şi provincia ,,poate naşte scriitori valorişi”. 

 
          BUCUREŞTIUL LITERAR ŞI ARTISIC 
 
Fondată în anul 2011 de  scriitorul Coman Şova, revista a 

ajuns deja la 28 de numere. În numărul din ianuarie a.c. Criticul 
Florentin Popescu semnează editorialul ,,Poetul Nsaţional” şi 
este reprodusă  poezia ,,Legământ” dedicată lui Mihai Eminescu 
de nobilul şi regretatul poet basarabean Grigorie Vieru. Despre 
marele poet, mai semnează şi Ion Dodu Bălan articolul 
,,Eminescu în eternitate şi în viziunea lui Aron Cotruş”. Nicolae 
Constantinescu, publică un interesant articol despre ,,turn de 
veghe al folcloristicii româneşti” etnologul, folcloristul şi 
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prozarorul Ovidiu Bârlea născut în Munţii Apuseni, în satul 
Mogoş. Corespondenţa cuprinde scrisori ale familiei adresate 
eminentului folclorist. Cea mai  intensă corespondenţă o are, aşa 
cum scrie Nicolae Constantin, cu fratele său monsenior prof dr. 
Octavian Bîrlea stabilit înainte de război la Roma apoi la 
Munchen unde a scos şi revista ,,Perspective” în limba română. 
George Coandă semnează în pagina a şaptea poezie. Pagina a 
opta publică eseul lui Titus Vâjeu despre Pablo Neruda, iar în 
pagina a noua, Ioan Mazilu Crângaşu publică traduceri din Edgar 
Allan Poe. Paginile 10-11 sunt consemnări din lecturile din serile 
de iarnă din autorii: Duiliu Zamfirescu, Emil Lungeanu, Ion 
Pătraşcu, Valentin Talpalaru, Iustin Moraru, Victor Ghe. Stan, 
Nicolae Pogonaru şi Nicolae Dan Fruntelată. Mai semnează 
articole Danielqa Varvara, Ştefan Dorgoşan. În paginile 14 şi 15 
literatura universală ne este prezentată de Radu Cârneci şi Jeana 
Morărescu. Vasile Solga, semnează rubrica  ,,Viaţa în file de 
roman” Nicoilae Dan Fruntelată, rubrica ,,jurnal bătrân” şi Neagu 
Udroiu ,,Iaşii în iarnă”. În pagina a 16-a Ioan Sebastian Bara 
semnează in memoriam: Ovid Densusianu, iar în pagina 17 
Corneliu Ostahie scrie despre retorica tradiţională în limbaj 
modern al artistei Lia Maria Andreiţă. Revista mai publică în 
acest număr articole despre teatru şi film, rubrica ,,Vitralii” la 
care  scrie  despre  Eminescu şi poezia Dojna. Revista  se închide 
cu o pagină din  creaţiile de artă ale Liei Matia Andreiţă. 

 
                                                            CRONICAR 
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                     CONCURS  
ASOCIAŢIA CULTURALĂ ,,GÂND ROMÂNESC, GÂND 

EUROPEAN’’; EDITURA GENS LATINA ŞI REDACŢIA REVISTEI 
,,GÂND ROMÂNESC” DIN ALBA IULIA, ORGANIZEAZĂ 

ÎNPERIOADA 1 SEPTEMBRIE 2013- 20 MAI 2014, UN CONCURS 
PENTRU: 

                                                 Poezie, 
                                                 Proză: schiţe, povestiri. 
                                                 Critică literară 
                                                 Istoria literaturii 
                                                 Eseu literar. 
                Concursul va fi cu premii şi are drept scop, promovarea 

tinerelor talente cu vârste până la 30 de ani, care nu sunt membri ai Uniunii 
scriitorilor, Ligii scriitorilor, Societăţii scriitorilor din România.  

                Participanţii la concurs vor trimite în plicuri separate, câte 5 
poezii, 5 proze care să nu depăşească 10 pagini şi 5 cronici literare, 5 lucrări 
de istoria literaturii şi  5 eseuri. Fiecare poezie, proză, cronică, eseu etc. va fi 
multiplicată  în  5 exemplare. Pe fiecare pagină, va fi scris un moto. 

                Într-un al doilea plic, se va introduce acelaşi  moto de pe 
lucrare, numele autorului, nr. de telefon  şi un cv. 

La expeditor nu se va pune  numele acestuia pe plicul pe care  se va 
menţiona: Pentru concursul revistei ,,Gând Românesc”, pe următoarea adresă: 
Revista ,,Gând Românesc” STRADA ARNSBERG NR 3/ 30, Alba Iulia, 
judeţul Alba. Nu se iau în considerare lucrările trimise prin poşta electronică. 
Data limită pentru expediere, este 15 mai 2014, data de pe ştampila poştei 
aplicată pe plicuri. După această dată, lucrările trimise nu vor fi luate în 
considerare. 

               Lucrările vor fi lecturate de către un juriu format din critici, 
istorici literari şi scriitori cu experienţă, alcătuit doar în momentul când vor 
sosi toate lucrările şi vor fi notate cu note de la 1 la 10. Rezultatele concursului 
vor fi anunţate la 30 mai 2014, în cadrul unei sesiuni naţionale a cenaclului 
,,Gând românesc”  ce va avea loc la Alba Iulia şi unde vor fi invitaţi toţi 
participanţii. Câştigătorii vor fi anunţaţi telefonic. Premiile acordate vor consta 
din bani, tipărirea de volume, gratuit, la editura ,,Gens Latina”, abonamente la 
revistă, etc. Premiile vor fi anunţate pe parcursul desfăşurării concursului. 

 
                                  COMISIA DE ORGANIZARE 
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                          ÎN ATENŢIA COLABORATORILOR ! 
 

  Toate materialele trimise spre publicare vor fi tehnoredactate şi corectate 
de către dvs. respectând următoarele: 
I.  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.t ext 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 ianuarie 2014 
MATERIALELE VOR FI EXPEDIATE PÂNĂ LA DATA DE  15 
ianuarie 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 
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1. Ciprian Iulian Şoptică-Ecstatizarea...  ( I ) / 44 
 
                                    ATITUDINI 
 
1. Radu Vasile Chialda – Barbariile contemporane (I) / 49 
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