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,,Cel mai înalt ideal la care o revistă literară poate aspira este să-şi înţeleagă 

drept – adică în semnificaţiile esenţiale – timpul în care îi este dat să 

trăiască şi înţelegându-l astfel, să-l poată îndruma cu autoritatea pe care 

numai o bună cunoaştere, o vocaţie autentică şi o reală pasiune opot da”. 

                                     ION CHINEZU 
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       LUCIAN BLAGA ŞI VASILE BĂNCILĂ 

Când scriem despre „Lucian Blaga, Energie Românească‖, studiu în 

care Vasile Băncilă arată felul de a privi gândirea lui Lucian Blaga, ne dăm 

seama dintru început că scriem despre o carte realizată într'un mod cu totul 

particular. Ne dăm seama, că e carte izvorîtă dintr'un spirit de aderenţă totală 

şi dintr'o consubstanţialitate existenţială, pe care autorul o ar e faţă de 

gândirea lui Lucian Blaga. Acest fapt e de o semnificaţie deosebită pentru 

atitudinea ce trebue s'o ia cetitorul faţă de cartea lui V. Băncilă. Căci e un 

lucru elementar, ca cetitorul respectiv, mai ales atunci când ar avea 

pretenţiunea să formuleze anumite propoziţiuni judicioase despre lectura lui, 

să privească această carte ca un rezultat şi ca o realizare a acestei atitudini, ce 

reiese de sub fiecare literă. Spunem acest lucru dela început, pentrucă 

socotim un păcat deosebit — păcat ce s-a comis de altfel — să se privească 

studiul respectiv ca rezultat al unei perspective, pe care autorul nu vrea, sau 

nu poate să şi-o însuşească. In acest caz, rezultatul desigur va fi, prin însăşi 

natura lucrurilor, nereuşit. V. Băncilă crede; pentru el, Lucian Blaga e o axă 

existenţială care îl angajează prin adâncimi. In acest sens V. Băncilă, în 

majoritatea momentelor sale, e şi vre a să fie înăuntrul gândirii lui L. Blaga, 

într'un mod atât de solidar, încât scriind despre L. Blaga, ai impresiunea că 

gândeşte şi creiază alături de el. Acesta e un fapt pentru care autorul nu ar e 

nevoie de nici un fel de justificare. E, deasemeni, un fapt, pe care îl 

considerăm substanţial, de aceea nu avem câtuşi de puţin de gând să iscodim 

credinţa prin care V. Băncilă se leagă de L. Blaga, şi mai puţin să pretindem 

— aşa după cum unii au făcut-o — că o anumită perspectivă dinafară, sau în 

termeni foarte nepotriviţi în cazul de faţă, o perspectivă critică trebuia să se 

impună autorului cărţii „Lucian Blaga, Energie Românească‖. Plăcerile şi 

foloasele unei astfel de perspective desigur îi sunt cunoscute autorului 
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discutat şi credem că nu ar fi câtuşi de puţin dispus să le substituie plăcerilor 

şi foloaselor unei perspective care i-a dat putinţa să simtă concrescenţa 

gândirii sale cu a lui L. Blaga. Car e este axa în car e încadrează şi judecă V. 

Băncilă gândirea lui L. Blaga? Vasile Băncilă îşi fixează şi mai ales îşi 

delimitează un punct de vedere hotărît şi anume priveşte gândirea filosofică a 

lui L. Blaga prin perspectiva etnicistă. Această perspectivă vrea să vadă în 

gândirea lui L. Blaga şi în special în filosofia lui, o eflorescentă de largă 

boltire a atitudinelor cu semnificaţie filosofică, ce caracterizează sufletul 

anonimului românesc. Această poziţie faţă de filosofia lui L. Blaga constitue 

un punct care a stârnit anumite discuţii. Mai întâi, se crede că V. Băncilă a 

îngustat voit şi în sens defavorabil unghiul prin care se poate judeca o 

filosofie. Desigur că perspectiva a fost îngustată, însă pe o altă cale s-a putut 

privi în adâncimi impresionante prin filosofia lui L. Blaga; în felul acesta s-

au putut găsi semnificaţii şi justificări de poziţii, de nuanţe şi chiar de 

termeni care scăpau oricărei alte perspective. Dar fapt mai caracteristic e, că 

din această îngustare (pentru noi însemnează adâncire) a provenit acuzaţia, 

că studiul, despre care e vorba, e lipsit de spirit critic. Şi anume iată cum. 

Autorul, în prima linie, nu a cântărit într'o perspectivă largă atitudinile, ideile 

şi conceptele filosofiei lui L. Blaga, adică n-a cumpănit filosofia realizată a 

lui L. Blaga în reţeaua posibilităţilor logice şi mai ales în reţeaua gândiri 

filosofice apusene (în unele cazuri se cerea chiar şi verificarea printr'o 

anumită filosofie apuseană). Desigur că e o lipsă, o mar e lipsă, însă studiul 

este voit limitat la ceeace spuneam numai cu ceva mai înainte, adecă la o 

perspectivă etnicistă. Autorul nu exprimă câtuşi de puţin părere a că ar da o 

explicaţiune totală şi mai puţin exclusivistă gândirii lui L. Blaga. Din contră, 

arat ă şi alte multe puncte de vedere din care ar putea fi îmbrăţişată această 

filosofie, însă el rămâne la perspectiva aleasă. In această privinţă iată o frază 

cu simţ critic: „Vom putea produce impresia că exagerăm în direcţia 

explicării etniciste. Dar va fi o pură aparenţă, produsă de faptul că 

deocamdată lipsesc ceilalţi factori ai poligonului explicativ, aşa cum i-am 

indicat mai sus". Autorul caută temeiuri pentru ca să arat e că între filosofie 

şi etnic pot exista — şi ar fi de dorit să existe — raporturi explicative. Primul 

dintre temeiuri e de ordin general şi anume, „etnicul însuşi este, în fond, o 

filosofie", fiind o viziune închegată asupra lumii. (Personal nu suntem de 

părerea lui V. Băncilă; etnicul poate fi o filosofie, însă nu este cu necesitate. 

O atitudine faţă de lume trebue în anumit fel prelucrată ca să devină filosofie. 

Adăugăm că această prelucrare se întâmplă foarte anevoios pe plan colectiv). 

Importantă este, în această parte, năzuinţa de a descoperi filonul etnic în 

filosofia lui L. Blaga şi prin aceasta şi năzuinţa de a justifica perspectiva 

etnicistă asupra acestei filosofii. Care sunt, în câteva cuvinte, coordonatele 

spiritului etnic, care îşi găsesc justificare şi amploare de sistem în gândirea 

lui L. Blaga? Ca spirit, V. Băncilă găseşte o neîndoelnică continuitate între 
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dogmaticul anonimului românesc şi între dogmaticul, cu semnificaţii 

particulare, din filosofia lui L. Blaga. Ca formă, se găseşte o continuitate 

substanţială între miticul ţărănesc şi miticul lui L. Blaga. Ca poziţie, 

ontologismul lui L. Blaga este o eflorescentă a ontolgismului etnic. Să mai 

amintim că de dogmatic şi în bună parte şi de mitic se leagă în gândirea 

ţărănească şi se leagă, primind justificări metafizice, în gândirea lui L. Blaga, 

conceptul de mister ca o dimensiune pozitivă în câmpul existenţial. De aici 

poate fi înţeles şi ca rădăcină, în gândirea etnică şi ca eflorescentă, în 

gândirea lui L. Blaga, aşa numitul agnosticism înţelegător. Acestea sunt 

liniile prin care justifică V. Băncilă perspectiva etnicistă asupra filosofiei lui 

L. Blaga şi acestea sunt şi firele conducătoare ale studiului, încât asupra 

părţii rezumative nu mai insistăm. Reamintim. Explicaţiile nu sunt totale. 

Când spunem acest lucru, ne şi gândim bunăoară la conceptul de mister. 

Desigur că perspectiva etnicistă poate aduce anumită lumină asupra acestui 

concept, însă nu-i mai puţin adevărat că el poate fi explicat, în provenienţa şi 

poziţiunea lui în filosofia lui L. Blaga şi într-un câmp mai larg. Acest 

concept poate fi justificat dacă ne gândim la evoluţia axei existenţiale şi la 

poziţia culturală a omului actual. În acelaşi sens putem vorbi despre 

conceptul de ontologic; el poate fi desprins de pe un platou mai larg decât 

etnicul; poate fi desprins din aspiraţiunile de existenţă ale omului 

momentului de faţă. Cititorii desigur cunosc patosul ontologic din gândirea 

actuală a Apusului [N. Hartmann, Heidegger, Jaspers, Lask (până şi criticiştii 

gândesc ontologic)]. Însă acestea sunt lucruri pentru care credem de cuviinţă 

să nu lăsăm loc, sau mai corect, să păstrăm locul pentru o altă ocazie, când 

vom vorbi despre actualitatea gândirii lui L. Blaga. Să ne întrebăm acum mai 

departe, care e rolul pe care îl joacă studiul lui V. Băncilă, prin felul lui intim 

de a fi, fel pe care l-am arătat la început. În prima linie, o astfel de carte, 

scrisă cu un remarcabil simţ de intimitate şi consubstanţialitate existenţială 

cu materialul tratat, reuşeşte să prezinte într-o atmosferă deosebit de 

agreabilă întreaga filosofie a lui L. Blaga. Pentru astfel de cărţi, îndrăznim să 

o spunem, cu toată semnificaţia gravă pe care aceste vorbe o pot avea pentru 

anumite spirite, ticluite pentru studiu cu comentar şi confruntări, nu e 

importantă explicaţia poziţiilor şi mai puţin a conceptelor, explicaţie ce 

corespunde, în cele mai dese cazuri, unei forme de aprehensiune intelectuală. 

Importantă este răstălmăcirea înflăcărată de admiraţie şi intimă accepţiunea 

semnificaţiilor ultime, scoase dintr-o filosofie. Acest e semnificaţii 

sălăşluiesc, în sufletul omului, într-o zonă dătătoare de destin. Cine le 

acceptă nu mai poate (nici nu mai vrea) să discute înlănţuirea exterioară a 

conceptelor şi poate mai puţin argumentaţia făcută după anumite rigori 

formale ale raţiunii, singurele de care se isbesc comentatorii. Acest mers 

exterior al ideilor este o suprastructură, pe care, cu destul necaz, o 

înjghebează gânditorul, ca să-şi justifice un lucru cu mult mai profund. 
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Dealtfel, o filosofie nu înseamnă deloc — şi asta o ştie multă lume — a face 

această înlănţuire justificativă de idei şi mai puţin a o controla, ci a trăi 

semnificaţii profunde de destin, care, în unele cazuri, mână la o astfel de 

înlănţuire. La aceste semnificaţii rămâne în bună parte V, Băncilă, în 

gândirea lui L. Blaga. Dar mai ar e încă un rost cartea lui Vasile  Băncilă şi 

ne par e bine că a venit tocmai acum şi tocmai în acest fel. Acest rol este mai 

puţin explicativ, decât rolul pe care l-am amintit ceva mai sus. Înăuntrul 

vieţii culturale româneşti s-a întâmplat cu L. Blaga lucruri destul de 

curioase. Gânditorul a început prin a fi ignorat. Nu ştiu cine ar putea da 

seama de acest lucru, însă fapt este, că L. Blaga a trăit vreme considerabilă 

sub acest straniu covor de indiferenţă. Autorul însuşi, în mărturisite 

momente şi poate de mai multe ori nemărturisite, a trăit sensaţia profetului 

în pustiu.(subl n. V.Ş.C.) Astăzi, lumea nu se îndoieşte că această indiferenţă 

vine dintr'o deficienţă a publicului de cultură, deficienţă pe care nu ne-ar fi 

greu s-o clasificăm. În prezent se întâmplă un fenomen cu totul de altă 

natură. După ce, datorită câtorva entuziaşti, gândirea lui L. Blaga a învins 

inerţia publicului, se loveşte dintr-odată de o seamă de opozanţi, care pur şi 

simplu hulesc. Aceştia se numesc „critici‖. Ceea ce e cu totul curios e faptul 

că aceşti critici niciodată nu şi-au dat silinţa să se înscăuneze în mijlocul 

gândirii lui L. Blaga şi de acolo să privească în jur. În această poziţiune e 

imposibil să nu sară în ochi anumite temeiuri substanţiale ale filosofiei 

blagiene. Ei privesc pe L. Blaga prin alte concepţiuni, îl gândesc după 

calapoade învechite, fac apropieri dubioase şi absurde uneori, îl scâlcie şi la 

urmă nu iasă...; L. Blaga trebuie respins! N-avem de gând să ne ocupăm mai 

deaproape de acest fel de a vedea; deocamdată e destul să spunem, că L. 

Blaga, pentru a putea fi urmărit şi mai ales acceptat, nu cere numai 

înţelegere, ci cere şi o prietenie şi în o anumită măsură o trăire a 

dimensiunilor existenţiale ale omului actual. Priceperea unei filosofii nu 

implică numai inteligenţă şi logică; aceasta cu atât mai mult, când e vorba de 

priceperea unei filosofii actuale. Lucian Blaga, după ce a răbdat ignorare şi 

indiferenţă, rabdă astăzi astfel de „critică‖. Norocul e că după cum ignorarea 

şi indiferenţa erau semnificative pentru anumite deficienţe, tot aşa de 

semnificativă e critica, despre care vorbim. În această atmosferă, cartea lui 

V. Băncilă e binevenită. Ea lărgeşte orizonturile de răsuflare ale gândirii lui 

L. Blaga, — ea arată cum această gândire se întinde şi cuprinde în mod 

substanţial, pe lângă alte perspective şi dimensiunile de existenţă intimă 

românească. Acesta e un domeniu de solidă justificare a filosofiei lui L. 

Blaga. Fiindcă veni vorba despre felul în care şi-a făcut loc gândirea lui L. 

Blaga în cultura românească, am fi necompleţi şi poate, în bună parte, 

nedrepţi cu studiul lui V. Băncilă, dacă nu am spune câteva lucruri mai 

directe în acest sens. Cartea lui V. Băncilă nu face altceva decât să 

întărească, mărturisit sau nemărturisit, proporţiile multcuprinzătoare ale 
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spiritului lui L. Blaga, lucru de care oricare cititor al gânditorului ardelean se 

convinge pe măsură ce-şi însuşeşte rezultatele gândirii sale. Suntem aplicaţi 

— şi lucrul acesta poate fi uşor înţeles din cartea lui V. Băncilă — să privim 

tridimensional rosturile şi mai ales actualitatea gândirii lui L. Blaga. Numim 

prima dimensiune a actualităţii lui L. Blaga, rost existenţial. L. Blaga a 

adăugat modului de existenţă românească cea mai veritabilă şi amplă zonă de 

poezie. E curios să vezi cum pretutindeni lumea spiritului românesc, sub 

ochiul lui L. Blaga, se transfigurează ontologic în poezie. Gândirea 

dramaturgului şi filosofului este tot atât de miraculoasă în potenţe şi arătări 

poetice ca şi poezia propriu zisă. Pentru cultura românească, L. Blaga e 

boare poetică, e asemenea acelei suflări calde de vânt, care, la început de 

primăvară, pe unde trece, înfloreşte câmpul. L. Blaga e o primăvară şi 

suntem siguri că niciodată primăvara nu va mai fi atât de frumoasă. Al doilea 

rost al gândirii lui L. Blaga îl găsim în însăşi încercarea de a stabili 

autenticitatea noastră etnică. Din acest rost face V. Băncilă osia studiului său. 

Al treilea rost este de ordin lingvistic. Amintim în puţine cuvinte, că L, Blaga 

este un foarte însemnat pas înainte în formarea limbii româneşti. Ne gândim 

în prima linie la năzuinţa sa de a forma făgaşe de expresii în domeniul 

filosofiei. În acest sens, L. Blaga e una dintre cele mai impunătoare încercări 

de a face din limba autohtonă organ de mare cultură. In această privinţă 

trebuiesc anumite precizii. Se spune destul de des că termenii lui L. Blaga 

sunt inadecvati, uneori bombastici. E adevărat şi nu e adevărat. Pentru cine 

se poate alipi de gândirea lui L. Blaga, termenii întrebuinţaţi au, fără 

îndoială, semnificaţii pline de conţinuturi; uneori conţinuturile merg până la 

o ţesătură fină de nuanţe. E însă adevărat că acest ataşament nemijlocit e 

greu. Cititorul de multe ori e nevoit să privească termenii din afară. În acest 

caz, termenii filosofiei lui L. Blaga rămân plini de un conţinut personal al 

autorului, conţinut pe care cititorul — din motive uşor de înţeles — nu-1 

poate atinge. Însă cine îşi aminteşte cel puţin anumite faze din istoria 

filosofiei, poate ajunge cu uşurinţă la concluzia că astfel s-a întâmplat cu toţi 

termenii şi cu toate sistemele. Ca termenii unui sistem de gândire să devină 

plini de semnificaţii (precişi, sau plini de experienţă generală) nu e destul să 

lucreze cu ei numai un om, fie el cât de genial. Aici trebuieşte o muncă de 

generaţii. Gândiţi-vă ce-au însemnat termenii filosofiei kantiene la începutul 

secolului al 19-lea şi ce înseamnă astăzi. L. Blaga desigur dă, în sistem, ca şi 

în anumite concepte particulare, numai anumite săgeţi indicative. Să spunem 

şi mai mult: e numai o fază formală a termenilor filosofici. Depinde de 

sensul generaţiunilor actuale şi viitoare ca după aceste săgeţi să se 

înjghebeze drumuri trainice, sau să se lase să cadă peste săgeţi pânze de 

păianjen. 
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IRONIM MUNTEAN 

 

 

 

 

 

AȘTEPTÂND ROMANUL 

(II) 

Vila de sub colină sau cum se poate scrie puțină literatură cu puțin 

Povestirea debutează cu o secvență-preambul în care scriitorul face reflecții 
asupra dorului firesc al cititorului de a găsi plăcerea în literatură autentică, 

„adevărată și proaspătă‖ inspirată din viața  simplă, cu universul ei 

domestic aparent minor, capabilă însă a vorbi despre orice: capacitatea 

umană de a dărui înălțare și eșec, suferință, luptă cu boala, moartea cu 

ficțiune puțină, descriere limitată, (în această vreme grăbită, aservită 

tehnologiei) cu pigment umoristic. O astfel de viață găsim la Vila de sub 

colină (suportul autobiografic este evident) situată în Domeniul familiei Blaj, 

topos al liniștii, retras, privat, unde se trăiește o stare de bine, „departe de 

furia lumii de-afară, agresivă și lacomă ca o ceată de hârciogi apucători și 

vorace!”. Domeniul Blaj, așezat în preajma râului Troaș, mărginit de nuci 

bătrâni ce compun Aleea nucilor, este rânduit temeinic, paradis terestru, cu 

aer rustic, amintind de Mărțișorul arghezian, un microcosmos domestic; 

curtea în care Aleea brazilor a fost completată cu „Aleea trandafirilor pusă 

de tine. Așa a fost să se întâmple și așa ai procedat peste tot; unde te-au dus 

pașii ai sădit un pom și-ai umplut o curte cu flori. Ai făcut-o și aici și te 

bucuri că ai făcut-o‖ (p. 115). 

Vila de sub colină are în vecinătate Pensiunea lui Sandu Moș (care-i 

vizitează și le aduce provizii și ajunge personaj unit – fostul milițian și 

actualul șef al Pensiunii aparține aceleeași categorii umane cu Ticu Izdrailă 

(merceolog și alt personaj ce narează în Anotimpul Grivanilor, războinic, pe 

care-l va uni cu Sandu Moș spre a vorbi despre chestiunea furnicilor de pe 

Domeniul Blaj) și „vila trufașă și inutilă a Americanului, venit să-și încheie 

socotelile cu viața acasă la el …‖. Vila este o oază a liniștii și armoniei în 
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anotimpul solar. În curte o „fântână veche, cu ghizdul de lemn de stejar, 

năpădit de mușchi pe dinăuntru, și-n care apa e rece ca gheața. Găleata din 

lemn prinsă în cercuri de metal …‖ (p. 112). Confortul real al Vilei este 

clădit pe suport tradițional, rosturi arhaice, rustice, iar urbanii trandafiri stau 

în preajma măceșilor cu floricele rozii; „cireșul povârnit de ani‖, mărul 

bătrân și înalt și secătuit de seve, ionatanul tânăr, încărcat de fructe purpurii, 

Aleea nucilor dau senzația de livadă, iar salcâmii, arinii și Aleea brazilor – 

pe cea de parc și rămășițe de pădure ale Domeniului Blaj. Flora este 

campestră, rustică: iarba arsă de soare este alături de cuiburile de scaieți 
violeți și pălămidă țepoasă, maci roșii, albăstrele, margarete sălbatice și 

garofițe de câmp, tufe de pelin albastru-cenușiu și de mentă, nalbe colorate 

roz-alb și altele de-un alb neprihănit, fire de grena și măceși și compun un 

tablou policrom și parfumat (ca în volumul lui Dimitrie Anghel „În grădină‖) 

completat de dansul multicolor al fluturilor. 

Universul microcosmic are și dimensiunea lui faunistică: lumea mâțească (în 

care protagonist este Pișpirel), doi arici, cârtițe, veverițe, gâze, insecte, 

furnici și mai ales păsări: berze, porumbei (ce zboară în stol survolând 

Domeniul familiei Blaj spre olanele roșii ale casei lui Afinică), turturele, 

rândunici, privighetori. Curtea de jos este a autorului, iar poiana mirifică 

urcând până-n pădure și constituind „domeniul‖ asumat al Danei Gheorghiu, 

unde elaborează romanul Toamna, când se bat nucii (cunoscut nouă din 

2013, când a fost publicat) mărturisindu-și drama (cancer mamar), potențată 

de oncologul Ferfelea (un membru al hoardei veleitarilor și  erou în 

Anotimpul Grivanilor) și „fixând prin cuvinte borna dintre viață și moarte, 

dintre existență și nonexistență‖ hotarul dintre trecutul traumatizant și 

viitorul râvnit (p. 115). Pe această antiteză între omenirea ce „se 

grivanizează, ajunge tot mai egoistă și mai apucătoare‖ și speranța în terapia 

binelui pe baza comunicării secrete dintre oameni și animale și alte vietăți se 

construiește o mare parte a povestirii. Optimismul scriitorului vine din acest 

sentiment de liniște și calm indus de relația lui cu pisoiul Pișpirel (și altă dată 

pisica Sașa, urmașă a altor generații vizitate și îngrijite la familia Muraru în 

week-end) ajutându-l să suporte existența, să uite dihonia și vrajba umană pe 

când „grivanizarea” devenea tot mai brutală, dar „Mai există puritate pe 

această planetă și măcar pentru asta avea rost să trăim. Să vorbim și să 

scriem și s-ajungem să se știe!” (p. 129). În această relație descoperă că 

viața are resurse de regenerare fără margini, iar bunătatea, altruismul 

reinstalate pot face omul să facă bine, să readune oamenii împotriva răului, 

căci „Agresivitatea și lăcomia și egoismul n-o să țină cât omul, fiindcă omul 

o să țină mai mult și măreția lui va fi să părăsească subterana Centaurului 

ți să se dedice luminii …‖ (p. 120). Pe o opoziție între real și imaginar sunt 
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construite și câteva secvențe având ca obiect „Somnul furnicilor‖, o alegorie 

plină de aluzii la destinul uman, în care Sandu Moș ajunge personaj unit și 

istorisește cu haz (secvențele 14-20). Secvența finală (a 21-a) reîntărește 

rolul animalului în relația cu omul, umplută de „fluidul misterios al 

afectivității‖ care le leagă ajutând lumea să-și conserve altruismul și empatia 

spre a nu risca eșecul absolut și „grivanizarea‖ totală (p. 148). 

Parada veleitarilor este o povestire cu note pamfletare prin care aruncă în 

ridicol „falanga veleitarilor”, autorul-editor și redactor de carte implicat în 

activitate ca profesionist desăvârșit își asociază în narațiunea proprie 

personajele, și ele redactori de carte, ce evocă întâmplări prin care spune 

adevărul despre candidații la glorie nemeritată – de tipul lui Maricel Voinea 

și Vitalie Bădicuț. Este adăugată și vocea auctorială spre a susține 

comentariul și a face credibilă categoria veleitarilor relieful lor psihologic. 

Primul  este veleitarul spilcuit și atlet, portretizat ironic din perspectiva 

redactorului Medoia, ce-i respinge pretențiile asociindu-și ca referent și pe 

colegul său Zoltan Fekete. Va triumfa veleitarul prin dispoziția directorului 

editurii. 

Al doilea veleitar (Vitalie Bădicuț: „mai necioplit și mai exersat în bătăliile 

vremii, multiplu laurea în Cîntări și Daciade artistice) este „grobian ți 
clonțos‖ și portretizat caustic printr-un montaj narativ complex, cu naratori 

flotanți – Alexandru – și asociază personaje paricide – Ticu Izdrailă – care 

comentează ironic, iar autorul face reflecții amare aupra „prostituției 

culturale” prin care se validau politic inși neevoluați, primitivi și agresivi 

dar cu geniul madiocrității. Lecția de estetică a lui Medoia, cade, firește, 

alături de candidatul la glorie, părăsind redacția și solicitând alt redactor de 

carte, Zoltan Fekete, cu care dialoghează aluziv, zeflemitor la adresa 

imperinentului candidat la glorie, convinși cu toții că pentru veleitari este 

greu de găsit remedii pentru a-i stopa, „Specia există, iar personajul n-a 

dispărut‖ (p. 179). 

Andreea, povestea tristă a dureroasei rupturi dintre autor și fiica sa Andreea, 

istorisită de Izdraila, Personajul paricid, sprijinit de cei doi referenți: Manea, 

învățătoarea Andreei și dr. Lupulescu, bunicul ei, reconstituindu-le trecutul 

prin flash-uri succesive. În urma divorțului lui Onu de Fraga, ale cărei cauze 

sunt sugerate în stil moromețean de tatăl său: „Mie mi s-a părut blajină și 

blândă (Fraga n.n.) ca mâța da' poate era numa' ca mâța … L-a lăsat că n-a 

corespuns! …Fiu-miu, știți și voi, o are pe asta cu biblioteca. Șade cu nasu' 

în cărți toată ziua și ea, fată răzgâiată, se duce la teatru sau la film sau la ce 

se duce și se așează alături un bagabont și pe la mijlocul filmului, sau piesei, 

îi bagă mâna sub fund și-o curentează și-i gata! Și-l uită pe al nostru care-i 

copil civilizat și nu-i bagă mâna și n-o curentează! Și se duce cu bagabontu'. 
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Așa se strică multe căsnicii la oraș …‖ (p. 193). Andreea rămâne la Strehaia, 

cu mama și bunicul. Scriitorul își vizitează periodic fiica aducând, de fiecare 

dată clipe de neuitat, de comuniune, de armonie, fericire deplină, dar la un 

moment dat nu s-au mai bucurat nici unul. „S-a produs ruptura și 

neînțelegerea a săpat adânc, iar a mică a amuțit‖ (p. 194). „S-a destrămat 

pânza fragilă a afectivității dintre dânșii … au început să muște dezesperarea 

și singurătatea din ei, a căzut sabotată de ambuteiajul tăcerii, iar Scriitorului 

nu i-a mai rămas decât să-și asume eșecul‖ trăind însingurat acoperit de 

straturi de tăcere. Neînțelegerea va rămâne, probabil, o taină pe care o vor 

duce în mormînt despărțimdu-se după o viață de tăceri și refuzuri (p. 196). 

Rîpele galbene este cea mai valoroasă povestire din volum prin suportul 

filosofic, incantația poematică, nostalgia rememorării, personajele 

categoriale, amestecul armonios al imaginilor reale și ireale din viață tandră 

ori încrâncenată, expresivitatea stilului. Prin titlu și tipologie amintește de 

Râpa Roșie din Lancrămul lui Lucian Blaga și mai amplul său 

bildungsroman Hronicul și cântecul vârstelor. 

 Ca și-n alte povestiri din volum Ticu Izdrailă, Personaj paricid, o să 

fie scribul ce așterne pe foaie rememorările Scriitorului, obținând un 

fragment de bildungsroman, continuând copilăria petrecută de povestaș 

(Maestrul) cu mai bine de șaizeci și cinci de ani în urmă, înainte de hărțuiala 

colectivizării agriculturii, „cînd țăranul se mai simțea țăran și mai apărea 

cîte-un destin, cîte-un Moromete!‖ (p. 198). Povestea se țese din întâmplări 

despre oamenii și caii Câmpiei, dinainte de dezastrul comunist, întâmplări de  

demult, care vor fi descâlcite spre a fi „cheie‖ de citit un destin care a 

demarat în anii aceia, dar personajul o să crească după un alt tipic. Și speră 

să intre într-un apogeu de memorie. 

 Copilul are aplecare, aparte în neamul său, spre învățătură, are sete de 

cunoaștere, sete de lectură în suflet, iar premiul și coronița primite la 

sfârșitul clasei întâi îi nedumerește pe ai săi, dar îi și bucură, sunt mândri de 

copil, și s-a bucurat o vreme de statut aparte: „Citeai! Nu te-am mai luat nici 

la cîmp‖ (p. 199). A terminat de citit cărțile proprii de premiu, pe ale 

colegilor până la clasa a patra, a dat de o Biblie veche, pe care încercase să o 

buchisească, dar nu era de el. Învățătorul Gherasim, bolnav, peste vară se 

internase la Sanatoriu și lăsase dulapul cu cărți încuiat. După un an s-a 

sfârșit, fiind înlocuit cu Onișoru și după senzația de părăsire, debusolat și 

amărât, la nouă ani, câbd a trecut într-a trei Destinul a lucrat în favoarea sa 

„… mi s-a hotărît soarta‖, avea din nou acces la carte, se iniția în universul 

lecturii de care devenise dependent. Acasă îl scutesc de o parte din corvezile 

câmpului, dar simte că „ieșisem din angrenajul domestic comun și mă 

strecuram printre frați și părinți c-un fel de buimăceală și nepăsare pe chip‖. 
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Acum furișarea în livadă cu scăunelul la subțioară pentru citit devine lait-

motiv. Are sentimentul că ai lui nu mai erau așa mândri că îl știau premiant, 

doar „constatau că ședeam toată ziua cu nasul în cărți și nu mai făceam nimic 

altceva. Și devenisem oleacă nătîng și parcă nevolnic. Trăiam ca un lunatic 

printre oameni pragmatici …. Eram înrobit cu totul cititului‖ (p. 203). Toate 

îi ieșeau pe dos și se pare că „rumegau răzbunări. Începuseră să mă urască‖. 

„De fapt se abătea de la rânduiala tradițională din familia de câmpie, unde, 

după vârstă, fiecare își avea rostul clar în gospodărie: Copii, numeroși, se 

crescuseră unii pe alții, până și hainele și le treceau celor mici, participaseră 

la treburile gospodăriei, îngrijiseră de animale și orătănii. De cum se 

săltaseră puțin, trebuiseră să iasă la cîmp. În Bărăgan. Toată săptămîna. 

Singura recompensă: duminicile după amiaza, în asfințituri – hora din sat. 

Pentru cei mari. Cu tine apăruse fisura, abaterea de la regulă, de la norma 

acceptată tacit și perpetuată în timp‖. Li se părea că se sustrage de la lucru, 

pe când el „voia să citească‖, … își dorea numai o altă „așezare‖ în 

„așezările lumii. Nu vă «loveați» în aspirații‖ (p. 205). El se voia 

contemplativ și liber, iar ei îndreptățiți să-l împiedice să încalce „regula‖ și 

să-l includă „într-o așezare pragmatică a existenței. Erau siguri că Bătrînul o 

să vegheze să nu-calci „cutuma‖, aveau anii să încaleci caii și să-i duci la 

păscut. Nu-ți trecuse prin cap c-o să-ți vină rîndul? Foarte rău! Ar fi trebuit 

să-ți treacă‖ (p. 205). Discuții în contradictoriu ale Bătrânului cu Mama, și 

altele decisive cu fiul prin care considera „că sosise vremea să te rupi de 

copilărie, să devii eficient …. Să-ți toarne niște sînge în vine și să inducă în 

tine nițel spirit pragmatic. Spera să nu fie prea târziu‖ (p. 211) sunt 

conservate fidel de memorie ca fâșii de viață din copilărie și adolescență al 

căror sens real n-a fost perceput corect inițial, dar prin timp s-a decantat. 

Decizia paternă fermă: „Da' las'că-l vindec io de citit! De mîine încolo, să 

meargă cu caii la Rîpe, că i-a vint rîndu!‖ îl șochează inițial, temându-se că i 

se va schimba destinul. Dar frații se bucură de „ritualul preluării sarcinilor 

de ăi mici la soroc‖ că „sosise timpul hîrjoanei și al iubirii și pentri ei‖ (p. 

218). Va realiza treptat ce-l separă de al lui: „Cartea este nutriment 

universal”. Lectura îi va înstrăina. „Pentru tine cărțile, CARTEA, se vor 

constitui în peceți, în embleme ale trecerii proprii prin lume‖. Rana psihică 

resimțită dureros, pentru moment, dar se va îndârji în hotărârea de a nu 

abandona: „Vei merge cu caii și vei citi călare! Acolo pe greabăn, cum 

propusese Bătrînul, imprevizibil și aiuritor‖ (p. 218). Este o secvență (a 

patrusprezecea) memorabilă prin care aduce elogii cărții pentru rolul ei în 

strunjirea personalității sale însetate de adevăr, dreptate, verticalitate 

rectitudine morală. 
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Încurajat de Mamă, bucuros că Bătrânul nu i-a interzis cititul, va lua drumul 

pufos spre Rîpele galbene „călare pe Șagu (calu' ăl mai liniștit pe care l-am 

avut) și cu Pița, iapa roaibă de alături, legată de căpăstrul calului și cu mînzul 

ei pintenog și-nsetat în frunte, ținîndu-se aproape de voi‖ (p. 223). Călare pe 

cal, „cu traista cu merindea și apa și cartea în spate‖ străbate singur 

întinderea amețitoare a Câmpiei, înglobat în matafizica și necuprinsul ei, 

încărcat de sentimentul libertății. La Șargu în spate are revelația 

Bărăganului, vede „partea nevăzută‖ a lui „racordat sufletește la monotonia 

lui hipnotică‖, perceput sintetic (vizual cromatic, olfactiv, muzical) descris 

poematic, un topos armonizând imagini reale și ireale. „Rîpele galbene 

mărgineau, pe-o lungime de-o sută – de-o sută cincizeci de metri rîul ce 

curgea prin inima Cîmpiei. Malul era înalt și abrupt și-n pămîntul galben 

roșcat cuibăreau lăstuni cu miile, cu zecile de mii, iar seara, cînd săgetau 

văzduhul, rămîneați cu gurile căscate și nu vă mai săturați să-i priviți (p. 

225). La Rîpele galbene era vadul de adăpat, vegetația martirizată de 

zăpușeala verii (peisaj ascetizat, salcîmii schilavi, ierburi mărunte stoarse de 

clorofilă de astrul violent al amiezii, cuiburi de scaieți violeți, fire de 

pălămidă, de dracilă sălbatică, ciulini), fauna toropită de caniculă. Cîmpia 

infinită cotropăită de tăcere și biciuită de soare. Pustietate …‖. Natura 

somnolează. „Drumul subțire ce rupe stepa în două, stepă obosită de atâta 

veșnicie! … Cîmpie absolută și tragică, străjuită de înălțimi amețitoare care 

induc în suflet neliniștea, melancolia, sfîșierea lăuntrică”. În acest spațiu nu 

agreează tovărășia celorlalți copii, ci singurătatea: „Să scoți cartea din traistă 

și să mai citești niște ore‖, chiar și după plecarea celorlalți, până la „zece 

noaptea cum hotărâse Bătrânul‖, fascinat de „stepă, alta acum în noapte, cu 

magie vrajă stelară, lumină lunară răspândită în necuprins, dominată de 

tăcere. De liniștea deplină înstăpînită între cer și pămînt‖ (p. 230). 

 Inițierea în mitul Câmpiei echivalează cu o inițiere în universul și 

mitul Cunoașterii, început pe greabăn, recuperat în anii liceului și-n 

bibliotecile capitalei („rupîndu-și dinții în Kant, Hegel, ghidat de marii lui 

profesori‖). 

 Povestirile acestei cărți sunt eșantioane memorabile de literatură 

proaspătă, autentică, fascinantă făcându-ne să așteptăm marele Roman. Nu 

mai știm de rostul volumului: Vom muri, Belle-Marie (povestiri de dragoste) 

anunțat anul trecut. 
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HUGO – OMUL DE VALOARE, CREAŢIE A 

REGINEI INIMII SALE (II) 

 

N-a existat mare creator în istoria culturală a umanităţii care să nu fi 

fost preocupat de făurirea unui tip omenesc sortit să întruchipeze cât mai 

expresiv accepţiunea dată de el valorii. În felul acesta, putem spune că 

fiecare astfel de creator, realizând portretul unui personaj de ample 

dimensiuni, oferea, indirect, un autoportret celor ce doreau să-l cunoască. 

Fiindcă imaginea personajului şi aceea a autorului se contopeau uneori până 

la ultima consecinţă. Prin personajul zugrăvit ni se dezvăluia chipul „de 

taină‖ al celui care l-a conceput, adică trăsăturile cosmice din care e alcătuit 

el însuşi. 

De această secretă atracţie, adeseori involuntară, dar deosebit de 

persistentă, n-a putut scăpa nici un creator reprezentativ. Iar Victor Hugo 

(1802-1885) n-ar fi fost el însuşi dacă n-ar fi avut, la rândul său – pe plan 

dramaturgic – o opţiune personală, pe deplin individualizatoare. 

Numele acestei edificatoare opţiuni? Ruy Blas (1838). 

De ce Ruy Blas şi nu Hernani? căci aceasta din urmă, doar, a prilejuit 

celebra bătălie din 24 februarie 1830, care a consfinţit în Franţa triumful 

romantismului. Răspunsul e simplu. Deşi ambele piese şi protagonişti au un 

pronunţat caracter neverosimil, deşi calităţile şi defectele specifice lui Victor 

Hugo sunt la cote maxime în amândouă, înclinăm să credem că Ruy Blas 

întruneşte într-o mai mare măsură atributele omenescului decât Hernani. În 

orice caz, personajul prin care-l ilustrăm pe impetuosul autor îl reprezintă 

sufleteşte mai bine. 

Încă de la început, Ruy Blas ni se pare, prin frumoasele sale însuşiri, 

dar şi prin slăbiciunile sale, aflate într-o combinaţie pe cât de savant 
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alcătuită, pe atât de surprinzătoare, apropiat de ceea ce am numit „chipul de 

taină‖ al creatorului însuşi. 

Surprinderii manifestate de Don Cezar: „Te-ai deghizat în slugă ... aşa s-

ar cam părea‖, el îi răspunde cu amară tristeţe: „Sunt deghizat atuncea când nu 

sunt în livrea‖. Uimirii primului – „Ce vrei să spui?‖ îi urmează o sfâşietoare 

confesiune făcută nu unui oarecare, ci unei făpturi cu care seamănă atât 

fizionomic, cât, mai ales ca structură sufletească: „Dă-mi mâna s-o strâng ca 

altădată .../ Ca-n vremea de mizerii ... dar totuşi minunată‖. 

Evocarea e nespus de plastică: „Umblam cu burta goală, dormeam unde 

găseam / Dar eram  un om liber şi nu mă sinchiseam‖. 

Punerea noastră în temă continuă: „Ne-am cunoscut ... ţii minte? Eram 

de-o obârşie, / Fiind din popor ... dar tineri şi plini de voioşie / Şi semănam 

ca fraţii la fire şi la gând‖. 

Preocupările lor? „Din zori şi până seara vagabondam, cântând .../ Iar 

noaptea-ntinşi sub cerul cu stele fără număr, / Dormeam jos în ţărână, lipiţi 

umăr la umăr‖. 

Buna înţelegere prezida: „Cum împărţeam noi toate!‖ Dar inevitabilul 

se produce: „Până-n sfârşit veni /Şi-o zi ... când fiecare pe alte căi porni‖. 

Portretul făcut prietenului e emoţionant: „Te regăsesc! Acelaşi după o 

veşnicie, / Ce n-a avut nimica şi n-a avut nimic / Dar fericit şi liber! Iubitul 

meu amic!‖. 

În ceea ce-l priveşte, însă: „Dar eu, vai, ce schimbare! Trimis într-un 

colegiu / M-am bucurat, desigur, de-un mare privilegiu, / S-ajung un om cu 

carte, atoateştiutor ...‖. 

Soarta, marea făuritoare din umbră, a decis: „Da-n loc de-un om de 

muncă, ieşii un visător‖. Situaţie ce nu-l avantajează de loc. Deşi premisele 

păreau favorabile: „Îţi aminteşti ce gânduri umane, delicate, / Se revărsau din 

mine în strofe înfocate! / Dar tu râdeai de mine‖. 

Şi asta nu e tot: „Ce mă nemulţumea / E că ştiai ce visuri mocneau în 

mintea mea‖. Un om care visează n-ar trebui să fie nemulţumit. Visul e doar 

anticamera oricărei mari înfăptuiri. Un om care nu visează, rareori este 

încununat cu laurii supremelor izbânzi. Lauri care ne-am aştepta să-i fie 

predestinaţi. 

El însă: „Cătam un ţel în viaţă. Credeam cu stăruinţă / Că Dumnezeu e 

darnic ... că totu-i cu putinţă... / Sperasem că destinul va fi-ngăduitor‖. 

Excelent! Unde-i pricina de nemulţumire? „În fond am fost un trântor şi-un 

veşnic gânditor‖. Parcă auzim despicând aerul securea călăului. Dar, poate, 

ne înşelăm.  

Să-l ascultăm mai departe: „Stam ore-ntregi în faţa palatelor 

pompoase, / Priveam cum ies şi intră ducesele frumoase‖. E bine, cât se 

poate de bine. Să te desfeţi cu astfel de privelişti, ce ai putea dori mai mult? 

Viaţa însă are propriile sale criterii care nu o dată se bat cap în cap cu acelea 
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ale visătorilor... sterpi. Ne temeam de acest adjectiv. Am fi vrut să-l ocolim, 

dar el este inevitabil. Sterp! Visul însuşi are oroare de acest calificativ. El, ca 

vis, are propriul său ideal, de a fi un teren de aşteptare pe care o faptă mare 

prinde contur până ce se afirmă exuberant. Altminteri... are oroare de cei ce 

pierd ... timpul. Or, Ruy Blas îşi diminuează visul, marea lui putere, 

complăcându-se în el. 

Idealitatea are imensul ei rol în definirea omului de valoare. Dar ea 

trebuie să ţină seama de celălalt factor, la fel de important, de realitate. Dacă 

nu cumva acest factor, de la o anumită treaptă în sus, nu-i chiar mai 

imperativ categoric: „Până-ntr-o zi, de foame simţind că mă sfârşesc / Am 

stat cu mâna-ntinsă, o pâine să cerşesc‖. 

Cumplit. Orice numai aşa ceva, nu! „Mi-era atât de scârbă de-aşa 

nelegiuire‖. Magistrală definire a lamentabilului stadiu. Cu atât mai jalnic cu 

cât nu de mult altele au fost speranţele: „Eram un băieţandru, când plin de-

nchipuire, / M-amestecam pe drumuri cu cei goi şi desculţi / Şi meditam la 

soarta celor sărmani şi mulţi‖. 

Şi cum se întâmplă când eşti bine născut: „Făcusem chiar proiecte ... şi 

plămădeam campanii .../ Plângeam nenorocirea sărmanei noastre Spanii‖ 

Mai mult: „Credeam că omenirea o voi salva eu. EU!‖. 

Frumos, măreţ chiar. Dar: „Şi din atâtea visuri, isprava: un lacheu!‖. 

Interlocutorul său, având el însuşi o experienţă de viaţă încă mai 

bogată – cu înălţări şi căderi chiar mai spectaculoase, îl înţelege: „Da. Ştiu ... 

Ştiu. Foamea este o uşă foarte scundă / Şi-acel ce trebuieşte pe-acolo să 

pătrundă / Silit e să se-ndoaie aproape de pământ‖. 

Îmbărbătarea însă e firească: „Dar... speră! Soarta are de spus încă-un 

cuvânt‖. „Dând din cap‖, spune V. Hugo între paranteze, Ruy Blas pare să susţină 

contrariul: „Acum sunt la marchizul de Finlas în serviciu‖. 

Ceea ce am aflat până în clipa de faţă este doar zăpada de pe vârful 

aisbergului: „Mai am să-ţi spun o taină. / Ce mă frământă-amarnic nu e această 

haină / De care-mi este scârbă ... nici c-am ajuns un sclav‖. 

 Câştigarea bunăvoinţei e depăşită. Suntem interesaţi de-a dreptul. Ce 

poate fi taina care eclipsează până şi condiţia de sclav? Suntem numai ochi şi 

urechi: „Nu, ceea ce mă roade e-un lucru mult mai grav‖. Ne-am teme pentru 

Ruy Blas dacă l-am crede în stare de vreo prostie. Nu poate fi vorba de aşa 

ceva. Atunci, ce poate fi la mijloc? 

„Nici nu mai simt livreaua în spinare‖, colosal, dacă aşa stau lucrurile. 

„Dar simt în piept o hidră cu dinţi de foc – şi care / De inimă mă strânge şi 

sfâşie din ea‖. Simptomele nu lasă nici un dubiu. Le recunoaştem de la o 

poştă. Dar să nu anticipăm. 

„Te sperie faţada. O dacă ai vedea / Ce este înlăuntru‖. Întrebarea 

noastră este aceeaşi pe care o formulează Don Cezar: „Ce vrei să spui?‖ (deşi 

noi cam ştim despre ce poate fi vorba).  



21 
 

Răspunsul seamănă cu acela al unui oracol: „Ghiceşte!‖ Dându-şi seama 

de dificultatea operaţiei propuse celuilalt, Ruy Blas continuă: „Frământă-ţi 

mintea, caută, inventă, născoceşte / Ceva... ceva fantastic ... de neînchipuit... / 

Ca o fatalitate care te-a uluit...‖ 

Haida-de, Ruy Blas, ce vrei să insinuezi? Ce poate fi atât de extraordinar 

că până nici mintea unui expert în descurcarea celor mai încâlcite iţe ale 

destinului, l-am numit pe Don Cezar, să nu poată să-i dea de capăt? Prea 

exagerezi! De pildă, noi ştim la ce te referi. Dar nu dezvăluim încă. Aşteptăm 

s-o faci tu însuţi. Până atunci, oracolul adaugă noi tuşe de culoare: „Ceva ce nu 

se poate grăi, nu se exprimă ...‖. Aproape că ne-am schimbat certitudinea: 

„Mai rău ca nebunia, mai groaznic ca o crimă‖. 

Devenim circumspecţi. Nu faţă de protagonist, ci faţă de noi înşine. Şi 

dacă ne-am înşelat asupra mobilului adevărat? Totul e posibil. Să fi înnebunit 

sub ochii noştri Ruy Blas? Şi parcă intuindu-ne presu-punerea, deloc 

măgulitoare la adresa sa, şi vrând s-o infirme categoric, ne potoleşte: „Nu! Nu-

ţi mai bate capul... căci n-ai cum să ghiceşti‖. Şi accentuează: „Secretul vieţii 

mele nu poţi să-l tălmăceşti‖. 

Ce poate fi  atât de uluitor, de fantastic, de fabulos? „Deschide bine 

ochii! Să-ţi spun eu care-i vina: / Iubesc!‖. 

Surâdem încântaţi de noi înşine. Bănuiam! afirmăm gata de zbor. Ei, 

bravo! ne grăbim să conchidem. Dar cine nu iubeşte? Ce e oare atât de 

extraordinar în dragostea ta. Surpriza, căci e vorba într-adevăr de o imensă 

surpriză (şi care ne lasă pe noi înşine cu gura căscată), confirmă pe deplin 

ocolul făcut: „Iubesc ... ascultă pe cine ... pe regină!‖. 

Din nou ne exprimăm propria noastră stare sufletească prin întrebarea 

interlocutorului: „Ce-ai spus?‖ Ea exprimă, de obicei, în cel mai elocvent 

mod, uimirea: „Ce-ai spus?‖. 

Urmează o acoladă tipic romantică, dar foarte în spiritul celor de până 

acum: o zugrăvire a cuiva de care toate depind: „Un om care-n clipita când şi-a 

rostit cuvântul / Răstoarnă omenirea şi clatină pământul‖. 

Cine poate fi acesta şi ce legătură există între el şi Ruy Blas? „E 

regele! Ei bine, eu, eu, un ticălos / Un biet lacheu, o slugă ... pe rege sunt 

gelos!‖. 

Intuiţia neobişnuit de acută a lui Hugo i-a revelat corelaţia existentă 

între vis şi realitate. Ceea ce vor demonstra cu lux de amănunte marii 

psihologi de profesie, care l-au urmat în timp, că omul este ceea ce visul pe 

care îl cultivă îi sugerează că este (aspect anticipat de noi), e adeverit de Ruy 

Blas. Acesta chiar dacă acum nu este decât un biet lacheu, conţine în 

străfundurile şi în înalturile din el însuşi, sâmburele primordial al viitoarei lui 

deveniri. 

Să-i dăm din nou cuvântul: „Nebun sunt după dânsa. Mă mir că mai 

trăiesc! / Eu zi de zi cu ochii mâhniţi o urmăresc‖. 
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Ce disting ochii îndrăgostitului (de fapt, mai curând văzul pe care 

dragostea îl dăruieşte aleşilor săi, ochii disting contururile lucrurilor, văzul 

pătrunde dincolo de blindajul vizibil, în nevăzut, de aici omnipotenţa lui faţă 

de ochi) adeseori nici Soarta nu observă! (Soarta despre care se spune că ar 

avea o mie de ochi; a nu se confunda cu Fatum-ul orb, voluntar orb. Bărbatul 

acceptă o astfel de situaţie deoarece este interesat doar de esenţial. Femeia, şi 

mai cu seamă când ea simbolizează Soarta, vrea să cuprindă simultan toate 

împrejurimile, nevrând să scape imensei sale curiozităţi nimic). Deci, văzul 

îndrăgostitului care-i întrece pe cei o mie de ochi ai soartei, remarcă: „E-o 

nenorocită. Ce viaţă de tortură / Să stai la curtea asta de intrigi şi de ură‖. 

Chiar aşa? „Alăturea de-un rege posomorât, docil... / Îmbătrânit la treizeci de 

ani. Un imbecil!‖ 

Portretul celui ridicat în slăvi adineaori, e adevărat, la modul ideal, 

arată, în realitate, cu totul altfel: „Care-şi petrece vremea mereu la vânătoare, 

/ Lăsându-o-n voia soartei, stingheră, visătoare‖. 

Mirarea îşi iese din albie: „Cum ea, aşa frumoasă şi tânără, a fost / În 

stare pe Don Carlos să-l ia de soţ. Un prost!‖. 

Nimic nu-i scapă îndrăgostitului „detectiv‖ înainte ca profesiunea să fie 

cuprinsă în nomenclatoare: „În fiecare seară îşi mângâie tristeţea, / Mergând la 

mânăstirea din strada Ortaleza / Şi-acolo ea se roagă alături de surori‖. 

Teama i se furişează în suflet: „O fi în toată mintea? mă-ntreb 

adeseori‖. Şi să recunoaştem nu este o teamă oarecare. 

Ceea ce ni se înfăţişează în continuare conţine o frumuseţe pe care doar 

iubirea în cea mai înaltă ipostază a sa o poate înfăptui. E tipul de frumuseţe 

care poate crea un om, care îi poate pune în evidenţă toate resursele lăuntrice şi 

să le poarte spre culminaţie, spre piscul unde valoarea absolută adăpostită în 

suflet (în fiecare om există o astfel de valoare absolută care abia aşteaptă să fie 

pusă în lumină, iar cea care poate s-o facă este numai iubirea desăvârşită care 

erupe. Dar de astfel de iubiri desăvârşite puţini sunt capabili. Ruy Blas face 

parte dintre ei.) 

Să-l ascultăm: „Îi place-o floare-albastră. Cum stau mereu de veghe / Şi 

îi cunosc dorinţa, fac zilnic câte-o leghe / Pe jos; căci floarea asta creşte-n 

Caramanchel; / Nu se găseşte-aiurea, culeg un bucheţel / Din cele mai 

frumoase, mai gingaşe din ele...‖. 

Emoţionant. Ba chiar înduioşător. Dar o nedumerire, totuşi, stăruie. 

Cum ajunge să i le dăruiască? „Şi-apoi la miezul nopţii, trec printre sentinele, 

/ Mă furişez ca hoţii în parcul ei pustiu / Şi pun sfios pe bancă buchetul 

azuriu‖. 

Numai atât? Iubirea mai este doar şi vorbăreaţă! cuvintele sunt pentru 

ea un suport suplimentar. Nu ne înşelăm: „Ieri am avut curajul să-i scriu; am 

pus buchetul / Pe bancă... şi-nlăuntru am furişat biletul‖. 



23 
 

Fiecare etapă presupune primejdii: „Dar ca să pot pătrunde în parcul ei 

sever / Silit sunt să mă caţăr pe-un zid cu ţepi de fier / Şi tare-mi este frică în 

ţepile acelea / Să nu-mi rămână-nfiptă-ntr-o bună zi şi pielea‖. 

Mai important decât toate, acum, e însă altceva: „O fi primit buchetul 

cu bileţelu-ascuns? Nu ştiu. Stau pe jăratic‖. Observaţia de acum a lui Don 

Cezar sintetizează punctul de vedere al cuiva rămas în afara magicului cerc 

al iubirii: „În ce hal ai ajuns!‖. 

Ca un bun prieten însă ţine să-l avertizeze: „Prietene, ia seama! Iubirea 

te orbeşte! / Don Guritan, ştii bine, şi dânsul o iubeşte / Şi o supraveghează. 

E-un joc primejdios‖. 

Grija merge mai departe: „Şi s-ar putea-ntr-o seară un paznic mai zelos 

/ Şi inima şi floarea – căci ambele se-mbină – / În plin să te trăsnească c-un 

glonţ de carabină‖. 

Cele auzite până acum, pe Don Cezar, în ciuda statutului său de 

campion al jocurilor sorţii, l-au uluit: „Auzi la tine minte! Abia pot să-mi 

reviu / Cum ai făcut? Cum dracu?‖ Răspunsul, ca toate de acest fel, oferă 

spaţiu nedesluşibilului: „Nu mă-ntreba, nu ştiu‖. 

Ruy Blas e în stare de fapte necugetate: „M-aş vinde şi Satanei, dacă ar 

fi în stare / Să mă prefacă-n nobil, ca nobilii pe care / Îi văd de la fereastră 

călcând cu pas trufaş, / În mantii de paradă, cu pene şi panaş‖. 

Oful cel mare: „Oh, ce n-aş da să spulber din mine origina ... / Să pot să 

mă apropii ca dânşii de regina ...‖. Evident, nu în satraiele pe care le poartă 

acum: „Dar nu în haina asta de servitor. Ce vrei, / Înnebunesc când intru-n 

livrea în faţa ei‖. 

Suferinţa e insuportabilă: „Sunt pentru ea, desigur, o slugă oarecare, / 

Prea m-ai supus, o, Doamne, la cruntă încercare‖. 

E rândul lui să-l pună în gardă pe Don Cezar: „Fugi! Lasă pe nebunul 

ce-n sufletul lui poartă / Pasiunea unui rege sub haina unei slugi‖. Şi îşi 

întăreşte îndemnul: „Fugi! Fugi!‖. 

Victor Hugo era un prea mare creator ca să nu sublinieze năucitorul 

privilegiu pe care-l are Ruy Blas, iubind aşa cum ne-a demonstrat că poate s-o 

facă. Şi creează un contrast de mare expresivitate, înfăţişând modul în care 

înţelege acelaşi sentiment, cel care prin naştere era un mare senior. „Punându-i 

mâna pe umăr‖, spune autorul între paranteze, Don Cezar spune: „Să fug? O, 

Doamne, tu trebuie să fugi!‖. 

Confesiunea pe care i-o împărtăşeşte subliniază două lucruri. Unul 

direct, tristeţea inconştientă a opţiunii sale existenţiale şi altul, indirect, 

regalitatea sufletească a prietenului său: „Eu n-am iubit în viaţă pe nimeni şi 

nimic ... / Sunt zurgălău-n care lipseşte pietricica; / (superbă 

autocaracterizare, subl. ns. – E.V.N.) O haimana ce cată  câte-un amor de-un 

ceas / Şi căruia destinul îi zvârle ce-a rămas / Neconsumat de alţii şi refuzat 

pe piaţă‖. 
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Şi sintetizează ca un înscris de lege: „Eu, omu-a cărui suflet s-a şi 

retras din viaţă, / Când văd ce face-amorul dintr-un biet om nătâng / Te-

nvidiez pe atâta pe cât te şi deplâng!‖ 

Admirabil diagnostic diferenţial. 

Cine este creatoarea omului de valoare al cărui nume este Ruy Blas? Ca 

rang e regină. Ca rang? Dar ce fel de regină? Care este tărâmul peste care 

domneşte? Formal, rangul ei de regină e social. Dar astfel de ranguri nu spun 

mare lucru prin ele însele. Dimpotrivă. Atâtea seamănă acelei „campioane‖ 

care, în preajma unei mari revoluţii, mirată că oamenii se revoltă şi auzind şi 

motivul – nu au pâine, majestate – a ripostat: de ce nu mănâncă atunci ... 

cozonaci?! 

Regina din piesa pe care o analizăm este de un cu totul alt soi. Iar acest 

soi o recomandă şi el ca regină, atâta doar că, de data aceasta, ea domneşte 

peste cel mai nemărginit dintre universurile cunoscute, univers care nu-i altul 

decât sufletul omenesc. 

În posesia ei se află un singur astfel de univers, dar el nu este unul 

oarecare, ci poartă numele lui Ruy Blas, cel cunoscut de ea sub o altă 

identitate, aceea a lui Don Cezar de Bazan. 

Dar ea nu are de unde să ştie cât de abile pot fi uneltirile unui ambiţios, 

nu numai pus la punct, dar şi exilat din ordinul ei. Ne referim la Don Salust, 

marchiz de Finlas. 

Şi nici cât de năzdrăvane pot fi unele visuri care, prin neobişnuita 

intensitate cu care au fost „visate‖, au darul de a întrece până şi cele mai 

optimiste aşteptări. 

Ignorând aceste două „mobiluri‖ de majoră importanţă, ea ştie, ca 

multe din suratele ei, doar de ceea ce are în faţă. Iar în faţa ei stă un tânăr 

care, deocamdată, o tulbură nespus. Şi are şi de ce. 

„Visătoare‖, specifică autorul, regina ni se destăinuie: „O văd  şi-

acuma pata de sânge de pe zid. / S-o fi rănit, pesemne. Dar cine e de vină? / 

De ce s-a pus să sară zăplazul din grădină? / Ca să-mi aducă-o floare cu 

foile-argintii. / Dar pentr-atâta lucru să facă-aşa prostii‖. 

Prima reacţie e de surprindere. Dacă ea nu e în stare să aprecieze un 

gest cavaleresc, păcat de cel care-l săvârşeşte. Şi, mai ales, vai ingratei! Să 

nu ne pripim însă. „Prostiile‖ invocate nu-s fructul dispreţului, ci al 

solicitudinii faţă de temerar.  

Tabloul ne descrie o femeie cu aleasă sensibilitate, capabilă să 

aprecieze just lucrurile (facultate specific feminină, un dar pe care bunele ei 

instincte, reunite în vederea atingerii aceluiaşi scop, i-l fac, recompensându-i 

disponibilitatea care remarcă delicateţea sufletească a cuiva apt de asemenea 

gesturi), şi care nu omite nimic semnificativ: „Da. S-a rănit desigur în ţepile 

rebele / Şi-un petec de dantelă s-a agăţat de ele‖. 
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Şi, deodată, înfloreşte: „Ciudat! Un strop de sânge m-a şi recompensat 

/ Pentru atâtea lacrimi pe care le-am vărsat!‖. Lacrimi pentru statutul ei de 

„întemniţată‖ într-un palat, dar uneori astfel de recluziuni sunt mai dureroase 

decât cele reale. 

„Cufundată şi mai mult în gânduri‖, ni se spune: „Voiam să-l uit. 

Jurasem. Făcusem legământul / Să nu mai iau buchetul. Dar nu pot 

jurământul / Să-l ţin‖. 

Uitarea, jurământul, legământul – în loc să-i realizeze intenţia, i-au 

dinamizat nerăbdarea. Aşa se întâmplă întotdeauna cu aceste trei puteri de uz 

personal feminin – în loc să atenueze, sporesc considerabil deschiderea spre 

ceea ce e interzis.  

Mai mult. Ea, regina, a ajuns să ţină chiar o evidenţă a scurgerii 

timpului, a acelui timp care i se păruse a-i fi un alt duşman redutabil. De data 

aceasta, cu semnul schimbat: „Azi sunt trei zile de când n-a apărut‖. 

Confesiunea „în faţa oglinzii‖ (cum se numeşte când nu este făcută cu 

martori) câştigă brusc în interes: „Oricine-ai fi tu, tânăr, frumos, necunoscut, / 

Ce ştii că port în deget de formă-o alianţă‖ (aluzie decisivă la faptul că inima 

ei abia aşteaptă să fie cucerită, că este cucerită! şi până în străfunduri 

impresionată – subl. ns. E.V.N.): „Tu ce nu ceri nimica şi n-ai nici o speranţă; / 

Tu, care pentru mine te urci pe culmi de munţi / Şi-n fiecare clipă primejdia o-

nfrunţi, / Ca să-i oferi reginei,   pe-ascuns, în noaptea sumbră, / O floare ce i-e 

dragă‖. 

Necunoscutul e înălţat – dacă ar ştii! – pe o treaptă la care el însuşi n-ar fi 

îndrăznit să aspire: „amicul meu din umbră / Oricine-ai fi pe lume, fii 

binecuvântat: / Ai pus un pic de balsam pe-un suflet frământat‖. 

Scriam, evocând-o pe Infanta cornelliană, că îndrăgostiţii izbutesc să 

transfere, printr-un soi aparte de telepatie, de care doar ei singuri sunt în stare, 

puterea sufletească şi chiar energia de a întruchipa cele mai năstruşnice visuri, 

celuilalt, fabulos receptiv la astfel de impulsuri venite din depărtări. Acum, 

lucrurile par să se producă la fel. Deşi această „realitate‖ (astăzi i-am spune – 

capitol important al celei virtuale), cei doi, implicaţi în marea lor comuniune, 

înfruntă mai uşor marile dificultăţi. Pentru ea singurătatea „fizică‖ e populată 

cu o mulţime de imagini seducătoare, care suplinesc toate neajunsurile; pentru 

el, dăruirea de sine îl transfigurează, descoperindu-şi lăuntrica lumină pe care 

numai iubirea o poate revela alesului ei. 

Am folosit termenul de comuniune dorind să subliniem, prin el, 

caracterul excepţional al relaţiei dintre ei. Comuniunea este superlativul 

apropierii umane. Primul stadiu îl reprezintă interesul reciproc, fază destul de 

răspândită. Al doilea este comunicarea – etapă în care se schimbă sentimente 

asemănătoare. Al treilea e reprezentat de comuniune – cosmic liman pe 

întinsul căruia cei care o trăiesc alcătuiesc mai mult decât un suflet în două 

trupuri, pisc, şi el aproape inaccesibil; cei implicaţi au privilegiul de a 
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reconstitui androginul de odinioară. O entitate indestructibilă, care întrece 

până şi tăria diamantului când e supus loviturilor sorţii: „Ducând brusc mâna 

la inimă‖, regina continuă: „Scrisoarea lui mă arde‖. Şi „căzând din nou pe 

gânduri‖: „Şi don Salust, ce piază! / Destinul mă loveşte, dar mă şi protejează. 

/ Mă urmăresc un înger şi-un monstru blestemat. / Îi simt cum pe tăcute, în 

taină, necurmat, / Mă urmăresc, doi oameni, mă fugăresc orbeşte! / Un om ce 

mă urăşte... Şi-un om ce mă iubeşte!‖ Unul care parcă hăituieşte un nepreţuit 

vânat, celălalt care se interpune între victimă şi călău, căutând să-l paralizeze 

pe acesta din urmă. Intuiţia feminină este din nou demonstrată. Şi cu câtă 

strălucire! 

O întrebare e inevitabilă: „Prietenul putea-va răpune pe duşman?‖. Şi o 

sfâşietoare constatare: „Ce-nseamnă o regină? Un biet suflet sărman, / Plăpând, 

fără putere... O biată inimioară / Lăsată-n voia soartei‖. „Îngenunchează în faţa 

Madonei şi se roagă‖: „Ajută-mă, Fecioară! / Nu îndrăznesc nici ochii spre 

Tine să-i îndrept‖. 

Presimţim un nou prag paroxistic: „Scrisoarea şi dantela mă ard 

cumplit pe piept‖. 

În paranteza pe care o deschide, Hugo: „Pune mâna în sân şi smulge o 

scrisoare mototolită, un bucheţel ofilit de flori albastre şi o bucată de dantelă, 

pe care le aruncă pe masă, apoi se aşază din nou în genunchi‖ sunt câteva 

elemente asupra cărora trebuie să insistăm. În primul rând, „scrisoarea 

mototolită‖, semn că a fost citită şi răscitită de zeci dacă nu de sute de ori; pe 

urmă, „bucheţelul ofilit‖, însemnul curajului (celui care l-a cules, dar şi a 

pietăţii faţă de el a celei care l-a păstrat); şi, „bucata de dantelă pătată cu 

sânge‖, indiciu al riscurilor asumate de temerar. Trei elemente de „recuzită‖, 

înălţate de dragoste la cinul unor sfinte relicve. 

Îngenuncheată, regina imploră: „Fecioară, izgoneşte din inimă 

dogoarea‖. Şi cum orice implicare trebuie repetată spre a deveni mai 

puternică: „Ajută-mă, Prea Sfântă!‖. 

Hugo n-ar fi Hugo, iar regina n-ar fi, în primul rând, femeie, dacă... „se 

întrerupe: M-atrage iar scrisoarea‖. „Îngenunchează din nou: Mă ispiteşte. Însă 

nu vreau s-o mai citesc, / Azvârle Prea curată tot harul tău ceresc / Asupra 

roabei tale ... şi mântuie-o de rele!‖. 

O altă paranteză a autorului: „Se ridică, face câţiva paşi, se opreşte; 

apoi ia repede scrisoarea, cedând unei ispite căreia nu i se poate împotrivi‖, 

„S-o mai citesc o dată ... şi-o rup în bucăţele‖. 

„Jocul‖ feminităţii absolute, continuă: „Cu un surâs trist‖ - „De-o lună şi 

mai bine acelaşi lucru-l spun‖. 

O, fermecătoare slăbiciune a femeii! Slăbiciune? Mai propriu ar fi să 

spunem – putere sufletească a femeii. Singurul tip de putere în faţa căruia s-

ar da în lături, din nou, apele Mării Roşii, lăsând, de data aceasta, să treacă 

minunăţia, numită, în mod prozaic, Iubirea. 
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„Desface scrisoarea şi o citeşte‖, spune autorul. El a izbutit să ne 

intereseze enorm şi pe noi. Ce putea să conţină de nu era în stare să renunţe la 

ea? „Domniţă-n preajma voastră trăieşte un nebun, / Ce vă iubeşte-n taină, pe-

ascuns, ca un sihastru ... / Şi suferă; un vierme îndrăgostit de-un astru / Şi care 

şi-ar da viaţa pe-un zâmbet efemer; / Un om ce moare-n umbră, când tu luceşti 

pe cer‖. 

În general, termenii exaltaţi stârnesc îndoială. Mediocritatea din noi, 

înclinată să diminueze, dacă nu chiar să desfiinţeze totul, nu este de acord că 

astfel de realităţi sunt posibile. „Dacă eu nu sunt în stare, spune ea, de ce ar fi 

capabili alţii?‖ Aceeaşi invidie inconştientă care îşi dă însă, de fiecare dată, 

în petec. 

Mai cu seamă, finalul ne exasperează mediocritatea: „Când inimii i-e 

sete, ea trebuie să beie ... / Să fie şi otravă!‖ Dar dacă noi suntem mediocri ar 

trebui să facem doar atât – să nu-i introducem pe ceilalţi în propriul nostru 

pat procustian. (Dar dacă am face „doar atât‖, am mai fi, oare, mediocri?) 

Consecventă inconsecvenţei demonstrată până acum, Regina „pune 

scrisoarea şi dantela în sân‖. (Dar „bucheţelul‖ ce a făcut cu bucheţelul, sare 

cârcotaşul din noi. Pe el l-a uitat? Regina nu putea să-l uite. Cel care l-a uitat 

a fost ... autorul. Ei, se mai întâmplă până şi la casele acestea din când în 

când... Homer moţăie, Hugo uită).  

Gestul Reginei, trebuie să recunoaştem, este admirabil. Ca şi 

continuarea: „Sunt şi eu o femeie. / Mi-e dor de-o-mbrăţişare... Mi-e dor de un 

sărut! / L-aş fi iubit atâta pe rege, să fi vrut! / Dar tristă şi uitată, mereu în 

sihăstrie ...‖  

Brusc, focurile bengalice ale unei speranţe îi luminează cerul. Regele, 

aflat de mult la vânătoare, îi dă de veste. Regina exultă: „Ce bucurie!‖ Deşi 

presimţim ce poate cuprinde, suntem interesaţi de scri-soarea regală. Iat-o: 

„Pe-aici e vijelie cumplită. Am împuşcat / Cinci lupi! Carlos‖. Exclamaţia 

înăbuşită a Reginei concentrează în două cuvinte toată tragedia: „O! 

Doamne!‖.. 

Parcă am asista la o scenă incredibilă. Pe un pod masiv de piatră s-a 

aşezat o libelulă. Iar podul de piatră s-a prăbuşit sub „greutatea‖ acestei 

aproape imponderabile zburătoare. O floare, un fir de iarbă o putea susţine, 

masivul pod de piatră însă ... 

În auz continuă să răsune ecouri ale infernalului zgomot, iar o întrebare 

ne încearcă: Oare libelula s-a salvat? A apucat să se salveze? Sau a fost pur 

şi simplu prinsă sub mormanele de bolovani?  

Nu ne-am terminat bine gândul că o libelulă ni s-a aşezat pe umăr. O, 

dacă ar fi aceiaşi! 

În fond, de ce n-ar fi?! 
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Piesa continuă. Loviturile de teatru – sunt peste zece astfel de lovituri, 

număr exagerat până şi pentru o lucrare dramatică romantică! – continuă. Şi 

sunt care mai de care mai hugoliene.  

Ne vom opri în cele ce urmează la două dintre ele, care ne confirmă 

ideea formulată în titlu asupra imensului rol jucat în formarea unui om de 

valoare de regina inimii sale. 

Prima ni-l înfăţişează pe Ruy Blas (în postura sa de Don Cezar) ca prim-

ministru. Atât de mare e a dragostei putere! El apare în sala de consiliu în vreme 

ce miniştri îşi disputau sursele de câştig, mai abitir decât o fac precupeţii într-o 

piaţă. Fără să fie observat de aceştia, el asistă la defavorabila (dar, se pare, foarte 

frecventa „împărţire a bucatelor‖, săvârşită la acest nivel care ar trebui să fie 

prezidat de incoruptibilitate, nu?). Şi stăpân pe datele aflate, coroborate desigur 

cu alte informaţii, mai precise decât ele, ţine un discurs de mare incandescenţă 

sufletească, pe de o parte, dar şi de necruţătoare indignare, pe de alta.  

Debutul discursului său e de-a dreptul incendiar. Ex abrupto, aşa cum 

trebuie să fie un adevărat pamflet. (Hugo a exersat specia frecvent de-a lungul 

vieţii, atrăgându-i exilul şi continuând, după aceea, ani îndelungaţi exercitarea 

lui. Iar Ruy Blas valorifică magistral achiziţiile maestrului). „Ei, bravo! Poftă 

bună, miniştrii mei integri‖. Şi ca şi când n-ar fi fost destul de tranşant, 

continuă: „O! Sfetnici onorabili şi mândri demnitari, / V-aţi transformat cu 

toţii în bandă de tâlhari!‖. 

E din ce în ce mai răspicat: „Vai! Cum nu vi-e ruşine! Ba aţi ales şi ora 

/ Când Spania se-neacă în văzul tuturora‖. 

Tonul devine al unui procuror: „Deci asta-i grija voastră de trebile 

obşteşti? / Să-ţi umpli buzunarul, să te căpătuieşti? 

Viziunea dezvăluită e cutremurătoare: „Când ţara îşi aşteaptă plângând 

deznodământul, / Voi, cioclii ei hrăpăreţi, îi jefuiţi mormântul!‖. 

Situaţia e disperată: „Deschideţi bine ochii! Tot! Tot ce ne-a sedus: / 

Virtutea ţării noastre, grandoarea ei... s-au dus!‖. 

Alte şi alte acuzaţii se adună. (Nu are însă rost să le amănunţim. Sunt 

invocate exemple prea particulare. După care însă...) 

Omul simplu, devenit tribun, nu uită: „Ce mai doriţi, miniştri netrebnici 

şi slugoi? / Acest popor de oameni lihniţi, desculţi şi goi, / Împovărat de 

sarcini şi supt până-n ciolane, / V-a dat pentru desfrâuri, orgii şi curtezane, / 

Ştiţi cât?‖ Devenim curioşi şi noi. „V-a dat de-a lungul a douăzeci de ani / 

Aproape şase sute de milioane ... bani! / Şi tot nu vă ajunge? Ruşine să vă 

fie!‖. 

Priveliştea întregului e dezolantă: „În tot cuprinsul ţării, soldaţii, cu 

trufie, / Terorizează lumea şi-o jefuie făţiş; / O flintă te pândeşte din orişice 

tufiş; / În ţară-i numai vrajbă, pe spatele opincii; / Se bat prinţii-ntre dânşii, 

se-ncaieră provincii; / Călugării de-asemeni, de pradă ahtiaţi – / Şi toţi vor să 
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despoaie pe cei mai despuiaţi. / Bisericile noastre sunt toate o ruină; / Cresc 

ierburi şi şopârle ca într-o vizuină! –‖. 

Realităţile sunt dezgustătoare: „Unde te-ntorci tot intrigi, dezmăţ  şi 

strâmbături! / Azi Spania-i haznaua pe care curg lături!‖. 

Unde au dus toate aceste fărădelegi conjugate? „Europa-ntreagă-acum / 

Ne calcă în picioare, cum calci o zdreanţă-n drum! / Suntem în plin dezastru! 

Şi fără să vă pese, / Daţi buzna şi pe bruma ce ne mai rămăsese!‖. 

E cu atât mai trist cu cât: „Acest popor de vază şi cu strămoşi măreţi / A 

căror umbre sfinte ne văd de pe pereţi – / E-n agonie‖. Şi încă în ce agonie: 

„Era de glorii se termină / Dramatic ... ca şi leul ce moare de ... vermină!‖. 

Invocaţia lui – ne aminteşte de o alta, la fel de virulentă, datorată marelui 

Eminescu: „Ce faci tu, Carol Quintul, tu împărat măreţ, / Pe-aceste vremi de 

jafuri, teroare şi dispreţ? / De ce nu ieşi din groapă, să vezi... şi să te sperii, / 

Cum un regat în care trăiesc zeci de imperii ... / Se năruie‖. 

Accentele devin patetice: „O! Quintus, îţi cerem ajutor ... / Căci Spania 

se stinge în văzul tuturor!‖. 

Pe nesimţite, invocaţia se preface în elogiu: „A! Globul tău pe care-l 

ţineai în mâna dreaptă, / Un soare-a cărui raze păreau că se îndreaptă / Spre 

Spania, s-o facă să strălucească-n veci ...‖. 

Ce-au făcut din el nedemnii urmaşi? „Azi globul tău e-un astru cu raze 

stinse, reci! / O lună pe treisferturi mâncată de rugină / Şi care nu mai poate să-

mprăştie lumină‖. Jalea e generalizată: „Superba-ţi moş-tenire e scoasă la 

mezat; / Iar sceptrul tău se vinde ca lucru vechi, uzat‖. 

Imprecaţiile de acum sunt necruţătoare: „Atâţi pitici, netrebnici, din 

mantia-ţi regală, / Şi-au încropit costume, aşa-zise de gală‖. 

Iar finalul e de un grotesc suveran: „Iar vulturul năvalnic, care pe 

vremi plutea / Deasupra-mpărăţiei ... şi care răspândea / În lumea-ntreagă 

teamă, respect şi strălucire ... / L-au pus acum să fiarbă-n infama lor 

tingire!‖. 

Tulburător pamflet. Scris în 1838, el ar putea fi redactat şi în 2838, 

într-atât este el de actual. Pentru cine l-ar concepe şi l-ar rosti el este un titlu 

de merit. Pentru Ruy Blas nu este altfel. Dar ... 

Adevăratul triumf îi vine protagonistului din altă parte. Într-o amplă 

paranteză, Victor Hugo narează: „Consilierii ies, salutându-l respectuos pe 

Ruy Blas. Acesta, rămas singur în scenă, face câţiva paşi adânc preocupat. 

Apoi, deodată, tapiseria din stânga scenei se dă la o parte şi apare regina. E 

îmbrăcată în alb şi poartă pe cap coroana regală. E strălucitoare de bucurie şi-l 

priveşte pe Ruy Blas cu admiraţie şi recunoştinţă. Ea ţine un moment tapiseria 

ridicată, lăsând să se vadă, în spatele ei, o cameră secretă, mică şi întunecoasă. 

Ruy Blas, întorcându-se, dă cu ochii de regină şi rămâne împietrit‖. 

Dialogul dintre ei aproape că nici nu mai este acela dintre doi 

îndrăgostiţi, ci de-a dreptul dintre două inimi, aflate într-o stare de 
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incandescenţă rareori atinsă. Şi totuşi, nici o vorbă despre dragoste. În 

schimb – admiraţie, admiraţie, admiraţie. Şi de o parte şi de alta.  

Să nu se mire noul stadiu. Dragostea e mult mai accesibilă decât 

admiraţia. În dragoste ceea ce este hotărâtor este sentimentul. În admiraţie – 

preţuirea. Şi încă într-o fază destul de greu de păstrat: atunci când este 

constantă. Iubirea e o povară care îi înaripează pe implicaţi. Admiraţia, când 

e reciprocă, şi numai atunci e adevărată, fiindcă nici unul nu aşteaptă de pe 

urma ei să obţină cine ştie ce avantaje, presupune existenţa unor valori 

sufleteşti, spirituale (şi nu neapărat sentimentale), egale, la amândoi. Lucru 

mult mai rar decât se crede. De unde şi raritatea unor astfel de realităţi ce 

întrec obişnuitul.  

Admiraţia Reginei este cu atât mai importantă cu cât ea are un termen de 

comparaţie: „Adesea şi pe rege, din camera cea sumbră, / L-am urmărit... când 

domnii miniştri, stând colea, / Prădau averea ţării‖. 

Întrebarea lui Ruy Blas e normală: „Şi regele? ca şi răspunsul: „Tăcea‖. 

Părea neverosimil: „Nu le spunea o vorbă?‖ Regina, în spiritul adevărului, pe 

care îl cunoaştem: „Pleca la vânătoare‖. 

Scena dintre ei are frumuseţi de piatră nestemată dintre acelea care 

aşteaptă încă să fie descoperite. Dar ale cărei irizări, imaginaţia noastră le 

poate întrezări. Ne-ar lua prea mult spaţiu detaliata ei analiză. (Deşi ar merita 

cu prisosinţă). Dar ceea ce trebuie să reţinem este că – mulţumită dragostei lor 

reciproce – amândoi au atins altitudini umane greu de visat. Aşa că titlul 

nostru ar trebui modificat în felul următor: omul de valoare (fie bărbat, fie 

femeie) este creaţia dragostei împărtăşite. Fiindcă despre o astfel de dragoste 

este vorba între cei doi. 

În acest sens, cea mai stăruitoare dintre întrebări este: dacă Regina ar 

afla că Don Cezar este bietul Ruy Blas, l-ar mai iubi? 

Scena finală ne edifică fără nici o umbră de îndoială. Dumirindu-se că 

Ruy Blas s-a otrăvit pentru ea, spre a şterge orice urmă de teamă din partea ei că, 

cine ştie, odată şi odată i-ar putea scăpa o aluzie măcar la ceea ce li s-a 

întâmplat, Regina „azvârlindu-se asupra lui şi dând un ţipăt‖ îi spune pe nume: 

„Ruy Blas!‖, iar acesta, „pe punctul de a-şi da sufletul, se redeşteaptă când îşi 

aude numele‖ şi murmură: „Îţi mulţumesc!‖. 

Ştia acum, şi a murit – dar oare a murit într-adevăr? – împăcat. Nu Don 

Cezar fusese îndrăgitul, ci el. Nu aristocratul, prin bogat ramificatul arbore 

genealogic, al cărui substituit fără voie a fost, ci nobilul, marele senior, 

Regele, care pe tărâm sufletesc s-a dovedit a fi el, bietul colegian de 

odinioară. 

El, Ruy Blas, a fost iubit de o regină care întrunea într-însa atât 

atributele sociale ale rangului, cât mai ales cele sufleteşti, infinit mai dificil 

de descoperit şi de cultivat decât primele. 

El, Ruy Blas. Eternul ... 
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FRAGMENTE TIPICE 

ÎN SPAŢIUL ȘI TIMPUL ESTETIC 

Acumulând pe zi ce trece un material tot mai bogat, istoria literară 

are nevoie de selecţie. Convenim uşor că există unele valori dominante, 

altele secundare şi multe, foarte multe cantităţi neglijabile. Dar în poezie, 

chiar când ai un criteriu de selecţie, rămân încă dificultăţi. Cea mai de seamă 

rezultă din chiar caracterul de totalitate al creaţiunii. Cât timp te opreşti la 

poezii restrânse, poţi urmări structural, în fiecare aspect, vieaţa întregului. 

Dar când te apropii de creaţiuni mai ample, lucrul este mai greu. Se cere o 

adâncire a formei proporţionată cu valoarea operei. Nu te poţi mărgini la un 

simplu procedeu stilistic sau metric, căci acestea sunt adesea condiţionate de 

altele. Astfel, chiar când cercetezi un singur scriitor, marile lui creaţiuni cer o 

multilaterală cercetare în adâncime. Nu mai vorbesc de cerinţele care se 

impun atunci când este vorba de o epocă sau o generaţie. Pentru unii istorici 

literari, problema este simplă, căci se reduce la forma comodă a unor 

înseilări de rezumate. O altă cale este aceea de a urmări în câteva aspecte o 

anumită trăsătură stilistică. Pe lângă unilateralitate, aici se ascunde şi 

primejdia subiectivităţii. Nu odată ceea ce a apărut esenţial la un scriitor, mai 

târziu s'a dovedit ca puţin tipic, căci a putut fi învederat că aparţine unor 

tehnici deosebite. Faţă de aceste greutăţi, unii cercetători, în deosebi acei 

care concep istoria literară ca o serie de monografii asupra deosebitelor 

personalităţi, cum este concepţia lui Benedetto Croce, au căutat o 

simplificare. Tocmai cercetătorul italian care a contribuit mai mult pentru a 

actualiza din nou caracterul de totalitate al artei, a deschis calea pentru 

doctrina care vrea să arate că într'o totalitate estetică, nu totul se cuvine să fie 

pus în acelaşi plan, ci fiecare operă are un focar în care trăeşte mai viu 

întregul. Te întrebi însă dacă acest fel ds a vedea nu este într'o măsură mai 
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mare decât s'ar crede condiţionat de concepţia despre „cercul luminos‖, care 

mărgineşte conştiinţa omenească la o actualitate restrânsă. Este vechea 

concepţie a caracterului dominant pe care, după cum în artă, tot astfel o poţi 

urmări şi în alte domenii ale activităţii spirituale. In creaţiunea artistică insă, 

aplicarea devine deosebit de gingaşă. Unde ar putea sta, de pildă, fragmentul 

tipic din Cina cea de taină a lui Leonardo, în ce figură sau în ce raport de 

gesturi? Dacă concepţia frumosului ca un tot din care nu poţi clinti nimic 

fără să-1 strici, rămâne, aplicarea în lirică a teoriei fragmentelor tipice se 

loveşte de mari greutăţi. Toate formele înalte ale artei cuvântului pledează 

contra mutilării fragmentare. Iar iniţierea artistică a lui Eminescu, prin 

cerinţele dramaturgiei în care toate părţile erau spiritualizate în sens 

hegelian, a însemnat dela început însuşirea crezului artistic că desăvârşirea 

stă totdeauna în totalitate. Unii vor să învedereze tipicul numai pe bază 

lexicală, alţii relevând unele imagini caracteristice sau unele armonii şi 

aspecte ritmice. Cum se face însă că utilizând un material de 1908 cuvinte, 

dintre care 529 reprezintă elemente de bază, aşa încât multe se repetă, 

Eminescu vrăjeşte neuitat lumea bogată din Luceafărul? Lexicul poemei nu 

are aproape nimic neobişnuit; cu puţine excepţii, aparţine limbii comune. 

Trebue deci să fie în alegerea, rânduirea, atracţiunea şi mai ales opoziţia 

cuvintelor o măestrie de a cărei taină nu ne putem apropia decât prin 

raportarea necontenită la totalitate. Dar dacă, după cum am avut prilejul să 

arătăm altă dată, nu numai în imagini care, prin natura lor, sunt reduse ca 

număr, ci şi în alegerea cuvintelor este un proces creator, rezultă pentru 

creaţiunile dominante o mare lărgire a investigaţiilor. Când adaugi că 

structura fonetică şi aspectele morfologice şi sintactice se cer adesea 

considerate expresiv, îţi dai seama ce departe pot să te ducă toate aceste 

cerinţe. In domeniul ritmicei, sunt unii care cred că pot caracteriza 

creaţiunile mărginindu-se la schemele supraindividuale. O poezie poate să 

aibă ceva uniform care te leagănă şi te prinde în curentul simţirii; privind 

lucrurile la suprafaţă, aceasta este ritmul liric. Dimpotrivă, alta este plină de 

mişcare neliniştită, cu schimbări şi opoziţii repezi; este ritmul numit 

caracteristic. Relevarea unor astfel de aspecte tipice poate de sigur fi de 

folos. Schematismul formelor tipice privite ca un canon necesar, a avut 

urmări până şi în critica de text, mai ales a operelor anticităţii clasice. Astfel, 

până în timpul din urmă, abaterile dela ritmul iambic în vechea tragedie 

elină, la Esсhilos de pildă, erau socotite ca intrusiuni ale copiştilor în 

puritatea de cristal a ritmului primitiv al dramei. Cercetări recente însă revin 

asupra emendaţiilor făcute pe calea aceasta şi ceea ce era socotit ca greşală 

de copist, adesea este privit ca o necesitate de expresie, ca o formă de ritm 

caracteristic. La Eminescu, am învederat destule cazuri (şi ele ar putea fi 

sporite mult) în care, în cuprinsul unei poezii de câteva strofe, apare când un 

tip ritmic, când altul. De altă parte, nu poate fi vorba nici de un anumit tip de 
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frază, căci unele au un accent iniţial, altele la mijloc, altele la sfârşit. Astfel, 

se pune întrebarea dacă într'o operă literară poţi descifra icoana totalului din 

microcosmul unor fraze tipice, aşa după cum, dintr'un oscior de animal 

dispărut, paleontologia poate reconstitui întregul animal. Fireşte, în practica 

istoriei literare, suntem nevoiţi să recurgem la astfel de caracterizări. Dar în 

argumentele care vor să le atribuie valoare concludentă, dăinueşte ceva din 

analogia cu ştiinţele naturii. Insă una este noţiunea de organism, aşa cum îl 

vedem în viaţa plantelor şi a animalelor, şi alta este structura estetică. Acolo, 

dintr'o parte poţi reconstitui întregul; în poezie însă, dacă dintr'un crâmpei, 

un critic ager poate să întrevadă ceva din ansamblu, aceasta se mărgineşte 

numai la liniile generale ale ideii. Când, de pildă, dramaturgul german Hebbe 

, pe care Eminescu îl preţuia mult, laudă pătrunderea criticului Rotscher , 

pentrucă era singurul care dintr'un act putea să reconstituiască desfăşurarea 

mai departe, aceasta evident se mărginea numai la intuiţiunea ideii dramatice 

nu însă şi la valoarea creaţiunii. Aici întregul îşi are legile lui proprii şi 

fragmentul, oricât de tipic, nu poate da decât o searbădă aproximaţie, căci nu 

va putea înlocui niciodată prezenţa trăită a totalului. Pentru a învedera 

aceasta, voi alege din grupul de strofe introductive ale Luceafărului, una, 

care îmi va servi şi ca introducere în tehnica poemei. Şi pentrucă, la un poet, 

la început stă ritmul, voi încerca să relevez mai întâi ce este tipic în ritmica 

poemei. Poezia fiind sunet, nu vorbă citită, chiar şi când o urmăreşti vizual, o 

însoţeşti cu un mimetism acustic. Dar care este realitatea acustică dela care 

trebue să pleci? In cercetări filologice de fonetică, calea este simplă: alegi un 

„subiect‖ şi-l poţi conduce să repete cuvintele pe care le înregistrezi exact. In 

istoria literară, cuvântul viu nu e păstrat decât în icoana adesea palidă a 

slovelor, fără indicaţiile expresive necesare. Este deci necesară o 

reconstituire a valorilor acustice. Obişnuit, aici sunt două căi. Pentru a scoate 

la iveală ceea ce este tipic în melodia versurilor, unii foneticieni şi în fruntea 

lor Sievers, au căutat să înregistreze cât mai multe reacţiuni ale cititorilor 

obişnuiţi. Rezultatul acestor cercetări de masă prezintă o mijlocie a 

receptivităţii, ele corespund unei clase de cititori, denumită de foneticianul 

german Autorenleser. Cei care aparţin clasei acesteia se lasă duşi de curentul 

ritmic. De aici, uniformitatea receptivităţii. Este o muzică ce se impune dela 

sine. îmi amintesc că, în primii ani de şcoală primară, când Domnul era 

absent şi monitorul îi ţinea locul, citeam în cor bucăţi din cartea de citire 

după o melodie pe care nu ne-o învăţase nimeni, dar care se impunea dela 

sine. Este forma cea mai redusă a unui fel de a citi autorii, scoţând instinctiv 

la iveală partea tipică a melodiei. Dar dacă azi aş da aceleaşi bucăţi de poezie 

să fie citite de cunoscători, ei vor introduce unele intenţii proprii în text. 

Avem deci un alt tip de cititori, caracterizat prin sublinieri şi accente 

personale. Pe care dintre cele două tipuri de cititori îmi voi întemeia 

realitatea acustică a poeziei? Dacă este să ne mărginim la aspectele tipice, 



34 
 

clasa primă a cititorilor ar putea să dea un material suficient. Dar ne-am lipsi 

astfel tocmai de partea aleasă şi adânc expresivă a valorilor acustice. In afară 

de aceste două căi indicate de fonetişti, mai există una de care ei nu ţin 

seamă, dar pe care istoricul literar trebue s'o urmeze, condus de însăşi natura 

studiilor sale. Intr'adevăr, al doilea tip de cititori relevat de Sievers prezintă 

pentru noi inconvenientul variabilităţii dicţiunilor. Omul care se citeşte pe el 

însuşi într'un text dat, poate introduce elemente subiective, care au însă 

neapărat nevoie de un control. De altă parte, nu numai cuvântul viu al 

oratorului, dar mai ales al poetului este parte integrantă din armonia trăită de 

el şi pe care se cere s'o trăeşti la rândul tău, dacă vrei s'o comunici exact şi 

altora. Idealul deci ar fi următorul: să ne închipuim că avem posibilitatea sa 

reconstituim rostirea lui Eminescu însuşi, interpretându-şi poema prin citire, 

Astăzi, placa de gramofon poate înregistra pentru viitorime un material 

preţios. Şi ar fi de dorit ca o arhivă fonografică să înregistreze cuvântul viu al 

capodoperelor poeţilor în vieaţă. Pentru trecut, idealul acesta neputând fi 

atins, nu rămâne decât o cale: să te consideri cititorul ideal pe care l-ar fi 

dorit poetul şi, lăsându-te dus de reacţiunile tale subiective, să le controlezi 

conştient la lumina întregului. Dar această nevoie imperioasă de raportare Ia 

întreg învederează şi în domeniul ritmicei limitele interpretării fragmentare. 

In starea actuală a cercetărilor de ritmică la noi, nu va fi de prisos dacă voi 

aminti câteva din întrebările la care se cuvine să dăm un răspuns. Sunt unele 

precizări elementare a căror împrospătare este necesară pentru discuţiile 

următoare. Este mai întâi nevoie să arătăm distribuţia tacturilor în structura 

generală a strofei, vom urmări apoi repartiţia pauzelor care condiţionează 

ridicările şi coborîrile tonului şi sunt menite să sporească sugestia muzicală; 

vom releva apoi în ce chip prin succesiunea unor sunete şi prin accentuarea 

unor vocale, trăim esenţa sentimentului şi nuanţele lui. Paralel cu acestea, 

între altele, se cere să-ţi dai seama de dispoziţia muzicală a tonului major sau 

minor, cu alternanţe şi opoziţii cu atât mai semnificative cu cât se reliefează 

pe un ton mai omogen. Cât de esen ţială este în poezie căderea justă a 

tonului, se poate observa din felul dicţiunii marilor actori care, instinctiv, se 

identifică cu tonul unei poezii, înainte chiar de a-i pătrunde caracterul 

intelectual şi nuanţele. Simpla enunţare a acestor întrebări arată că sunt două 

categorii de mijloace acustice: unele generale, altele menite să nuanţeze şi să 

adâncească momentele, dând vieaţă încordării dramatice a poemei. In chip 

obişnuit, acestea din urmă rămân însă în afară de sfera mijloacelor tipice. 

Dintre elementele statornice, unitatea cea mai cuprinzătoare este strofa. Din 

ea poţi descifra mai toate aspectele supraindividuale ale versificaţiei. In 

Luceafărul, în forma de strofă a catrenului iambic, primul şi al treilea vers au 

câte opt silabe şi rime cu accentul pe ultima silabă, masculine; iar versurile al 

doilea şi al patrulea au accentul final pe silaba penultimă, înfăţişează deci 

rime feminine. Aceste versuri perechi sunt numai în aparenţă de şapte silabe, 
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în realitatea acustică ele pot fi apropiate de cele cu şase silabe, pentrucă 

ultima este un fel de răsunet, rima fiind feminină. Octosilabul acesta are ca 

măsură-tip împărţirea în patru unităţi de timp, patru tacturi egale; versurile de 

şapte silabe au trei tacturi complete şi un tact redus, alcătuit din amintitul 

răsunet al rimei feminine. Este aici o alternanţă care, prin varietate, dă vieaţă 

poemei. Şi totuşi, timpul este de fapt egal împărţit, dacă priveşti durata 

provenită din pauze. In afară de cesura versurilor izolate, există o cesură a 

strofei după versul al doilea şi al patrulea. Astfel, deşi se pare că tactul al 

patrulea al versurilor perechi, cel redus: a fost-ca niciodată, reprezintă o 

unitate separată redusă, de fapt, ca unitate acustică, el este întregit de pauza 

care, în chip obişnuit, urmează versurilor neperechi şi căzând la mijlocul 

strofei, este mai mare decât pauza după primul şi al treilea vers. Astfel, în ce 

priveşte durata versurilor şi împărţirea timpului în strofă, avem o certă 

uniformitate. Aceasta ar părea că duce la o monotonie muzicală, ceea ce la 

început poate să placă, dar prelungindu-se, adoarme atenţia, excluzând orice 

dinamism al expresiei. Dar acestea sunt numai aspectele tipice. De fapt, în 

acest cadru omogen, poetul, ca un adevărat muzicant, introduce ritmul său 

intern, nu intenţionat, ca să înlăture monotonia, dar pentru a de expresie 

adecvată stărilor unice. Astfel trecem la acele mijloace acustice care ies din 

sfera tipicului. Şi tocmai pentrucă ele sunt în cea mai strânsă legătură cu ceea 

ce poeţii au mai personal, relevarea lor te duce mai adânc în inima poeziei. In 

privinţa aceasta, intonaţia, pauzele, succesiunea unor anumite sunete, 

accentele mai înalte sau mai coborîte paralel cu aşezarea cuvintelor, apoi 

structurile sintactice, sunt tot atâtea elemente care dau diversitate şi mişcare, 

înlăturând monotonia. Prin variaţia intonaţiei, poetul te identifică măestrit cu 

propria lui încordare. Acolo unde tonul se înalţă, se accentuează şi 

încordarea, care urmează apoi sinuozităţile tonului, când menţinut la aceeaşi 

înălţime, când coborît pentru ca, odată cu coborîrea să dea şi o momentană 

destindere a încordării. Pauzele vorbesc şi ele, căci reliefează expresia. La un 

adevărat poet, ele sunt un fel de punctuaţie individuală. Fireşte, nu atât 

pauzele obişnuite ale emistihului şi ale finalului de vers hotărăsc, ci acele 

pauze neprevăzute de schema versului, dar impuse de natura sentimentului. 

In forma normală a versurilor neperechi, după al doilea tact iambic, cade la 

mijlocul versurilor acea scindare numită obişnuit cesura. Acolo unde se cere 

simetric un echilibru al părţilor, fie un paralelism, fie o antiteză, pauza cade 

la locul ei firesc. Acolo însă unde cesura cade către începutul sau sfârşitul 

versului, aceasta aduce o modificare, o precipitare a ritmului sau un legato, 

prin care unele momente capătă un ton stilistic deosebit. Cu alte cuvinte, în 

chiar cerinţele versificării sunt două aspecte: cel tipic, metrica propriu zisă, 

este substratul omogen, pe câtă vreme ritmica vie, chiar prin natura ei 

diversă, este elementul variabil, dar în acelaşi timp singurul care-ţi dă 
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adevărata vibraţie a unui poet. Prin chiar natura lui, acest al doilea domeniu 

este negaţiunea fragmentului tip.  

Ca să învederez printr-un exemplu limitele fragmentului şi, prin 

aceasta, necesitatea de a trăi integral plăsmuirea ca artă a cuvântului până în 

cele mai fine fibre ale expresiei, aşa cum vom face într'un alt capitol, aleg ca 

exemplu din strofele Luceafărului pe cea dintâi care, putând avea şi un 

înţeles de sine stătător, conţine virtual esenţa motivului: nepotrivirea celor 

doi. Strofa îmi va servi şi ca o ilustrare a aspectelor generale de ritmică mai 

sus arătate. Este strofa a cincea a poemei: Îl vede azi, îl vede mânie, Astfel 

dorinţa-i gata; El iar, privind de săptămâni, îi cade dragă fata. Condus, cum 

am arătat, de concepţia fragmentarului, pe care o aminteşte şi în acest 

context: „lirismul e totdeauna fragmentar‖, un critic, după ce mai întâi afirmă 

că valoarea Luceafărului nu stă în el, ci în asociaţia cu restul operei, îşi 

formulează astfel părerea: „Dacă însă îi tăiem legăturile vasculare şi îi 

extirpăm orchestraţia, ea rămâne exanguă şi inertă‖. Punând dogmatica 

fragmentaristă mai presus de realitatea fenomenului de studiat, era firesc să 

ajungă la următoarea teză: „Conducându-ne de aceste principii în căutarea 

fragmentelor lirice dominante, vom vedea că e bun tot ce e mecanic, fie prin 

formula de poveste sau de descântec, fie prin gnomismul ce simbolizează 

înţelepciunea nemişcată a mileniilor‖. In consecinţă, din grupul strofelor 

introductive, în categoria mecanicului şi a formulei tipice intră zugrăvirea 

frumuseţii fetei, portretul Luceafărului, în sfârşit, strofa citată mai sus care 

este lămurită prin următoarea consideraţie: „îndrăgostirea se face în tact 

monoton de ceasornic, cadenţa temporală fiind reprezentată prin noţiuni de 

succesiune (azi, mâne, iar)‖. Iar în strofele următoare „când nu mai sunt idei 

de durată, versul bate în gol prin repetiţii acustice, pâsloase sau lemnoase, cu 

caracter metronomic...‖ Faţă de astfel de ilustrări ale doctrinei 

fragmentarului, servite impresionist, se cuvine să privim strofa citată pentru a 

învedera în ce măsură, desfăcută de ansamblu, poate să ne vorbească artistic. 

Fireşte viaţa expresiei se cere urmărită până în nervurile ei. Impresionează 

mai întâi structura simetrică. Două versuri pentru chipul cum ea se îndrăgeşte 

şi, după pauza mediană a strofei, celelalte două versuri pentru chipul cum se 

îndrăgeşte el. Dar în cuprinsul acestei structuri simetrice, câtă diversitate! 

Mai întâi observaţi forma versului care arată cum se naşte dorinţa ei: cesura 

vine exact la mijlocul primului vers. Nu numai pauzele şi accentele la fel, dar 

şi paralelismul aşezării cuvintelor arată o mişcare firească în care prin ton se 

strecoară ceva ca un joc graţios. In versul al doilea însă, pauza vine după 

prima măsură care, disociind elementele cuvântului, face din iamb un 

spondeu, ceea ce dă cuvântului prim un accent mai puternic şi reliefează 

procesul sufletesc: dorinţa-i gata. Faţă de primul cuvânt, tonul acestora este 

coborît, ca pentru o simplă constatare a unui lucru firesc. Şi totuşi valoarea 
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cuvântului dorinţa iese la iveală prin aşezarea lui exact la mijlocul versului. 

Cuvântul relevează ceva  din firea fetei de împărat: nu pasiune, ci o curentă 

pornire instinctivă. In contrast cu graţios şăgalnica mişcare a ei, observaţi 

acum tonul înalt şi crescendo din versul al treilea. Şi aici este o cesură după 

primul iamb, dar, deşi secundată de punctuaţie, este mai redusă decât cesura 

versului anterior. Silaba accentuată iar iese în relief prin însăşi structura ei 

fonetică: diftongul cu a urmat de licvida cu puternic răsunet. O pauză cu 

aceeaşi durată ca după astfel din versul precedent ar reliefa prea viu cuvintele 

el iar, ceea ce ar duce spre sensul de revenire la ceva obişnuit. Aceasta însă 

ar fi fundamental opus concepţiei care sublinează excepţionalul îndrăgirii 

Luceafărului. Astfel, şi stilistic, şi ritmic, după iar urmează o pauză redusă, 

suficientă însă pentru ca a doua parte a versului: privind de săptămâni să aibă 

relieful datorit nu numai numărului silabelor, dar şi accentului în creştere 

până la sfârşitul unităţii. Cât de strâns ritmica şi stilistica fac una, se poate 

vedea comparând măsurarea timpului de incubaţie la Luceafăr faţă de ceea 

ce am relevat la fata de împărat. Acea uşor şăgalnică măsură de timp: Azi-

mâine, ceva ca o monedă măruntă, menită să sugereze cotidianul, apare acum 

în contrast cu determinarea mai largă de timp: privind de săptămâni. In 

vechea poetică, cuvintele au o valoare relevantă numai întrucât intră în 

categoria imaginilor, altminteri ele sunt prilej de a da note pentru aşa 

numitele calităţi generale ale stilului: claritatea, proprietatea, concisiunea, 

etc. …Mulţi poeţi tineri, de avantgardă, care fac din poezia lor un 

conglomerat de metafore izbitoare, n'ar fi deloc măguliţi să se ştie tocmai în 

punctul acesta în compania bătrânei ideologii retorice. Dar consideraţi aici 

expresivitatea verbelor atât de curente: a vedea şi a privi. Primul arată ceva 

elementar, vecin sensaţiei şi mai aproape de cotidian, ca şi corelatele azi-

mâni; a privi însă este mai încărcat de sufletesc, însemnează o adâncire în 

obiect, potrivit felului înalt şi firii contemplative. Este un durativ. A vedea 

însemnează mai mult decât a zări şi mai puţin decât a privi. Spunând mult 

despre natura celor două sentimente, aceste simple verbe au aici o necesară 

valoare expresivă. Versul al patrulea: îi cade dragă fata, este nu numai prin 

rimă dar şi prin înţeles un pendant simetric la versul al doilea. Dar şi aici 

antiteza diferenţiază prin ton: pe când acolo tonul coboară treptat, aici tonul 

se urcă, dar nu trece mai departe decât cuvântul dragă, după care urmează 

clausula. Este în această urcare de ton oarecare gravitate în contrast cu tonul 

şăgalnic al versului al doilea. Paralel cu deosebirile de termeni şi de accent, 

antiteza expresiilor dorinţa-i gata şi îi cade dragă fata are o caracteristică 

expresivi ta te. Ajungem astfel la aspectele sintactice ale frazei, privite ca 

valori stilistice. Prima expresie este simplă, verbul constatând static o stare 

firească. Greu de descifrat este a doua expresie. Mă opresc la ea, pentrucă 

aici apare un aspect stilistic în strânsă legătură cu inima poemei. Deşi în 

fiecare vers este vorba de cei doi, totuşi, prin repetarea pronumelui el sub 
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toate raporturile: subiect, obiect direct, obiect indirect, — pe primul plan 

necontenit rămâne el. Ţelul frazei fiind ultimul vers, mă întreb: cărei 

categorii sintactice aparţine verbul din îi cade dragă fata. Departe de a 

înregistra o stare, simţi că este încărcat de un dinamism care cu greu ar intra 

în categoriile curente ale gramaticii noastre. Privit în sine, a cădea nu 

exprimă o durată, este pur perfectiv. La prima vedere face impresia unui verb 

activ. Şi totuşi nu poate fi rubricat sub genul acesta, pentrucă nu el săvârşeşte 

acţiunea. Pasiv nu poate fi, pentrucă nu rezultă dintr'o inversiune a formei 

active şi nu poate avea un obiect care să treacă în centrul interesului. Nefiind 

deci nici stativ, nici activ şi nici pasiv, verbul, ca şi locuţiunea în care este 

încorporat, exprimă o schimbare întâmplată fără vrerea unui subiect. Este ca 

un fenomen al naturii care se săvârşeşte cu necesitate. De genul acesta de 

verbe, filologii noştri nu s'au ocupat încă, deşi forma reflexivă pentru unele 

acţiuni fiziologice curente, care nu pot fi gândite reflexiv, este o 

particularitate care sare în ochi. Este categoria verbelor pe care filologii le 

numesc mediale. Prin expresia îi cade dragă fata, Luceafărul, cel cu firea în 

afară de legile contingenţelor, intră în categoria unor prefaceri săvârşite 

independent de autonomia voinţei lui, la fel cu prefacerile naturii exprimate 

prin verbe ca: se naşte, creşte, moare, se stinge. La Eminescu, astfel de verbe 

sunt o parte din echivalentele de expresie ale acelei intuiţiuni fundamentale, 

voinţa privită ca forţă iraţională, ca substrat al oricărei fiinţări. S'ar putea 

obiecta: expresia poporană este o întâmplare. Dar tocmai o astfel de obiecţie 

dă prilej, controlând-o, să învederăm neajunsurile fragmentarului. Intre 

fiecare moment şi restul plăsmuirii se ţes astfel de fire, încât, tăindu-le, 

destrami creaţiunea. Căci dacă in contextul unde respiră larg sufletul 

intelectual al poemei, în fragmentul în care Dumnezeu desvălue ce sunt 

oamenii, care nu ei îşi conduc soarta, ci sunt duşi de puteri oarbe, se va 

învedera frecvenţa excepţională a verbelor mediale, atunci expresia 

subliniată nu va mai apărea ca o întâmplare, ci ca o necesară valoare 

expresivă. Iar când Eminescu, în contextul vorbirii lui Dumnezeu, simţind 

nevoia de a exprima autonomia Luceafărului, trece hotarele concepţiei 

schopenhaueriene despre geniul contemplativ, deschizând perspective 

titanice în domeniul faptelor, contrastul dintre verbele mediale şi verbele 

active ne face să trăim în expresie inima concepţiei. Se va confirma astfel că 

rău famatele categorii gramaticale devin şi ele valori stilistice şi totodată un 

mijloc de a controla impresiile şi de a vedea mai adânc prin arta cuvântului 

în esenţa poeziei. Rămâne să vedem dacă şi armonia structurii fonetice 

secondează mijloacele celelalte şi dacă poate fi trăită adecvat lipsind-o de 

rezonanţa totală. In versul întâi al strofei, pe fondul omogen dat nu numai de 

repetarea cuvintelor, dar şi de accentuarea paralelă a vocalelor, singurele 

variaţiuni vocalice, cele dintre azi şi mâni, sunt minime ca şi diversitatea 

cotidianului. In versul al doilea, partea care urmează după cesură: dorinţa-i 
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gata, are un ton coborîtor atenuat de accentul pe i cel luminos, care cade 

exact la mijlocul versului. Primul tact al versului: astfel, aşezat între cele 

două pauze, devine prin aceasta mai expresiv subliniind neobişnuitul 

situaţiei. În limba curentă, astfel este paroxiton, deci troheu, ca în Scrisoarea 

întâia: astfel încăput pe mâna a oricărui... Ca să păstreze ritmul iambic, 

poetul, observând că cuvântul poate să aibă în vorbirea curentă şi un accent 

secundar pe a doua silabă, introduce un accent împărţit uniform pe ambele 

silabe. De altă parte, pauza dinaintea cesurii restabileşte echilibrul de durată. 

Menţinerea celor două silabe la aceeaşi înălţime încordează atenţia şi este cu 

atât mai sugestivă cu cât se repetă la începutul versului al treilea: el iar. 

Acest vers are şi o altă simetrie acustică cu versul al doilea: în ambele, 

vocala accentuată i vine exact la mijloc de vers. La rândul ei, această 

simetrie stă în paralelism cu simetria vocalei accentuate a la mijlocul 

versului întâi şi al patrulea. Se naşte astfel la mi jocul celor patru versuri un 

hiasm de asonante a, i, i, a, expresiv pentru diversitatea celor două stări. 

După cum ca înţeles, tot astfel şi acustic, primele trei versuri sunt o pregătire 

pentru versul decisiv al strofei, al patrulea. Neobişnuita îndrăgire a 

Luceafărului, al cărei echivalent sintactic a fost analizat mai sus, are o 

neobişnuită subliniere acustică: repetarea de trei ori a vocalei accentuate a în 

toţi iambii ultimului vers: Ii cade dragă fata. Dintre toate vocalele, a este 

aceea care are un mai larg spaţiu de rezonanţă; pentru aceasta, este deosebit 

de potrivită spre a sugera o notă gravă, de mirată solemnitate, ca în versul 

acesta în care trăieşte virtual o bună parte din desfăşurarea poemei cerescului 

îndrăgostit. Dar s'ar putea obiecta că aceste valori impresive ale sunetelor 

sunt aici o întâmplare. Ca mijloc de control, şi în domeniul acesta, 

fragmentul nu poate căpăta sens şi valoare decât dela totalitate. Şi până a 

face această raportare, va trebui să începem integrând arătatele valori 

fonetice ale strofei în sistemul grupului introductiv.  Am ales fragmentul 

cercetat pentrucă el învederează şi necesitatea de a fi încorporat în unităţi 

care de obicei sunt neglijate: spaţiul şi timpul estetic al fiecărei creaţiuni. 

Intr'o cercetare mai veche, m'am ocupat de categoriile acestea arătând cum 

determinările spaţiale şi temporale sunt adesea mijloace stilistice sugestive 

care înscenează şi pot compensa în felul acesta reducerea imaginilor. Atunci 

arătam ca o scădere a studiilor literare faptul că ele nu ţin seamă în adâncirea 

mijloacelor artistice de acea condiţie subiectivă primordială, căreia trebue să 

i se potrivească orice creaţiune: spaţializarea şi viziunea timpului. La 

adevăraţii creatori, acest fel al cunoaşterii e străbătut de dinamica trăirii 

estetice şi deci devine o formă esenţială a expresiei. Preocupări înrudite au 

apărut mai târziu cu prilejul celui de al patrulea congres pentru estetică, ţinut 

în 1930. Dar întrebările discutate atunci au fost subordonate vechii teze 

desbătute de Lessing: ut pictura poesis. Congresul a reactualizat larg 

problematica aceasta, aleasă anume cu prilejul împlinirii îndoitului centenar 
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dela naşterea lui Lessing. Contribuţii preţioase s'au adus mai ales în direcţia 

felului deosebit de a vedea în felurite faze ale culturii, faze determinate de 

situaţia nouă a omului faţă de lume: Vierter Kongress fur Aesthetik \ und 

allgemeine Kunstwissenschaft, Beilage Heft zur Zeitschrift fur Aesthetik und 

allgemeine Kunstwissenschaft, Band 25, Stuttgart 1931. Contribuţia cea mai 

preţioasă este aceea a lui Ernst Cassirer: Mythischer, ästhetischer und 

teoretischer Raum (p. 21-36). Dar nicăeri n'am întâlnit ceea ce ne interesează 

aici: felul cum natura individuală a fiecărei opere îşi creează cu necesitate 

spaţiul şi timpul propriu, viziuni intens trăite, care devin rezonatoare unice 

pentru toate celelalte mijloace expresive. Sunt deci aici mijloace care se cer 

adâncite în toată dinamica lor la fel cu tropii, cu ritmica şi celelalte mijloace. 

Intr'un sens, sunt mai însemnate, căci alcătuesc o formă generală, o transiţie 

dela forma internă la expresie. Revenind la strofa aleasă, ne amintim cum 

divizatul îl vede azi, îl vede mâni, împreună cu largul privind de săptămâni 

devin valori temporale pentru două feluri contrastante de a fi. Dar deplina lor 

semnificaţie nu apare decât în ritmul spaţial al întregului. Tocmai pentrucă 

poema îmbrăţişează întregul cosmos, ea cerea adesea planurile de relativizare 

ale scenelor pe pământ. Se naşte astfel un şir de opoziţii de planuri în care, 

pentru a nu turbura verosimilul contemplării, unele aspecte plastice merg 

până la amănuntul cotidianului. Ca aţâţi îndrăgostiţi, el aşteaptă lângă 

fereastră, în colţ. Dar observaţi cum, imediat după aceasta, se deschide 

orizontul nemărginit: privea în zare cum pe mări... Dacă el alunecă pas cu 

pas în odaie, dacă trece ca pe prag pe marginea fereștii, toate acestea au 

imediat alternanţa cerească: recile-i scântei sau, unde aceasta nu apare direct, 

apare simbolul, ca toiagul cu trestii. Cu cât se apropie de omenesc, cu atât 

opoziţia planurilor cerescului este mai expresivă. întrupările lui ca om sunt 

numai raportate la a haosului văi, sau sunt însoţite de semne miraculoase: 

cerul se roşeşte, văpăi se întind pe lumea întreagă. O necontenită alternanţă 

în crescendo, până la faimosul sbor şi până la totalizarea finală. Astfel se 

organizează plastic, în relativitatea lui, spaţiul estetic şi în polaritatea arătată 

e o dinamică mereu nuanţată a valorilor în contrast. Ca o probă, să desprindă 

cineva catrenul îl vede azi din aceste opoziţii de planuri spaţiale şi temporale: 

cu toată măestria lui, ar intra în domeniul lucrurilor de haz, amuzându-ne ca 

un bilet de papagal. Prin imensitate şi elan, spaţiul Luceafărului este un 

spaţiu titanic. In dinamica lui, dacă ar exista, cum se spune atât de elegant, 

acea „ţăvărie‖ de nouăzeci şi patru de „strofe pline şi strofe seci‖, orice linie 

moartă ar deştepta impresia de vid şi creaţiunea ar fi într'adevăr „exanguă şi 

inertă‖. Elanul titanic desfăşurat în timp este elementul creator al spa ţiului 

titanic, ambele forme fiind feţe ale aceleiaşi realităţi. După cum spaţiul lui 

Eminescu nu este spaţiul prestabilit al lui Dante şi nici spaţiul anarhic al lui 

Byron, tot astfel timpul poemei îşi are un relativism propriu, o spiritualitate 

pe care fragmentarul o nesocoteşte. Spre deosebire de alte poeme ale lui, care 
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cereau, ca Strigoii, nesfârşitul diagonalei, aici spaţiul titanic este complet 

închis prin multiplele planuri de rezonanţă. Şi nu putea fi stăpânit fără 

necontenit variata opoziţie a motivelor. Privind lucrurile la suprafaţă, unele 

repetări tipice ale poemei ar putea să apară ca tot atâtea procedee mecanice 

ale stereotipei poporane lipsite de vieaţa mereu nuanţată a expresiei. 

Ajungem astfel la amintita judecată: „e bun tot ce e mecanic, fie prin formulă 

de poveste sau de descântec fie prin gnomismul ce simbolizează 

înţelepciunea nemişcată a mileniilor. Ceea ce iese din această coreografie 

automată sau intelectuală, ceea ce zugrăveşte stări spontane, adică 

sentimentele, e mai fals şi serveşte numai ca măsură pentru păstrarea 

textului‖. Dacă această judecată ar fi adevărul, toată vieaţa poemei ar că dea 

într'un schematism monoton. Şi atunci poema ar rămânea într'adevăr 

„exanguă şi inertă‖. Dar locul unde revin fragmentele socotite „mecanice", 

încadrarea lor în spaţiul şi timpul poemei, te opresc să vezi în ele 

„monotonie", automatism şi formulă intelectuală lipsită de sentimentalitate 

proprie. Iată, de pildă, catrenul cobori în jos, luceafăr blând. Altfel sună în 

avânturile primelor aspiraţii de iubire, altfel, mai îndurerat, mai frământat la 

a doua chemare şi altfel în invocaţia din grădină, în urma idilei cu Cătălin, 

când cere să-i lumineze norocul. Stereotipul este aparent şi are menirea de a 

actualiza într'un alt complex şi cu alt accent întreaga desfăşurare, cu opoziţii 

mereu deosebite în planurile de rezonanţă. Conducându-se în felul arătat de 

principiul fragmentelor tipice, lucrarea amintită asupra operei lui Eminescu 

trebuia neapărat să coboare idila Cătălin-Cătălina. Altminteri, ar fi căzut teza 

că „ceea ce zugrăveşte stări spontane, adică sentimentele, e mai fals‖ şi în 

„ţevăria‖ poemei serveşte ca umplutură pentru ceea ce este „mecanic‖. 

Aflăm deci că „ne mai mergând metronomul descântecului, strofele cu 

întorsături patriarhale în stilul Delavrancea par cam lustruite şi chiar 

preţioase‖. Eminescu şi stilul Delavrancea? întorsături patriarhale lustruite şt 

preţioase în bată-i vina, arz o focul, acu-i acu, din bob în bob amorul, stăi cu 

binişorul, te'nalţă din călcăe, etc.? Dar atât prin ele cât şi prin felul cum 

răsună în spaţiul poemei, aceste accente ale instinctului sunt negaţiunea 

preţiozităţii. Cum vedem, sub niciun aspect bagatelizarea poemei în numele 

fragmentelor tipice nu poate să rămâie în conştiinţa critică şi în paginile 

istoriei noastre literare. Şi pentrucă principii ca cele arătate au caducitatea 

modei şi duc la altfel de rezultate, se impune o altă cale, mai conformă cu 

natura creaţiunii. Iată de ce, liberaţi de astfel de discuţii, se cere printr'un 

exemplu de analiză metrică şi stilistică să privim vieaţa expresiei în nervurile 

ei cele mai fine. 
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OPOZIŢIA OAMENILOR DE CULTURĂ FAŢĂ DE  

REGIMUL CEAUŞESCU (II) 

 

Înainte de a trece efectiv la analiza opoziţiei oamenilor de artă şi 

cultură, cred că este util să relev câteva aspecte specifice mediului cultural, 

atât în ce priveşte contextul intern, cât şi referitor la premisele şi acţiunile 

externe.
1
 

În plan intern, după liberalizarea pe care Nicolae Ceauşescu şi-a 

asumat-o în 1965, cu impact direct şi asupra mediului cultural, începând cu 

„Tezele din iulie 1971‖ s-a declanşat un proces în sens contrar, sporirea 

controlului politico-ideologic exercitat de partid asupra activităţii cultural-

educative. 

Ulterior, regimul Ceauşescu a introdus progresiv, prin lege, noi 

restricţii şi amputări ale drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti: rigori 

suplimentare în procesul de avizare a cererilor de călătorie în străinătate, 

interdicţia de a stabili relaţii cu cetăţeni străini şi alte restricţii persoanelor 

angajate cu acces la secrete de stat, controlul asupra aparatelor de 

multiplicare necesare reproducerii scrierilor şi maşinilor de scris etc. 

În plan extern, la începutul anilor '970, S.U.A. şi aliaţii lor din 

N.A.T.O. au pus în acţiune o strategie complexă de subminare a regimurilor 

din Europa Centrală şi de Est, precum şi de destructurare a sistemului 

comunist condus de Moscova, raţiunile fiind de natură ideologică, dar mai 

ales economică, vizând accesul la resursele şi pieţele de desfacere din zonă. 

În acelaşi timp, în interiorul comunităţii comuniste central şi est-

europene se acumulaseră tensiuni şi conflicte interne, atât în plan doctrinar, 

                                                           
1
 Articol publicat în revista Vitralii şi trimis de autor, la solicitarea noastră, pentru a fi 

publicat şi în revista Gând Românesc într-un lung serial. 
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cât şi economic şi strategic, care au condus la animozităţi şi riposte din 

partea U.R.S.S., deoarece nu dorea să piardă controlul asupra sistemului. 

În contextul măsurilor de reformare a socialismului lansate de Mihail 

Gorbaciov, U.R.S.S. a acţionat, prin toate posiblităţile, pentru a determina 

liderii ţărilor socialiste satelit să acţioneze în aceeaşi direcţie. 

Relaţiile României cu Uniunea Sovietică  s-au deteriorat grav încă 

din august 1968, ulterior liderii de la Moscova căutând modalităţi de 

înlocuire a lui Nicolae Ceauşescu cu o persoană obedientă. 

În acelaşi timp, mai ales după 1980, cercurile iredentiste şi 

revizioniste din Ungaria şi emigraţia maghiară şi-au intensificat acţiunile 

antiromâneşti pe tema unei presupuse încălcări a drepturilor şi libertăţilor 

etnicilor maghiari din ţara noastră, vizând, în final, redobândirea 

Transilvaniei. 

O coordonată importantă a acţiunilor externe pentru subminarea 

şi răsturnarea regimului Ceauşescu a reprezentat-o stimularea atitudinii 

contestatare a oamenilor de cultură. Explicaţia rezidă în impactul 

manifestărilor de opoziţie al acestora, atât în interior, în ce priveşte 

capacitatea de influenţare a altor categorii socio-profesionale, cât şi în 

exterior. 

Pentru realizarea acestui deziderat, au existat strategii coerente pe 

termen mediu şi lung la nivelul organismelor implicate în subminarea şi 

răsturnarea regimului Ceauşescu din toate cele trei direcţii. 

- Strategia  S.U.A. şi a altor state N.A.T.O. s-a axat preponderent 

pe o violentă campanie imagologică, în cadrul căreia postului de radio 

„Europa Liberă‖ i-a revenit un rol deosebit, contribuind substanţial la 

zdruncinarea din temelii a regimului de la Bucureşti
2
. 

Detalii despre Radio „Europa Liberă‖, obiectivele sale şi raporturile 

cu C.I.A. am prezentat în analiza „Informarea şi dezinformarea în perioada 

războiului rece: cazul Radio „Europa Liberă‖
3
. 

Urmărind evoluţia obiectivelor strategice ale „Europei Libere‖ faţă de 

România în general şi oamenii de cultură în special, se pot trage concluzii cu 

privire la strategia de ansamblu a forţelor occidentale din spaţiul N.A.T.O. 

implicate în subminarea şi răsturnarea regimului Ceauşescu. 

Începând din 1966, Departamentul de Stat şi C.I.A. au dat orientări 

diferenţiate pentru activitatea secţiilor naţionale ale Radio „Europa Liberă‖ 

faţă de fiecare ţară socialistă. 

În 1967, s-a produs o schimbare de atitudine a „Europei Libere‖ în 

activitatea de influenţare a tinerilor intelectuali români. Nu mai încearcă să-i 

                                                           
2
Mihai Pelin, Operaţiunile Meliţa şi Eterul. Istoria Europei Libere prin documente de 

Securitate, Ed. Compania, 2007,  p.13. 
3
“Vitralii – Lumini şi umbre” nr.25, pp.135-140. 
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convingă să rămână în Occident pentru a valorifica aceste cazuri în plan 

imagologic şi a-i antrena în activităţi anticomuniste şi antiromâneşti, ci îi 

îndeamnă să se întoarcă în ţară pentru a combate influenţa partidului 

comunist asupra vieţii artistice şi literare. Astfel s-a procedat cu pictorii 

Constantin Piliuţă şi Ion Nicodim în Franţa, cu poetul Ioan Alexandru şi 

criticul literar Nicolae Manolescu în R.F. Germania
4
. 

În acelaşi an, în luna noiembrie, „Europa Liberă‖ a înfiinţat două 

emisiuni în limba română, realizate de Monica Lovinescu („Teze şi antiteze‖) şi 

Theodor Cazaban („Idei şi fapte‖) prin care se urmărea „închegarea treptată a 

unităţii dintre oamenii de artă şi cultură din ţară şi emigraţie într-un front comun 

împotriva ideologiei comuniste şi a regimului din România‖. În acest scop, 

conducerea „Europei Libere‖ îşi propunea să sugereze oamenilor de cultură din 

ţara noastră să scrie lucrări care să nu concorde cu linia promovată de partid şi 

guvern, vizând o subminare din interior a regimului comunist pe calea culturii
5
. 

Dintr-un document al spionajului românesc
6
 rezultă că, după 1980, 

sub Administraţia Carter, activitatea „Europei Libere‖ a cunoscut o nouă 

ofensivă şi s-a concentrat, cu precădere, asupra unor probleme care se 

înscriau în sfera drepturilor omului. Totodată, emisiunile postului au căpătat 

o nouă orientare, care consta în „înlocuirea strategiei directe a răzvrătirii 

populare cu strategia indirectă a luptelor psihologice şi ideologice împotriva 

socialismului‖. 

În acest context, «C.I.A. şi organismele specializate ale 

Administraţiei şi Congresului S.U.A. au primit aprobările necesare pentru 

finanţarea acţiunilor de disidenţă menite să ducă la „destabilizări‖ în statele 

comuniste şi la „crearea de probleme politice interne‖ care ar slăbi sistemul 

social-politic din aceste ţări şi ar avantaja din punct de vedere politico-

strategic S.U.A.». 

Potrivit programului lansat în direcţia stimulării şi sprijinirii 

activităţilor contestatar-disidente, pentru România se vizau, în acea perioadă, 

ca obiective prioritare – spre deosebire de alte ţări socialiste din zonă – 

înfiinţarea de asociaţii „culturale‖, muncitoreşti (sindicate) şi iniţierea de 

acţiuni care să conducă la recunoaşterea oficială a existenţei unei opoziţii  în 

ţară cu privire la politica internă promovată de partid şi de stat. 

                                                           
4
C.S.S. (Consiliul Securităţii Statului)/Direcţia a III-a – Notă din 2 februarie 1967, apud 

Mihai Pelin, Op. cit, p.69. 
5
C.S.S./Cabinetul Preşedintelui – Nota nr.27 privind activitatea Comitetului Naţional pentru 

“Europa Liberă”,  din 8 februarie 1968, apud C.N.S.A.S./SECURITATEA – 

Structuri/Cadre, Obiective şi Metode, vol.2, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 2006, pp.255-

257. 
6
M.I./U.M. 0544 – Scurt istoric privind “Europa Liberă”, din 20 septembrie 1980, apud Op. 

cit.,  p.497. 
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În baza orientărilor date, s-a acţionat pe linia trimiterii în ţară de 

cadre, agenţi, emisari, sub diverse acoperiri, cu scopul de a contacta şi atrage 

la activităţi contestatar-disidente persoane din diverse medii şi profesiuni, 

acordându-se atenţie celor reperate că ar fi predispuse să se angajeze la 

activităţi deschise, protestatare, de nesupunere faţă de regimul comunist. 

O atenţie specială a fost acordată, în continuare, la începutul anilor '80, 

scriitorilor apreciaţi cu poziţie oscilantă, ca Dorin Tudoran, Nicolae Tertulian, 

Mircea Dinescu, Nicolae Manolescu, Samuil Druckman (Sami Damian) şi alţii, 

pe care îi incitau să activeze de pe poziţii disidente în cadrul Uniunii 

Scriitorilor
7
. 

Într-un document de analiză a activităţii colectivului cu competenţe 

informative în mediile cultural-artistice din 1982
8
, se consemna că, faţă de 

perioada anterioară, Radio „Europa Liberă‖ a consacrat în emisiunile sale 

spaţii mai ample domeniilor culturale – de la sistemul editorial până la 

producţia cinematografică sau mişcarea artistică de amatori – cu scopul de a 

demonstra promovarea de către partidul comunist a unei politici 

anticulturale. Totodată, s-a menţinut constantă insistenţa postului de radio 

respectiv de a crea sau de a stimula contestatari ai politicii culturale din 

rândul oamenilor de litere, în vederea constituirii unui nucleu disident. 

În anii 1984 şi 1985, secţia română a „Europei Libere‖ şi-a extins 

emisiunile cu caracter anticomunist. Au devenit sistematice incitările la 

acţiuni disident-protestatare, acte de dezordine şi manifestări de nemulţumire 

deschise, urmărindu-se crearea unei atmosfere de tensiune şi instabilitate, 

instigarea populaţiei la acţiuni contrare orânduirii comuniste
9
. 

În ceea ce priveşte domeniile de artă şi cultură, Radio „Europa 

Liberă‖ urmărea, în esenţă, următoarele obiective: «prezentarea denigratoare 

şi calomnioasă a politicii culturale a partidului şi statului; discreditarea ca  

„oportunişti fără statut‖ a creatorilor de opere ce reflectau realizările şi 

idealurile societăţii socialiste; subestimarea valorilor reale ale literaturii şi 

artei româneşti, concomitent cu prezentarea elogioasă a culturii occidentale, 

îndeosebi a creaţiilor unor emigranţi români cu poziţie anticomunistă; 

incitarea unor persoane din rândul intelectualilor din ţară la manifestări 

protestatare şi disidenţă; crearea unui climat de tensiuni, de rivalităţi şi 

polemici în viaţa literar-artistică, în activitatea uniunilor de creaţie şi a 

instituţiilor culturale româneşti; negarea existenţei libertăţii de creaţie şi 

prezentarea ostentativă a „decăderii‖ condiţiei social-profesionale a 

                                                           
7
M.I./D.S.S./U.M. 0544 – Nota referitoare la acţiuni ale „Europei Libere” şi C.I.A. privind 

stimularea activităţii de disidenţă în România, din 14 octombrie 1981,  apud Op. cit., p.546. 
8
M.I./D.S.S./Direcţia I – Raport de analiză al Serviciului 5 asupra activităţii desfăşurate în 

anul 1982, din decembrie 1982, apud Op.cit., p.580. 
9
 M.I./D.S.S./U.M. 0544 – Documentar privind  postul de radio “Europa Liberă”, din 26 

septembrie 1984, apud Op. cit., p.546. 
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scriitorului şi artistului în societatea socialistă, într-un climat de îndoctrinare 

politică, de izolare faţă de valorile spirituale europene şi universale, 

dogmatism, uniformizare ştiinţifică, cenzurare a originalităţii şi valorii 

artistice, revenire la practicile proletcultiste din anii 1950-1960 etc.».
10

 

Vasta şi intensa activitate de influenţă desfăşurată de Secţia română a 

„Europei Libere‖, îndeosebi de subsecţia culturală de la Paris condusă de 

Monica Lovinescu, urmărea crearea unui sentiment de culpabilitate 

scriitorilor români, acuzându-i de„conformism şi docilitate excesivă faţă de 

autorităţi‖, instigându-i la acte protestatare. Viza îndeosebi crearea unei 

disidenţe în rândul intelectualităţii din ţara noastră, mai ales a oamenilor de 

cultură şi ştiinţă, care să constituie embrionul unei mişcări contestatare, a 

cărei evoluţie să genereze acte de protest public faţă de politica culturală a 

regimului şi, în final, să se ajungă la negarea socialismului, în ansamblul său 

– politic, ideologic şi social-economic. În acest scop, Monica Lovinescu şi 

alte persoane din emigraţie sau din alte cercuri din exterior ostile regimului 

de la Bucureşti au promovat şi permanentizat contacte cu oameni de artă şi 

cultură din ţară cunoscuţi cu atitudini şi comportări potrivnice deschise ori cu 

poziţie neangajată. Acestora li se făcea o propagandă favorabilă în emisiunile 

„Europei  Libere‖ şi li se facilita obţinerea unor burse pentru studii şi 

documentare în Occident, publicarea unor lucrări literare, primirea unor 

invitaţii sau ajutoare materiale
11

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

M.I./D.S.S.- Notă privind activitatea unor asociaţii culturale din străinătate cu preocupări 

ostile R.S.România, din 28 august 1984, apud Mihai Pelin, Op. cit., p. 597. 
11

 M.I./D.S.S. – Notă din 15 aprilie 1981, apud  S.R.I./Cartea Albă a Securităţii, vol.5 – 

Istorii literare şi artistice, 1969-1989, Ed. Presa Românească, Bucureşti, 1996, doc. 222. 
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      ROXANA PAVNOTESCU 

 

 

 

 

                                               SCARĂ ÎN CER 

 Podețul de lemn se termină într-o scară care coboară pe o plaja uriaşă 

de un alb strălucitor. Cămile de nisip stau culcate şi perfect aliniate la 

marginea mării - făcătura vântului ce aleargă rebel plajele şi le sculptează 

după placul său. Podețul porneşte din malul înalt, de unde şiraguri nestemate 

de vile privesc la nesfârşirea mărilor, ca nişte balene, cu ochiul lor gigantic 

de fereastră şi lumină. În spatele lui, o terasă cu şezlonguri şi umbrele, o casă 

familiară ce ar putea fi a mea de-acum, de-altădată sau dintotdeauna. Ne 

pregătim eu şi cu A. să ne aventurăm pe podețul şubrezit, în periplul nostru 

obişnuit. Podețul - portal deschide visul de lumină al plajei. 

 Prin urmare, pornim. Eu înainte, şi fetița mea mai la urmă. Deodată 

piciorul îmi  rămâne suspendat în aer pe stinghia de lemn, ce şi-a pierdut 

rostul, dar continuă să sfideze gravitația într-un singur punct de sprijin. 

Celălalt capăt al ei plutea în aer imponderabil; cuiele ruginite erau îndreptate 

spre cer ca într-un tablou suprarealist. Îmi pierd echilibrul, mă prind cu 

mâinile de balustrade, şi ele la fel mişcătoare, şi mă propulsez mai departe. 

A. rămâne în urmă şi-mi propune să ne întoarcem. O forță inexplicabilă mă 

împinge înainte, către scărița care coboară către plajă. Ne vedem jos! îi strig, 

şi-mi văd mai departe de drum. A. mă urmează totuşi, nici ei nu-i place 

drumul ocolit către plajă, ar fi ceva în afara ordinii noastre prestabilite. După 

câțiva paşi, scărița de lemn se năruieşte sub pasul meu, preț de câteva 

stinghii, şi rămân din nou suspendată, în mâini, de data aceasta, fără cale de 

întoarcere. Mai mult, eşafodajul se desprinde de podețul de lemn şi începe să 

penduleze. Mă vizualizez pe scara de lemn cu picioroangele ei noduroase, 

îmbrăcate în şosete negre, croşetate de iscusința fluxului. Scara se balansează 

în bătaia vântului.  Sunt mult prea sus ca să sar, iar puterea în brațe mă 

părăseşte. Îmi încolăcesc picioarele pe stâlpii laterali şi alunec în jos, în 

trepte, ca marinarii pe odgon, în timp ce scara desenează arcuri prin aer, tot 

mai ample.  



48 
 

 Ating solul într-o stare de nedumerire şi perplexitate. Şi eu şi scara 

am rămas în picioare;  nu au fost decât vreo doi sau trei metri de coborâre 

verticală, dar mi s-a părut cea mai lungă scară din lume. O pornesc înapoi 

către casă,  ca s-o recuperez pe A. Pe terasa suspendată, o femeie frumoasă 

stă lungită în şezlong. Poartă pe cap, legată la spate, eşarfa mea marină în 

tonuri pastelate de bej şi alb antic. O prefera pe asta in locul celei cu 

cromatică – Kandinski, cu stridențe de roşu, portocaliu şi verde. Eşarfele 

umblau împreună în ieşirile noastre marine, ca gemenele. Eu i le ofeream pe 

amândouă, dar Mia o alegea mereu pe aceeaşi. Îmi duc instinctiv mâna către 

păr, eşarfa geamănă nu e pe capul meu! Și nu-mi amintesc s-o fi pierdut. Îmi 

zâmbeşte ca şi când mi-ar fi ghicit gândul; e calmă şi destinsă, totuşi ceva 

pare s-o apese. Eu mă bucur de liniştea şi zâmbetul ei splendid de regină; 

arată tânără şi frumoasă. Sunt cuprinsă de o fericire fără margini, dezarmantă 

- ce ar vrea să ignore stranietatea acestei întâlniri. Primul gest este să mă 

cațăr pe povârnişul de la marginea terasei, aproape de şezlongul ei, şi să-i 

cuprind mâna. Mâna care se odihnea pe marginea şezlongului e caldă, e 

moale şi caldă, aşa cum a rămas timp de câteva zile după ce ne-a părăsit, şi 

nu se mai ştie cât timp după aia. Chiar dacă nu resimt nici o strângere, mâna 

este caldă şi primitoare. Atingerea ei este atât de naturală, încât te îndeamnă 

la o conversație banală despre vreme, despre „ce mai faci‖, „cum o mai 

duci‖, tocmai acum când ai avea ocazia să prinzi câte ceva din taina vieții şi 

a morții. Îmi răspunde că îi e bine, doar puțin frig, nu ştie de ce, dar îi e 

mereu frig. Şi soarele friguieşte puternic deasupra mării, aerul e dens şi 

năduşit. Pare o zi marină dintre cele călduroase, fără briză şi valuri, un peisaj 

straniu, cețos şi statuar. Doar scara de lemn încă mai adie nedecisă, la 

marginea podețului, cu treptele scorojite, rupte şi mâncate de timp. Mama e 

îmbrăcată,  dar îi intuiesc formele ferme şi candide de carne, cum respiră 

prin țesătura veşmintelor. Şi mâna - mâna ei atât de caldă - de care nu mă pot 

desprinde…  Mă uit după A. care tocmai a coborât pe plajă, luând drumul 

ocolit. Vino să-i atingi mâna, bunica ta este aici! îi strig. Vino repede să vezi 

că poți să-i atingi mâna! Ca şi cum orice altă parte a trupului ei de vis ar fi 

fost intangibilă! Vino repede! îi strig tot mai impacientată. 

 Şi A. zâmbeşte fără uimire la vederea chipului Miei, ca şi cum locul 

ei ar fi fost dintotdeauna, irevocabil, pe acel şezlong, pe acea terasă, a acelei 

case atât de familiare, care mi-ar putea aparține. Chipul ei, deschis ca o 

îmbrățişare, nu trădează nicio uimire în fața acestei prezențe celeste. Şi în tot 

timpul acesta, stau cu spatele spre mare, cu ochii fixați în şezlongul mirific, 

fără să clipesc, şi ştiu că o singură clipire de întuneric ar curma inefabilul 

acestei clipe. Sigur, că o văd pe Mia! spune fetița mea, întârziind să urce 

povârnişul, să-i atingă mâna, aşa cum i-am poruncit. 
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 Atunci, mă întorc cu fața spre ea din dorința s-o împing către gestul 

imposibil, gestul euforic al bucuriei tactile.  Lumina se schimbă dintr-odată, 

din albul cețos, într-un auriu de toamnă, şi locul mării îl ia în  mod natural 

muntele. Un munte verde şi albastru, aşa cum se vedea, la asfințit, de la  

fereastra casei de la munte a mamei. Acum pricep de ce-i era frig. Eu eram 

cu spatele la mare când Mia era cu fața la munte. Perspectiva a devenit 

panoramică, ca şi cum cerul s-ar fi curbat, ar fi înghițit marea dedesubt şi 

coborât muntele sub casa noastră prezumtivă, de vacanță marină. O cruce 

aurie, uriaşă scintila rotund la confluența dintre două culmi muntoase, şi 

emitea o lumină foarte puternică, intermitentă – un adevărat far ecvestru. 

 Nu apuc să mai spun nimic pentru că ştiu că mirajul a luat deja 

sfârşit. Mă întorc. Şezlongul e inevitabil gol, aşa cum bănuiam cu ochii 

întorşi către crucea de lumină. Sună telefonul. Răspund cu greu. E fetița mea. 

Cele două puncte cardinale, şezlongul şi crucea de lumină nu mi-au dispărut 

de tot de pe retină. Mia e acum departe, dar bucuria întâlnirii va mai persista 

o vreme, dincolo de barierele mizerabilei conştiințe. Nu-mi amintesc de vreo 

altă revedere cu mama, peste ani, care să fi fost la fel de puternică. Mai 

exact, tocmai asta a fost cea mai palpabilă dintre toate, atât de palpabilă încât 

am simțit atingerea cărnii. Fără reproşuri, dezamăgiri, fără nervi şi aşteptări 

deşarte. Doar o atingere sublimă cu aceeaşi mână de har din momentul 

plecării. Unde s-a dus mama cu mâna ei veşnică de lumină? Puteam s-o 

întreb şi n-am făcut-o. Sunt sigură că mi-ar fi şoptit, subtil, ceva din taina 

lumii, ceva, ce aparent i s-ar fi permis, deşi nu tocmai… Doar tu ce-ai 

cunoscut cǎutarea (re)vederii/ ai sǎ întâlneşti dorul/ alergând vesel şi trist/ 

peste câmpurile albastre (Sehnsucht) 

 Sunt complet buimăcită. Poate dacă A., ubicuă în realitatea mea şi a 

visului meu,  n-ar fi telefonat, această neobişnuită întâmplare n-ar fi păşit 

pragul conştiinței. Totuşi, îmi amintesc că-mi derulam deja bucuria şi filmul 

visului în minte, înainte ca telefonul să sune. Poate au fost doar evenimente 

sincrone desfăşurate la limită, acolo unde timpul se opreşte să-şi tragă 

sufletul şi începe să curgă haotic. 

 Acest vis sublim îmi spune că visele nu sunt creații ale minții. 
Realitatea lor atât de puternică și apăsătoare îmi apare ca o încrengătură a 

unor vieți paralele, în care eșuăm în stările subliminale ale somnului. Cred că 

somnul unifică și conține arborele de decizie al vieților și lumilor noastre 

posibile. 

 Sunt la ocean, pe plajă, la confluența dintre lumi, şi bucuria încă nu 

mă părăseşte. Primul gând  a fost s-o sun pe prietena mea B., s-o rog să dea 

ceva haine groase de ale mamei, de pomană.. E multă lumină, obositor de 

multă lumină, iar soarele auriu al toamnei friguieşte… 
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             MIRCEA VAIDA - VOEVOD 

 

 

 

 

 

 

 

 

         CER CU ULII 

 

Tării triunghe gândul întretaie, 

în unghi e ochiul viu de uligaie, 

cu vântul împletind vrăjite mreje, 

trei ulii întocmesc pe cer vârteje. 

Hectare de azur sub aripi strânge 

hultanul însetat de sânge, hanul, 

coroiatul, pereche vântului pe plac! 

Îl huiduim – tot natul, tot Bănatul, 

îl simt întins cu umbra peste veac, 

mi-e sufletul în ghiara lui învins. 

 

SĂMÂNŢĂ DE VÂNT 

 

Treptat în trup îmi creşte un nuc, 

din gând – un gorun – apoi mă usuc 

şi spun: am avut o existenţă frivolă, 

voi sfârşi, deci, curând ars pe rug 

într-o mare biserică spaniolă. 

Va veni Dali pe dale dalând, 

să-mi planteze în ochi un boabab, 

voi fi Averoes, vreun princip arab, 

îngropat în gondolă de-un doge viclean, 

hirotonisit papă în alt Vatican. 

Pretutindeni – pre apă şi pre pământ 
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voi fi sămânţă de vânt 

tu caută-mă-n gând. 

 

ÎN JILŢ – MAHON 

 

Nocturni, 

într-un cotlon de turn, 

în vechiul burg, 

sub prapori mari, 

Jilţul-Mahon e demiurg. 

În fibra lui de lemn ceţos, 

de os - Saturn, 

duhnind a râncede tămâi 

şi ros de cari, 

din creştet până în călcâi. 

Sub lâncede plictisuri casc, 

cum stăm în jilţ din lemn de vreasc. 

Pe rândul scris sunt doar o bifă 

De vis, un semn, o hieroglifă. 

Citeşte-mă, cunoaşte-mă! 
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RAISA BOIANGIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      CĂLĂTORIA ÎNSPRE ORIGINI (III) 

 

                                  ,,Pe propriile ruine...” 

 

            ,,Pe propriile ruine am ajuns să ştim cine suntem‖ 

                                                                     Emil Cioran 

,,Îmi place să şed aidoma ierbii şi macului roşu pe biserici în ruină‖ 

                                                     Inelul reîntoarcerii, Nietzche 

 

 

Trenurile cu cei duși să piară, poate cu ce avea mai bun dăruita 

Basarabie ajunseseră: în Omsk, în Irkuțk, la Varâkino. Când s-au desferecat 

ușile vagoanelor, câte cadavre au văzut duhnind? Nu le-au putut scoate de-

acolo pe drum. Pe unde? Prin spaţiul acela neîncăpător, pe unde cădeau 

fecalele în mersul trenului? Trenuri - trenuri de vite, pline de oameni ajunşi 

la destinaţie ne-oameni. Nu puteau bănui cruzimea drumului, nu puteau 

bănui cruzimea destinului. 

,,Mama fusese luată şi ea cu Igor, eu scăpasem pentru că mă aflam la 

Tighina. Femeile şi copiii erau în alte trenuri, despărţiţi de bărbaţi‖. 

,,Am auzit, când am revenit în sat în ‚42 că tata n-ar fi supravieţuit şi-ar 

fi murit de inimă, înainte de a ajunge în Siberia‖. 

,,Se prea poate. Nu ştiu. Nici măcar nu ştim când au murit, nici dacă au 

un mormânt. Taţii noştri n-au morminte, draga mea verişoară‖. 

Stau întinsă pe canapeaua Valiei ca pe o năsălie. În braţele mele, 

braţele tatălui meu mort la treizeci şi şase de ani, cu trupul ne-protejat de 

vulturi, de lupi, de câini, de alte animale de pradă. Răsuflarea lui greoaie de 

om grăsuliu, bolnav de inimă: o inimă de tânăr, bătând cu repeziciune, 

anapoda bătând, parcă-i inima de-acuma. 
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,,Când au ajuns acolo, în Siberia, Cum au ajuns, erau mult mai puţini. 

Igor fugise şi i-a promis mamei că va veni să o ia curând. Mama n-a crezut. 

S-a văzut singură, fără soţ şi copii, într-o colibă dărăpănată prin care 

crivăţul intra în voie şi n-a mai rezistat: nervii i-au cedat şi s-a spânzurat‖. 

Valea parcă se jenează să-mi rostească un asemenea adevăr, ca şi cum acest 

lucru ar degrada-o pe mama ei şi pe ea, laolaltă cu mama. Mirarea mea, cu 

înfiorarea unei asemenea întâmplări mă trezeşte din somnolenţa ce m-a 

cuprins. Mă trezeşte, dar mă şi transportă în acele triste şi fără speranţă 

locuri, unde mama Valiei putea face un asemenea gest definitiv. Cât de 

disperată putea fi, cât de tulburată. Tot ce-a fost împlinire şi echilibru în 

viaţa ei s-a perturbat ca imaginea într-o oglindă spartă, nimic nu-şi mai 

avea dimensiunile dinainte. Lumea era întoarsă pe dos: era iadul, cu 

necunoscutele lui dureroase, mutilante. Mama Valiei ajunsă la un punct 

mort: de atunci încolo nu se mai putea trăi. Punct şi gata. Singurul ei sprijin 

dispărut: Igor. 

,,Când a venit Igor s-o ia de acolo a găsit-o spânzurată. Pentru el asta a 

fost o lovitură nemaipomenită. De atunci n-a mai putut să-şi revină. S-a 

apucat de băut. S-a însurat c-o poloneză. Lucrau împreună într-o mină de 

plumb. Le-au căzut părul, dinţii. Igor era un personaj dostoievskian‖. Se 

simte din vorbele Valiei, teama ei şi acum, după atâţia ani. 

,,Cum era?‖ 

,,Înalt. Solid. Când am mers în Siberia la el, părea un adevărat urs, 

devenise un mujic. Părea că n-are nimic sfânt. Avea opt copii. Am vrut să 

iau unul, să-l înfiez. Era un băieţel blond de vreo trei ani, cu păr cârlionţat. 

Dar mamă-sa poloneza, n-a vrut să mi-l lase, a zis că nu se poate despărţi 

de niciunul din copiii ei. Îmi închipui beţiile lui Igor, scandalurile, furia lui 

de om frustrat, care nu s-a putut bucura nici de prezenţa mamei. Copii lui 

au devenit adevăraţi rusnaci. Nu mai ştiau româneşte. El n-a învăţat 

poloneza nevestei, nici ea n-a învăţat româna. Vorbeau rusa, care era limba 

permisă acolo, în lagăr. N-aveau voie să părăsească locurile. Dimineaţa 

trebuiau să fie la program, îi striga şi se aplicau pedepse severe, dacă cineva 

îşi permitea să nu răspundă la apel‖. O familie distrusă, cum nu mai poţi 

recompune o pâine fărmiţată. 

Noaptea, întâia noapte în casa Valiei. Poate cândva, în întâia copilărie 

am dormit la familia ei. La naşa mea, care ar fi vrut de mică să mă ajute. 

Simt dorinţa ei de ocrotire, cum străbate zidul ce ne desparte. E un zid 

totuşi. Îl spargem încet-încet: uneori suntem atât de aproape, alteori, în alte 

clipe, ne despart oceane de ceasuri, nu ne mai găsim. Străine. Tot străine 

vom rămâne? Cavalere ale spiritului încercăm să vorbim despre lecturile 

noastre. Ea-mi recomandă o carte de o autoare necunoscută pentru mine, 

apreciind conţinutul liric, apărută de dinainte de evenimentele din ꞌ89, eu îi 

ofer spre lectură manuscrisul cărţii mele (un roman) adus pentru a fi oferit 
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unei edituri bucureştene, care o fi, cum s-o nimeri, poate editura ,,Speranţa‖ 

care a instituit un concurs. Ea e bucuroasă de o asemenea ofertă, astfel 

devine întâia lectoră a uneia dintre noile mele cărţi. 

,,Poate aşa mă vei cunoaşte mai bine. În această carte vei găsi, câte 

ceva din tinereţea şi maturitatea mea‖. 

Ea oarecum emoţionată, agitată. Se vede că-i plac cărţile, dar a-i oferi 

eu o carte scrisă de mine nu s-aştepta, probabil. E ceva, care speră ea ne va 

apropia mai mult: vrea să mă ştie. Deodată, eu îi umplu viaţa poate prea 

mult, dar după ce-am lipsit atât. Pot să mă insinuez astfel, încât să sper că 

vom fi ca şi când nimic nu ne-a despărţit!? 

Aşternutul proaspăt scrobit mă primeşte ca pe o străină. Trebuie să mi-l 

fac familiar, să-l rulez pe trupul meu, duşat în baia cu apă caldă, până 

târziu. Totul la Valea pare proaspăt şi solemn. Categoric, încă nu sunt 

acasă. Încă nu ştiu obiceiurile gazdei mele, fiinţă singură, care trebuie că 

are tot felul de tabieturi. E meticuloasă: masa, la care am servit mâncăruri 

preparate cu gust, la locul ei. Totul respiră ordine şi echilibru, aproape de 

pedanterie. N-aş vrea să clintesc lucrurile. Să fiu ca şi ele: un obiect al 

încăperii. Să nu schimb nimic din liniştea şi armonia acestui interior. Şi 

totuşi, n-am stare. Îmi trag pătura la spate. Am senzaţia de rece. Reţin 

capotul Valiei pe mine, nu se face, dar mi-e frig. Chem somnul: nu vine, 

vine hăt târziu în noapte. Pendula anunţă orele şi jumătăţile. Sunt trează şi 

le primesc. Adăst în noapte, cu oarecare teamă de luminile care joacă pe 

pereţi discrete şi obscure. Zgomote din bloc, vorbe, mişcări de obiecte îmi 

tot amintesc că sunt altundeva decât acasă, la ţară. Valea e în camera 

cealaltă. Ea, nu-i nici mama mea, care nu mai trăieşte, moartă într-un stupid 

accident de maşină, nu-i nici sora mea pentru că n-am soră. E verişoară şi 

atât. Deodată încep să preţuiesc acest grad de rudenie. La un copil singur, 

fără fraţi, vărul – vara devin personaje importante. Pot ţine locul unui frate, 

a unei surori. Am avut asemenea verişoare şi veri din partea mamei, la 

fiecare am ţinut(şi mai ţin, care nu mi-au înşelat încrederea), dar din partea 

tatei: e singura rudă pe care încerc să mi-o apropii, pe care-o simt chiar 

aproape, pe care-o vreau acum, ca şi cum prin ea aş pipăi locurile de-acolo. 

Copilăria n-o mai pot întoarce, dar o pot pipăi prin Valea acum( 

Valentina!). 

Cum să dorm, cum s-adorm? Şi frigiderul ăsta, doar şi-acasă face 

zgomot. Aici, pur şi simplu, mă ţine trează, nu mă lasă, ca un colac de 

salvare să nu mă-nec într-un somn greu, coşmaresc? Igor vine ca o 

matahală cu ochi mari de dinozaur şi mă-npinge, gata să m-alunge din pat. 

,,Tu, tu, tu ce cauţi aici? Ce vrei? Ce vrei acum? Unde-ai fost? Ce-i cu 

tine?‖. Cu ghiare mă-npinge. Nu vreau să mă dea jos. Mă ţin tare de 

marginea patului. Sunt gata să cedez.  
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,,Ce-i cu tine , mititico, s-a-ntâmplat ceva?‖ Glasul Valiei îmi opreşte 

zbaterea. În semitrezie imaginile sunt groteşti. Totul pare real şi ireal în 

acelaşi timp: glasurile celor plecaţi în spaţii de necuprins, trenurile în gări, 

vaierul lor. Cum mă doare acest vaier. Cum îl simt, de parcă îl trăiesc 

acum, în această clipă.  

Se poate re-trăi ce n-ai trăit? Tata, cu faţa lui c-o expresie de tristeţe 

îmi pune mâna pe umăr. Nu-ntorc privirea spre el de frică să nu-nnebunesc! 

E prea concretă această mână ca să mă las ei.  

,,Uită-te‖, zice încet, ca-ntr-o vrajă. Nu-mi pot întoarce trupul, nu mă 

pot desprinde din strânsura lui. Sunt mică, sunt mare, sunt sub stăpânirea 

lui. Şi tatăl Valiei, undeva pe un deal înzăpezit îmi face cu mâna. Nu pot să 

merg. Sunt înţepenită. Nu vreau să merg cu ei. E prea periculoasă 

ascensiunea. Şi e doar un simplu deal, care însă se tot îndepărtează. Întind 

braţele să mă feresc, iar dealul se-ndepărtează precum melcul ce intră în 

cochilie. N-am s-ajung niciodată la ei. Tatăl meu e mort – ştiu asta şi-n vis. 

Tatăl meu nu mai e, chiar dac-a fost. A fost. Transpir. Mă lupt cu propriul 

trup lipsit de vlagă. Energia din mine – secată. Ploaia, cu lumini strălucind 

din lumina becului de-afară. Ţârâitul ei uniform, egal mă trezeşte şi m-

adoarme. Trebuie să dorm. Să număr în gând. Să-mi zic că toate sunt 

relaxate în mine:membrele-mi sunt moi, moi, moi. 
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                  GHEORGHE DĂNCILĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Pendulare 

 

 

Au înflorit salcâmii, Doamne, 

Şi-acuma ca de-atâtea ori 

Şi ne-nduraţi judecători 

Vin florile să le condamne 

Această tristă scuturare 

E un destin croit nedrept 

Va trebui să îl accept 

Ca înviere viitoare 

Între extaz şi agonie 

Aceeaşi risipire-n veci 

Aceasta-i situarea deci 

Între ce-a fost, ce va să fie 

 Şi flori şi oameni, vrem nu vrem 

 Răbdăm acelaşi sfânt blestem. 

                                        10 mai 2016 
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                Excludere 

 

Ce-nfricoşată-i, nu ştie de milă 

Ereditatea noastră de reptilă 

Din comportare cine să dizloce 

Chimia asta aspră şi feroce 

Tot duhul lumii-n carne se adună 

Şi-o face nesătulă şi nebună 

Ca bezna răsărind din elemente 

Ne curge-n gânduri forţa din torente 

Ne-aprinde viaţa cu porniri primare 

Învie fiara, grea ameninţare 

Împrăştie în jur şi ne animă 

O poftă rea ce nu merită stimă 

O condamnabilă reţea impură 

De agresivitate şi de ură 

Şi din uman rămâne simulacrul 

Ce din făptură ne exclude sacrul. 

                       29 februarie 2016 

 

                       Blocaje 

 

Sunt energii feroce, nesătule 

Şi mă pândesc, mă chinuie, mă vor 

Iar lumile-mi de îngeri le vor nule 

Le simt pulsatul ameninţător 

Şi prin lumini de zi mi se strecoară 

Spaţiul interior îl vor fragil 

Din bezna nopţii îşi făcură scară 

Ies din concret, lucrează-n plan subtil 

Vânează slăbiciuni şi ispitire 

E totul în registru negativ 

Şi îmi vorbesc mereu de nimicire 

Deşi eu le vreau gestul milostiv 

 Umblă cu-ncurcături şi cu trucaje 

 Mă ţin în nebunii şi în blocaje. 

                                   28 ianuarie 2016 
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                    Final 

 

Călătoresc spre marile tăceri 

Şi drumul aspru înţelept mă face 

Vor fi, când totul se numeşte ieri 

Prea multe despărţiri, prea multă pace 

Trece şi marea teamă care-a fost 

Ca toată existenţa s-o consume 

Când cerul va fi ultim adăpost 

Când voi uita tot ce fusese lume 

Se aminteşte ţipătul sublim 

Ce în urechi de iarbă să adoarmă 

Şi când acel final o să-l simţim 

Va semăna cu ultima alarmă 

 Şi ce uşor e, ce păruse greu 

 Sus pe moşiile lui Dumnezeu. 

                                21 noiembrie 2016 

 

 

                      Război 

 

Mă-nchid în tăcere, singura mea armă 

Carnea e-n alarmă, gândul în alarmă 

De la bucurie faţa mi-i întoarsă 

Ţipătul şi groaza, sânge ce se varsă 

În războiul care mi-a pătruns în toate 

Boală-n adevăruri, boală-n libertate 

Boală grea mi-i existenţa toată 

În poveşti iubirea trece ambalată 

Lăuntricitatea de răniţi e plină 

Nimic din sublimul meu n-o să rămână 

Drumuri spre dezastre, drumuri spre spitale 

Haos şi cădere, derutări totale 

 Doamne, conteneşte trista măcinare 

 E absurditatea în care se moare. 

                                     30 decembrie 2016 
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              IULIU PÂRVU 

 

 

 

 

 

                         PE  URMELE  AFRODITEI  

                                (jurnal de călătorie) 

        13 aprilie, Larnaca 

Somn mai scurt decât l-am fi dorit. Ne dăm seama că ne-am trezit prea 

devreme. Încercăm noi să mai ațipim, dar nu-i rost, pentru că telefonul e 

grijuliu, nu cumva să întârziem. Ca de obicei, nu iese cu o iotă de sub 

comanda neveste-mi. La micul dejun, zacuscă, doar e Joia Mare. Numai pe la 

8,30 ar trebui să fim în stație, pentru excursia la Nicosia, dar Elena mă scoate 

din cameră la 7,30. N-am apucat să-i spun aseară cât de aproape suntem de 

locul de îmbarcare. Acum,  ce să facem, așteptăm. A mai existat un 

precedent, tot cu ardeleni, a scris despre ei Rebreanu. Măcar ne îndestulăm 

cu aerul tare de mare. La ora 8 sosește un autobus cu tablă de Nicosia. Îi 

arătăm și noi factura șoferului, dar nu ne primește. El face curse regulate, nu 

servicii turistice.  Mai așteptăm. Încep să se adune presupuși turiști, dar nu 

prea mulți. Vine o doamnă, care ne cuprinde pe toți cu zâmbetu-i larg și ne 

ia pe rând, întrebându-ne ceva de Paphos. Nu înțelegem ce dorește, dar Elena 

îi arată factura. Dă afirmativ din cap și ne-o reține. Rămân contrariat. Ce 

înseamnă asta? Sar cu vorba pe nevastă-mea ce-a ars-o să i-o dea, doar n-am 

plătit să mergem în excursii aiurea.  Pentru Nicosia am plătit, la Nicosia să 

ne ducă. Elena cere să-i restituie factura, dar doamna nu vrea. Ea ne-a 

adoptat, deci adoptați rămânem. Acuma, una din două : ori că la Paphos se 

merge prin Nicosia, ceea ce, privind harta, nu-mi vine să cred, ori că nu are 

destui clienți și ne ia pe noi de fraieri, văzându-mă cu părul albit. Între timp 

sosește autocarul. Aproape plin. Ghida, căci,constatăm , acesta era statutul 

doamnei, urcă prima, se salută afectuos cu șoferul, îi predă facturile și ne 
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face semn să urcăm. Mai putem refuza? Înăuntru, trei-patru locuri libere 

dispersate, nici vorbă de  rezervare, ca și cum nu s-ar fi știut de noi. Elena dă 

să se așeze lângă o doamnă, iar mie îmi indică locul din spatele său lângă un 

domn. Dar nu apucăm să ne așezăm, că domnul se scoală de la locul lui de 

lângă geam, să se mute lângă doamnă. Deducem imediat că sunt soț-soție. 

Avem și noroc, în tot ghinionul, că nimerim locuri mai în față, eu la geam. 

Porniți la drum, urmăresc cu atenție tot ce iese în cale, ca să culeg cât 

mai multe impresii despre Cipru. Curând îmi dau seama că Larnaca este un 

oraș mai întins decât credeam. Pe margini, are construcții moderne, în 

cartiere noi. Ghida face prezentările în engleză, vorbind rar și răspicat, dar 

pentru noi tot aceea.Important e ce ne cade nouă sub ochi, cât se verifică din 

informațiile aduse de acasă... Ieșim într-o zonă de câmpie, după ce intrăm pe 

o autostradă impecabilă. Cum și la ciprioți volanul mașinilor e pe dreapta, ca 

la englezi, sensul circulației este adaptat acestei situații. Privesc în toate 

părțile, căci de peste tot răsar lucruri neobișnuite. Nu pot să nu mă mir, 

bunăoară, văzând holde înspicate. În prima jumătate a lui aprilie ! Orz, e 

adevărat, dar chiar și așa, mai ales că începe să dea în pârgă. Când a fost 

semănat, ca să ajungă în acest stadiu de vegetație ? Pe la Crăciun, probabil, 

ori după Anul Nou... Ajunși la o bifurcație, lăsăm în dreapta indicatorul de 

Nicosia și noi o luăm spre stânga. Acum e clar, mergem în altă parte, nu în 

capitală. Elena se înfurie. „O mănânc, zice, pe tipa de la agenție, că ea a 

încurcat lucrurile.‖„Ești liberă, din partea mea, îi răspund, dar sunt curios în 

ce limbă-i mânca-o, ca verva-ți să nu alunece ușor în ridicol...‖ În sfârșit, 

asta e... Intrăm, apoi, într-o zonă ușor colinară, cu pomi mulți, măslini, 

chiparoși, pini. Floră mediteraniană. Fânețe cosite. Pământ albicios, care 

imprimă decorului un fond puțin obișnuit. Cu cât înaintăm, colinele capătă 

contururi mai accentuate și solul e mai arid. Culturile, de acum, se înșiră 

numai pe văi. Niște văi secate. Ne ies în cale trandafiri înfloriți. Doamne, cât 

de înaintată e vegetația față de la noi ! Undeva, în dreapta,pe un versant, 

Choirokoitia, veche așezare neolitică. Pare, mai degrabă, o ciudată 

formațiune geologică. Nu oprim. Se vede că avem lucruri mai importante de 

vizitat. Facem, totuși, un popas într-o benzinărie, la o intersecție de drumuri. 

Din marketul ei se pot cumpăra multe. Obișnuitele trucuri ale ghizilor pe 

trasee turistice. Noi cumpărăm o plasă de portocale proaspăt culese, și de la 

un alt magazin din apropiere, o pâine, s-o avem de rezervă, căci în Larnaca 

nu prea găsim...Mai departe, apoi, spre Limassol. Ne-am apropiat iarăși de 

litoral. Îndată ajungem la marginea orașului, dar nu intrăm. Pare întins, pe 

malul mării, cu multe construcții moderne. Și aici există un 

aeroport...Vegetație din Sicilia și Malta. Măslini, peste tot, citrice, cactuși... 

Ieșim din autostradă, trecem prin Eremi și oprim la Kourion.Știam ceva 
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despre el din ghidul turistic, dar nu am prea băgat seama la informații. 
Adevărul e că, după ce ai văzut atâtea situri arheologice peste tot, nu te mai 

aștepți să decoperi multe lucruri noi. Ce eroare ! Cum era să păcătuim ! Un 

sit absolut excepțional. Aici, la Kourion, a existat o veche așezare urbană, 

ridicată de ahei cu 14 secole înainte de Christos! Maxima ei înflorire s-a 

petrecut sub romani, care au transformat-o într-un centru administrativ de 

prim rang. Orașul avea o poziție extrem de avantajoasă, pe un versant cu 

largă deschidere la mare. La poalele lui, coline domoale copleșite de pomet 

de tot felul și un șes, pe litoral, cu pământ roșietic, numai bun pentru culturi 

agricole. Apele mării, de un albastru intens, tălăzuiesc prietenoase, spălându-

i, cu spuma lor, malurile-i joase. Un tablou fermecător ! Orașul a intrat în 

declin târziu, o dată cu raidurile arabe, când populația a început să migreze 

spre interiorul insulei. Cu vremea, n-au mai rămas din el decât ruine, parcă 

după o lege nescrisă a firii...Ce-au descoperit arheologii după 1873, când au 

început săpăturile ? Mai întâi, un amfiteatru, cu fața spre mare, de toată 

frumusețea. Am văzut multe până acum, dar puține sunt așezate într-un loc 

atât de privilegiat. Pare-se că a fost ridicat de vechii greci și extins de 

romani, până la o capacitate de 3500 de locuri. Aici s-au ținut spectacole 

impunătoare, apoi s-au organizat lupte cu gladiatori. Astăzi este restaurat și 

înțelegem că vara se desfășoară spectacole de tot felul. Până a coborî  la 

amfiteatru, în vârful dealului, poate fi admirat un excepțional mozaic din 

așa-numita Casa Eustolio, proprietate privată în acele îndepărtate vremuri. 

Un mozaic de paviment, de mirare cât de bine conservat. Privesc  pierdut în 

reverii și nu-mi vine să cred. Au călcat pe el picioarele unor oameni atât de 

siguri pe soarta lor, fără să se gândească la ce se va alege de lumea în care 

trăiau. Și-au scăldat privirea în formele lui armonioase, nebănuind că acestea 

vor rămâne singurele urme ale vieții lor tumultoase. N-ai cum, în fața 

ruinelor, să nu te convertești în poet sau filozof, decât dacă ești tare gol pe 

dinăuntru... Întregul  ansamblu e acoperit de un tavan înalt, să nu fie afectat 

de intemperii. Ce înseamnă oameni responsabili, interesați sincer de 

patrimoniul național ! Toată lauda pentru autoritățile cipriote !... Mai jos, 

sunt băile romane, și ele pardosite cu mozaic, acesta însă mai degradat. Alte 

valoroase mozaicuri se găsesc în Casa lui Ahile, cu două reprezentări 

celebre. Prima, a personajului homerian însuși, surprins deghizat, 

dezvăluindu-și, din neatenție, identitatea în fața lui Ulisse. A doua, cea a lui 

Ganimede, adolescentul de o rară frumusețe, din mitologia greacă, răpit de 

vulturul lui Zeus, pentru a-l face paharnicul zeilor din Olimp... Foarte 

interesante sunt și ruinele apeductului care transporta apa pentru oraș ori 

ruinele Bazilicii paleocreștine, din care se mai păstrează câteva coloane și 

urme de mozaic. Și n-am apucat să vedem chiar tot. La ora 10,55 pe care 
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ghida ne-a scris-o în carnet ca termen limită de îmbarcare, trebuia să fim și 

noi sus. Înainte să urcăm, două momente care merită reținute. Primul, pomul 

cu roșcove din incinta sitului. Nu mă pot abține să nu rup vreo trei păstăi 

verzi și câteva frunze, să le iau cu mine. De asemenea, un fir de mac înflorit, 

dintre cei care au înroșit cărările printre ruine. Al doilea moment, mai 

important. Urmărindu-mi conversația cu Elena, în care îmi împărtășeam 

impresiile despre cele văzute, doamna de pe banca din față în autocar, ni se 

adresează românește. Rămânem surprinși. Aflăm, astfel, că dumnealor sunt 

din Israel, evrei plecați din România cu mulți ani în urmă, pe când erau 

adolescenți. Doamna, din Seini, de lângă Satu-Mare; domnul, de la Focșani. 

Amândoi au făcut studiile liceeale în țară. Vorbesc încă bine românește și au 

amintiri plăcute despre locurile pe care le-au părăsit. Ce frumoasă surpriză! 

Uite că nu suntem chiar singuri între străini, avem, de acum, cu cine 

conversa.  

Ne continuăm drumul spre Paphos. Trecem printr-o zonă premontană, 

mai pitorească decât cea prin care am trecut până acum. Înălțimi aride, cu 

formațiuni geologice închipuind realități bizare. Cromatica locurilor, destul 

de simplificată. Pe fondul alburiu al rocilor, verdele închis al tufărișului și 

măslinilor. Ici-colo, aripile deschise larg ale unor eoliene, care ne scot din 

reveriile regresiunii în timpuri de mult apuse, parcă din ce în ce mai 

ispititoare... Așezarea spre care ne poartă autocarul este veche și ea, datând 

din secolul IV î.e.n. și având vreme îndelungată statutul de capitală. După 

800 de ani de intensă viață urbanistică, sub asaltul arabilor și în urma unor 

cutremure, a început să decadă, împărtășind soarta Kourionului.  Ce s-a 

păstrat din oraș abia în ultimii 30-40 de ani s-a trezit cu adevărat la viață, 

după ce a fost construit și aici un aeroport și s-a dezvoltat portul 

maritim...Intrăm doar prin periferia orașului modern, căci interesul turistic se 

concentrează asupra a ceea ce localnicii numesc Kato Paphos, cum ar veni 

Orașul de Jos, pe care îl căutăm și noi. Oprim, mai întâi, la o veche 

mănăstire, Theoskeparti, ce poartă urme de fresce bizantine timpurii. 

Construcția de azi e mai nouă, a fost ridicată pe ruinele celei de demult și 

întregită cu un turn – clopotniță în stil roman. Mai importantă, prin valoarea 

sa istorică, ni se pare  Agia Solomoni. Este vorba de o biserică subterană, de 

prin secolul XII, cu fresce, în mare parte deteriorate, și de apă, și de 

însemnările primilor cruciați care au trecut pe aici. Nu zăbovim,, însă, ne 

grăbim să ajungem la Centrul de primire a vizitatorilor, ca să intrăm propriu-

zis în celebrul sit arheologic de la Paphos, inclus pe lista Patrimoniului 

Mondial UNESCO. Aici, prețul biletului intră in costul excursiei. Dincolo, 

am plătit bilete de seniori. Multe autocare în parcare, ceea ce înseamnă și 

mulți vizitatori. Intrăm, de fapt, într-un vast muzeu arheologic în aer liber. 
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De la poartă, nu i se poate cuprinde toată întinderea, pentru că terenul nu este 

plat. Pe niște alei, ghida ne conduce până la Casa lui Dionysos, pentru ea cel 

mai important obiectiv de vizitat din vastul areal. Și aici, ca la Kourion, situl 

e acoperit. Parcă toți vizitatorii s-au înghesuit spre acel loc. Este ușor de 

ghicit motivul. Ce-au fost frumoase mozaicurile de la Kourion, dar ce vedem 

aici întrece orice închipuire. Adevărate covoare, împistrate cu o artă 

desăvârșită, de-o prospețime a culorilor neverosimilă, după aproape 2000 de 

ani. I se spune Casa lui Dionysos, pentru că principalul motiv narativ al 

mozaicurilor este celebrul personaj mitic.Dar ,de fapt, întregul ansamblu 

reprezintă o vilă, cu siguranță superbă, a vreunui patrician roman dedat 

plăcerilor vieții. Toată lumea știe ce hram purta Dionysos, la greci, versus 

Bachus, la romani. El descoperise vinul și era un împătimit degustător al lui. 

Filozofii de mai târziu au ajuns să definească o categorie umnă printr-o 

derivare de la numele său. Poți fi un apolinic sau un dionisiac, după cum ți-i 
dat să-ți porți existența, sub impulsul rațiunii ori al simțurilor. Omenești sunt 

amândouă felurile de-a fi, contează, până la urmă, în ce doze ți le asumi. 

Hotărât, stăpânul acestei vile, ca emul al lui Dionysos, a știut pentru ce 

trăiește. Frivolitatea sa n-a fost însă rudimentară, ci chiar elevată, după cum 

arată mozaicurile. Avea cultură, avea gust artistic desăvârșit, dacă a ales să 

comande asemenea capodopere...  Ce bine-i stă lui Dionysos traversând 

cerurile într-un car tras de leoparzi ! Dar cum nu-i stă lui bine când e 

imaginat de un mare artist !... Reprezentările mitologice nu sunt limitate însă 

numai la el. Și aici apare, bunăoară,Ganymede, ridicat de vultur spre muntele 

Olimp... Minunat ! Ce păcat ar fi fost să ne scape Paphosul... Și nu e tot. 

Ghida ne fixează ora 14,40 pentru întâlnire, urmând ca mai departe vizita s-o 

facem singuri, de voie, având fiecare o hartă a sitului. Este evident că nu 

vom reuși să ajungem la toate cele 23 de puncte cu interes muzeistic, 

împrăștiate în întreg complexul, deci trebuie să selectăm. Elena, obosită, 

renunță. Se așează pe o bancă la umbră, astfel că pornesc singur. Urc, la 

început , o colină blândă, pe o alee înmiresmată de florile de câmp din jur. 

Îmi permit să rup câteva, să le păstrez ca amintire, după ce, politicos, le voi 

dărui întâi neveste-mi în buchet. Pe vârful colinei, mai spre dreapta, identific 

urme a ceea ce a fost vechea agoră sau forumul , după vremurile prin care a 

trecut.  În apropiere, Odeonul, locul destinat audițiilor muzicale și 

recitalurilor de poezie. Panorama e largă, și spre mare, unde se află portul, și 

spre orașul de azi. Un far, destul de fălos cu incinta sa, cam distonează într-

un cimitir atât de încărcat cu amintiri istorice venerabile... Mă întorc la 

Elena, să prânzim. Frugal, ca în Joia Mare. Îmi aleg, apoi, alte puncte, din 

apropiere, spre care te conduc indicatoare: Casa lui Aion, Casa lui Theseu, 

Casa lui Orfeu. Toate edificii cu același statut, adică vile ale unor oameni 
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înstăriți. Și aici mozaicuri, care fac diferența, dar și urme de ziduri, inclusiv 

coloane, ce atestă valoarea deosebită a arhitecturii domestice din acele 

timpuri. Pe lângă Dionysos, adevărat leitmotiv, mai apar reprezentați Leda, 

cea sedusă de Zeus și prefăcută în lebădă, ori Orfeu, a cărui muzică 

îmblânzea și fiarele. Câteva din aceste mozaicuri sunt conservate destul de 

bine, altele s-au degradat...Câte nu ar mai fi de vizitat ! Dar cum spuneam, 

sunt greu de cuprins toate în două ore. Cel mai apropiat ar fi fost castelul de 

pe malul mării, în vecinătatea portului, ridicat în secolul XIII, sub dinastia 

Lusignan, restaurat apoi de turci și folosit ca închisoare. Dar nici pentru el nu 

am timp decât să-l privesc da la distanță... Mă întorc la Elena, care mă 

aștepta nerăbdătoare, să ne îndreptăm spre autocar. Excepțional sit 

arheologic, cum nu multe am întâlnit în peregrinările mele. Și ce întinsă 

suprafață încă necercetată, așteptând să-i vină rândul pentru săpături... În 

parcare stăm de vorbă cu domnii din Israel. Prin intermediul lor, conversăm 

cu ghida. Aflăm că se numește Giulia, dar nu-i italiancă. Mă prezint și eu, 

spre a-i sugera că avem nume apropiate. Îi arătăm factura pentru excursia de 

sâmbătă, să ne spună dacă în traseul a ceea ce se cheamă „Discover the 

Island ‖înscris pe ea intră și Nicosia. Confirmă, încât ne vine inima la loc. 

Din  vorbă în vorbă, mă desconspir în fața vecinilor de autocar că am 

publicat până acum trei volume cu impresii de călătorie, inclusiv în 

Israel,trezindu-i interesul mai ales doamnei. Mă ofer să le trimit unul. Îmi 

dau adresa, în acest sens, încât chiar ne împrietenim. 

Plecăm punctual. Ne îndreptăm, acum, spre Petra tou Romiou (Piatra lui 

Romios), să cunoaștem locul unde s-a născut Afrodita. Asta-i, deci, domnița 

de la agenția de turism din Larnaca a gândit bine lucrurile, numai că noi n-

am prea înțeles. I-am cerut Afrodita și ne-a dat Afrodita, doar că nu în ultima 

zi, ci în prima, introducându-mi-o într-un circuit cu antichitățile care fac 

mândria  Ciprului. Nu s-o certe Elena merită, ci să-i sărut cu toată reverența 

mâna, chiar dacă nevastă-mea nu-mi prea agreează asemenea accese... 

Înaintăm pe malul mării și ajungem destul de repede. Parcare, atent 

amenajată, ca pentru un loc special, unde toată lumea oprește. Coborâm 

precipitat printr-un tunel care ne conduce pe faleză. Câtă sălbăticie ! Ce 

stânci semețe se înalță din mare, ca pentru  a marca unicitatea locului! După 

legendă, aici, s-a născut Afrodita...Dintre aceste stânci, din spuma valurilor 

mării care se izbesc. Ea, ca zeiță a dragostei, urma să întruchipeze modelul 

absolut al frumuseții feminine, la care toți bărbații să aspire, pentru a-și 

domoli primitivismul înnăscut. Întreaga sa ținută  făcea soarele să 

strălucească mai puternic și florile să înflorească mai aprins. Au luat-o în 

primire Horele și Charitele, divinitățile Disciplinei (Eunomia), Dreptății 
(Dike),Păcii (Irene),ale Grației (Aglae, Euphrosine, Thalia) și au îmbrăcat-o 
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în veșminte țesute în fir de aur, iar pe frunte i-au pus o cunună de flori 

înmiresmate. Chip de mireasă, în absolut, pe care orice fecior și-o visează. 

Ce șansă pentru vechea Kytheră, Ciprul de azi, să se învrednicească de o 

legendă așa frumoasă ! Și lucrurile nu se termină aici. Cum era firesc, 

Afrodita și-a căutat un tânăr pe măsură, l-a întâlnit pe Adonis, astfel că și 

fetele pot aspira de atunci la bărbatul ideal care să le dea sens vieții. 
Împreună mergeau la vânătoare în codrii din Munții Olimpului (cel din 

Cipru, nu din Grecia ),trăind farmecul unei idile pe care toate cuplurile tinere 

tind s-o repete... Cât de fumoase sunt vechile povești ! Ce înseamnă un popor 

cu imaginație arhetipală!... N-am știut până acum că și legendarul Pygmalion 

a fost cipriot. Cunoașteți, probabil, povestea sculptorului îndrăgostit de 

propia-i lucrare. Afrodita i-a însuflețit-o, scoțându-l, astfel, din singurătatea 

sa apăsătoare...Dar să revenim. Fotografiez locul din toate unghiurile, cu 

frenezia unui turist începător. Și pentru sălbăticia lui, dar mai ales pentru 

frumusețea poveștilor sale. Nu știu cum se face însă că Elena mereu mi se 

vâră în față în postură de Afrodită. Nu intră în spuma valurilor, căci e în 

pantofi și i-i frică de apă, dar ține să mi-o închipui că așa s-a ivit și ea în 

viața mea, să-mi lumineze ființa. Altele pe măsură nu se mai găsesc ori n-au 

ce căuta în fața ochilor mei. O încurajez să culeagă pietricele din cele aduse 

de valuri, migălos rotunjite și viu colorate, căci eu nu mă prea pot apleca. 

Am mai făcut treaba asta și prin alte părți, dar acestora le vom da o 

semnificație aparte, dat fiind locul de unde sunt. Aproape că umple o pungă, 

astfel că ne vom întregi colecția, s-o lăsăm moștenire nepoților... Cum se 

apropie ora de plecare, lumea începe să se adune la autocar, încântată de ce-a 

văzut. Eu rămân mai la urmă, să mai surprind câteva imagini pentru fototecă 

și să mai inspir aerul afrodisiac al locului. 

Drumul ,mai departe , e spre casă, cum s-ar zice, adică spre Larnaca, dar 

nu pe autostradă, ci pe o șosea cu viaducte și tuneluri. Trecem, astfel, prin 

mai multe localități. În Limassol nu intrăm nici de această dată, decât pe la 

margini. Oricum, ni se întărește prima impresie, a unui oraș întins, modern, 

cu multe biserici noi, ceea ce înseamnă că populația îi sporește continuu. 

Abia de aici încolo intrăm în autostradă. Direcția e spre Nicosia. Undeva, 

lângă Kofinou, o cotim spre Larnaca. Înainte de-a intra în oraș, în dreapta, un 

zid lung și înalt părăsit, cu foarte multe porți, al căror sens nu-l putem 

descifra. Înțelegem de la ghidă că a fost un apeduct, construit de pașa Bekir 

în 1746. O relicvă otomană, deci, pe care ciprioții greci nu pun mare preț. La 

coborâre, ne salutăm cordial cu noii prieteni și le mulțumesc șoferului și 

ghidei în câte limbi sunt capabil, românește, ungurește, nemțește, rusește, în 

franceză, în italiană, să vadă că-s poliglot, chiar dacă nu vorbesc engleza. Se 

amuză... Ajungem la hotel mai devreme decât ne așteptam. Seara, ieșim la 
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plimbare. Mai cumpărăm aceleași produse de post, acum de la un indian, 

apoi pe faleză, în rând cu lumea. Sună Ancuța. Ne dăm seama că nu putem fi 

apelați telefonic ori să apelăm noi decât aici, pe malul mării. Acasă, toate-s 

în ordine. Se pregătesc și ei să intre în vacanță. Ne minunăm de o pereche 

tânără cu trei copii, două fete și un băiat, cum eram și noi la începutul anilor 

*90. Cam aceeași diferență de vârstă între ei. Ce frumoși ne par ! Așa le vom 

fi părut, oare, și noi celor care ne priveau acum 30 de ani ? Cum trece 

vremea și cum se împrăștie copiii spre toate zările ! Nu zăbovim mult pe 

faleză, căci s-a răcit și, Joia Mare fiind, vrem să urmărim slujba la televizor. 

Măcar atât. Mâine ne așteaptă o altă excursie. Cea de astăzi, cu toate 

peripețiile, a fost minunată... 
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            VIRGINIA BRĂNESCU 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      INIMII MELE 

 

Bătut-ai o viaţă-ntreagă 

La bine şi la rău vibrând 

Şi-ai tresărit la orice gând  

Cu mine-n alianţă dragă. 

Şi ţi-am şoptit şi rău şi bine 

Mi-ai fost un confident fidel, 

Chiar când m-am rătăcit rebel 

Şi dorul a fugit de mine! 

Ai merita cu prisosinţă 

Un premiu de fidelitate, 

C-ai râs şi-ai plâns cu-a mea fiinţă 

În clipe bune, sau păcate! 

Acum mă mir că mai exişti 

Şi-mi baţi în piept tic-tac-ul vieţii 

Şi-n geana tristă-a dimineţii 

Te lupţi în viaţă să rezişti. 

Şi ai bătut cât ai voit  

Trudind în poarta vieţii mele 

Cu zâne multe şi cu iele  

Viaţa asta mi-ai tivit! 

 

Azi, inimă, ţi-am acordat 

O audienţă-n ceasuri grele, 
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Că-mi strigi întruna, sacadat, 

Că mă aşteaptă vremi rebele! 

Dar astăzi, calea ne desparte, 

Căci viaţa nu-mi mai dă prinos,  

Rămâi cu dorurile-n carte 

Şi nu uita: SĂ SCRII FRUMOS! 

                                                   2017 

TOAMNA 

 

Şi toamna înfloresc trandafirii 

Şi au un parfum minunat 

Şi tot descifrând taina firii 

Viaţa ţi-o scoţi la mezat. 

E toamnă şi-n frunza vieţii 

Culoarea bate-n arămiu 

Şi aburii din vraja ceţii 

Îţi poartă durerea-n pustiu. 

 

Şi-ai vrea să te-nşeli în cuvinte 

Când inimii vers dăruieşti 

Şi crezi că mai ai încă minte  

Destinul să ţi-l tot struneşti. 

                                  2017 

 

     ÎN ABSOLUT 

 

Inima-i o casă mare, 

Care, de nu-i locuită, 

Mucezeşte foarte tare 

Şi de iele-i bântuită! 

Inima dacă te-ndeamnă  

Către al cerului meleag, 

O primejdie-i, bag seamă, 

Lupta  către visul vag. 

Şi regreţi, inima-ţi cere, 

Tu doreşti, dar nu apuci. 

Şi te zbaţi fără putere 

Către ideal să urci! 

Idealu-i stea vicleană, 

Se arată şi-apoi zboară, 

Tu tot urci, dorul te cheamă,  

Tot mai sus şi-n zori de seara. 
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Şi când vrei s-o prinzi în braţe 

Steaua iar a dispărut, 

Tu rămâi plutind în ceaţa 

Din care ai aparut.  

                               2017 

 

STELUŢA 

 

Tu, Steluţă, dimineaţă,  

Unde mergi? Unde te duci? 

Cauţi o cale ca-n viaţă 

Scara vieţii vrând să urci. 

Şi-ţi cauţi şi-n cer idealul  

Să-l desprinzi din visul vag 

Şi cu trudă să urci dealul  

Către-al visului meleag. 

Azi eşti mugur, mâine floarea 

S-o deschide către zori 

Şi-n a vieţii grea vâltoare 

Către împliniri să zbori. 

Fii, deci, binecuvântată, 

Calea-ţi să realizezi 

Şi-ntr-o viaţă-adevărată 

Viitorul să-ţi aşezi. 

              2017 
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                  DANIELA TIGER 

 

 

 

 

 

ERA VREMEA ACEEA... 

 

Era vremea aceea  

când mă rostogoleam ca un semn de întrebare 

între brațele adormite ale unui timp incandescent, 

cuprindeam, cu toate celulele disponibile,  

marea scursură de gânduri, 

adulmecam mirosul distorsionat al unui plai de doină 

fără să aud tânguit de caval obosit. 

 

Era vremea aceea  

când trupuri golite de suferințe ancestrale 

se târau spre aripi albe în freamătul unor după amieze  

în care nu se poate face nimic, 

niciun canal nu mai are rezonanță, 

culorile au fugit dintr-un curcubeu îndoliat,  

bocind apusul șifonat  

al frunzei, al furtunii, al meu, al... 
 

                     VISELE 

 

Visele – 

simple baloane de spumă – 

infinite culori în calota timpului, 

jumătate, la Tine, 

jumătate, în talanți aurii... 

prizonieri ai unui univers ludic,  

ascunși în umbre de gheață, 

cu suflări obosite încearcă realitatea 

prin gustul răbdării și-al sării de mare. 
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             ORAȘUL CIORILOR 

 

Se înnegurase cerul de cotropitori înaripați, 
Mușcau cu sete din luna plină, care devenea, 

Pe măsura înfometării, semilună. 

Croncănitul vibrațiilor nocturne  

Rupea tăcerile, zgâria timpane adormite, 

Cu lătrat sinistru, speriat de negre aripi. 

Nimic nu mai conta, decât așteptarea 

Își aștepta sârșitul  

Într-un vesel cântat al unui cocoș pitic. 

Acolo, știi, în orașul ciorilor... 
 

                          HOTAR 

 

Se prelinge infinitul din mâna inertă 

ca într-un dans plăsmuit de umbrele înserării 

sau ale trecerii 

sau cine mai știe 

la ceasul dintre o linie izoelectrică și alte antene crepusculare 

alungă temeri și dogme  

tatuate în conștiințe lipsite de sensuri cardinale 

ca mai apoi 

obosit 

să-și îndrepte cocoașa recunoștinței  

în priviri ciclopice  

zguduire a unui alt nivel 

la fel de obosit 

în așteptarea unui labirint  

care îi arată drumul spre acasă 

 

                            POATE 

 

Poate ai aruncat cu piatra filosofală 

dar n-am știut forma carnală a traiectoriei 

până când apele ochilor mei  

se adânceau în lutul lui Adam 

apoi al Evei 

poate îngânai marea de speranțe  

făcând concurență unui ecou palid 
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care se tot încăpățâna să se agațe  

de acele brazilor din acest Crăciun curcubeic 

poate ai adus gânduri amestecate cu păduri  

un plai adâncit în orbite convalescente 

poate m-ai pictat  

în lumea pe care ai întors-o pe dos 

poate ai adormit 

                                 poate am visat 
 

 

                     CĂI TUBULARE 

 

nepăsarea unui gând-surogat  

se rostogolește aritmic 

în avalanșe succesive de alb și negru 

peste hotare  

principial dezbrăcate  

simbolic absurde 

pătrunde pe căi tubulare  

amețitoare chiar 

posibil discrete 

în acolade șovăitoare 

poate erau arcade 

nu mai contează  

când punctele 

sub forma unor globi luminoși 

acum monade 

pe aceleași căi tubulare amețitoare discrete 

vor lumina drumul spre ‖acasă‖ 
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                 AMELIA ARDELEAN  

 

 

Rondelul pietrelor din noi 

 

Povara pietrelor din noi 

Întipărită-i pe retină, 

Cu simțăminte-n carantină 

Greblăm păcate-n mușuroi. 

Deschis-am poarta la noroi, 

Sperând la izul de rășină; 

Povara pietrelor din noi 

Întipărită-i pe retină. 

Purtăm, cu fițe de eroi, 

Sub noul văl, aceeași mină, 

Pe-o scenă care se înclină, 

Împiedicați ades de ploi. 

Povara pietrelor din noi... 

 

                S-a risipit tăcerea... 

 

S-a risipit tăcerea, doar umbra-i mă pătrunde, 

Săpând, câteodată, avene-n epidermă, 

Zăpada-și programează căderile în runde, 

Am răni evanescente peste simțirea-mi fermă. 

Îmi cresc, în piramidă, cuvinte din viscere, 

Le mângâi, delicată, ca un efeb mustața, 

Iluzii vesperale se-mpart în emisfere; 

Cu astrul rupt în două, la vise scriu prefața. 

Din patimi irosite pe stele migratoare, 

Culeg o rămășiță blocată în vertebre; 

Aș cerne prin silabe fărâma de culoare, 

Ce luna mi-o păzește în zările-mi funebre. 

S-a risipit tăcerea – „păcat‖ inavuabil, 
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Un suflet se dezbracă de lanțuri abisale; 

Sub coama rațiunii, mi-e cerul vulnerabil, 

Se scurge universul din mine în pocale... 

 

 

Rondelul iernilor cuminți 
 

Adept al iernilor cuminți, 
Ce bat la porți de neuitare, 

Presar surâsul din dotare 

Pe crivățul ținut în dinți. 
Clasez himerele fierbinți, 
Printre păcate liniare, 

Adept al iernilor cuminți, 
Ce bat la porți de neuitare. 

Erori cu aere de sfinți, 
Sortate pașnic în dosare, 

Își deapănă ninsori neclare, 

Stârnindu-mi veștede dorinți. 
Adept al iernilor cuminți... 
 

M-am săturat să-ncalec pe himere 

(sonet)  

 

M-am săturat să-ncalec pe himere, 

Cernând, prin aștri, noaptea peste gropi, 

Și strepezită de avizii stropi, 

Din neputință să îmi fac avere. 

Când savurez legende cu ciclopi 

Sau Eve prinse-n raiuri efemere, 

La porțile simțirii austere, 

Observ cum poți în visuri să te-ngropi. 

Mai sper s-acced iubirea fără cheie 

Din inimi-sloi, pe vastul galantar 

Al clipelor ce m-au zidit femeie – 

Un suflet ne-ncadrat în vreun tipar, 

Cu zboruri risipite printre zmeie, 

Ratând al fericirii seminar. 
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          Mi-e sufletul rob... 

 

Mi-e sufletul rob în căuș de magnolii, 

Iar inima zace în grota-ispită – 

Iubirea-fecioară cu chip de-Afrodită; 

Se stinge Infernul subit, din orgolii. 

În tigva tristeții secat-a-nnoptarea, 

Își plimbă lumina privirea-i placidă, 

Crestează bujori pe simțirea-mi lividă, 

Fărâme de zori își sporesc căutarea. 

Mă leagă speranța de sine cu fundă, 

Topitu-s-a gheața din fosta Giocondă – 

Mă strânge la piept un amor-anacondă 

Și-o gloată de sori amintirea-mi inundă. 

Mi-e sufletul nud în potire de fluturi, 

Răsare ca puiul, avid, din găoace, 

Sub astrul fecund, adâncimea îşi coace 

(E bine, din nou, răsăritul să-l scuturi!...). 
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         CORINA CORPODEAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                IARNĂ 

 

Plâng îngerii cu lacrimi albe, 

iar eu, sub dalba lor poveste, 

nu mă zăresc... Îmi strâng aproape 

doar visele cu sori. Sar peste 

pădurea anilor sihastrii 

şi-mi piaptăn viaţa cu lumină. 

Mă oglindesc în ochi albaştri 

Şi sorb din cupa vieţii plină! 

 

                  EGO 

 

Nu sunt cel ce sunt, doar părere! 

Nu simt, nu aud, nu vorbesc. 

Lumină-n balans, în tăcere, 

Respir, radiez  şi rodesc. 

Sunt formă, culoare şi umbră, 

La capăt de noapte şi zi! 

Sămânţă de viaţă căruntă... 

Mă-ngân doar în verbul „a fi‖! 

 

             DECEMBRIE 

 

Îmi ninge iar, decembrie-n colindă 

Şi zvon de sărbătoare mă-mpresoară! 

Ne aninăm speranţele de grindă, 

Căci pruncul îngeresc în noi coboară. 

Să-L preamărim în vers şi în cântare, 

El e speranţă, viaţă... E lumină! 

E sigur drumul către alinare 
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Şi lumea veşnică ce o să vină! 

Îmi ninge iar, decembrie-n colindă! 

Îi fac, din nou, lui Dumnezeu strigare, 

Îl rog ca mâna Lui să şi-o întindă 

Să-mi mângâie obrazu-n sărbătoare. 

 

              RUGĂ 

 

Coboară, Doamne, vălul, 

Ridică-mă din noapte... 

Căci mi-am citit destinul 

În ochiul ce se zbate! 

Zălog mi-am pus pe viaţă! 

Azi, mă silesc a-Ţi spune: 

Mai lasă-mă o clipă, 

Să-ngân o rugăciune. 

Nu plâng, eu ştiu prea bine 

Că toate Ţi  se-nchină! 

Şi noaptea e, la Tine, 

O veşnică lumină... 

 

 

 

        PRINTRE... 

 

Mi-am plâns visele 

până au secat! 

Uitarea, mai murmura încă 

pe buza răbdării 

când dirijorul îşi odihnea bagheta. 

Desculţ, îmi măsuram anii  

cu tălpile zdrelite în colţurile gândurilor... 

Spirala cunoaşterii 

era plină de seminţele cărunte ale trecerii mele 

însă  cercurile inteligenţei nu-şi mai găseau locul! 

Mă obişnuisem să cred 

că cineva ştia; 

că avea darul de a stăpânii cuvântul, muzica gândului, 

tăcerea.... 

Până să-mi dau seama.... 

rânjeam ridicol în orchestră, împiedicat în acorduri!  
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                   MARCEL MIRON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Călugăr 

 

O ființă necrescută 

își taie cale 

împotriva zidirii. 

 

Ascunsă după sine 

croiește drum 

urmărind moartea vieții 
dăruită de creator. 

 

Biruitor 

doar când 

a murit de tot. 
 

Harta patriei 

 

Harta patriei 

este o ființă vie 

întinsă pe cer. 

 

Cerurile sunt tapisate 

cu toate hărțile pământenilor. 

 

Prinsă în cuiele luminoase 

ale martirilor 

eroilor 

și sfinților 

nu cade. 
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ea este patria noastră 

din tării 

spre care privim. 

 

În vremuri de pace 

Dumnezeu se plimbă 

prin patria de sus. 

 

Când ne războim 

Dumnezeu plânge 

în patria de jos 

tămăduindu-ne rănile. 

 

Unele hărți 
sunt desenate pe pământ 

peste hărțile vecine. 

 

Contururile lacome 

se îmbibă cu sângele 

hărților vechi. 

 

Atunci iarba se usucă 

izvoarele seacă 

iar morții bântuie 

pe cărări străine 

auzind limbi neînțelese. 

 

Noile hărți 
nu se mai lipesc de cer 

eternii martiri 

stelele noastre din cer 

ard încropirile canceroase. 

 

După veșnicii de lacrimi 

vechile hărți învie 

pământul rodește hrană îmbelșugată 

izvoarele cântă în unde repezi 

câmpiile se umplu de rod 

iar Dumnezeu 

se odihnește 
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în grădina noastră 

din ceruri 
 

Maraton 

 

Scumpa mea alergătoare 

se pare 

că nu te-ai înțărcat 

și te mai doare 

ombilicul tăiat 

de moașa grăbită 

să-și bea cafeaua 

în biroul alăturat. 

 

Pate 

mai ai nevoie 

de mameloanele pline ochi cu lapte. 

 

Grăbește-te ! 

vremea maturizării 

și țărmul sunt aproape. 

 

Doar melcii 

se pot bucura 

de lungile curse. 

 

Finișul lor 

este de mult 

uitarea noastră 

întru eternitate. 
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Ridică-te, Basarabie,                 Bătută, ca vita, pe spate 

     Trecută prin foc şi prin sabie     Cu biciul legii strâmbate 

 

                         Cu lanţul poruncitoarelor strigăte! 

                         Ridică-te! Ridică-te! Ridică-te! 

 

                                                           GRIGORIE VIERU 

 

          MIHAIL DOLGAN 

 

 

 

 

 

 

POEZIA SUBVERSIVĂ DIN ANII ’60-’70 ŞI CENZURA DE 

PARTID 

 În perioada postbelică a secolului XX întreaga cultură din Republica 

Moldova, şi în primul rând literatura şi ştiinţa filologică în genere, a fost în 

permanenţă diriguită – pe unde mai frontal şi mai categoric, pe unde mai 

flexibil şi mai conciliant – de către regimul comunist, mai exact, de către 

anumite foruri superioare speciale prin intermediul cenzurii de partid, cu 

repercusiuni asupra procesului literar-artistic dintre cele mai grave, mai 

păgubitoare. Într-o „Introducere în lirica lui Lucian Blaga”, cercetătoarea 

italiană Rosa del Conte remarcă: „Nici un regim nu a recunoscut, precum cel 

comunist, puterea cuvântului: nici o orientare politică n-a curtat, adulat, 

manevrat scriitorul, cu momeli mai persuasive, de ordin moral şi practic, de 
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la onoruri la bani. La vremea respectivă, regimul controla şi mortifica 

activitatea, printr-un mecanism al cenzurii de un rafinament diabolic‖
12

. 

 În contextul Moldovei postbelice lucrurile au ajuns să capete 

întorsături şi mai critice, mai dramatice, din cauza unor particularităţi 

naţionale foarte specifice, provenite de la situarea republicii noastre alături 

de România, ţară tot socialistă, dar şi patria istorică a tuturor urmaşilor de 

provenienţă dacică. Aceste particularităţi sunt: clarificarea originii neamului 

şi a limbii, a istoriei şi a moştenirii literare, politica de „moldovenizare‖ a 

limbii române şi de izolare forţată a literaturii şi culturii din spaţiul nistro-

prutean, rupt de la matca spirituală a Ţării, teoria „bilingvismului moldo-

rus‖, procesul de deznaţionalizare şi rusificare a populaţiei, problema 

patriotismului şi a specificului naţional, lupta intelectualităţii de creaţie 

pentru identitate şi demnitate naţională, pentru renaşterea conştiinţei 

naţionale, necesitatea revenii la grafia latină ş. a. Momentele nominalizate, 

precum şi altele, au fost dezbătute cu multă competenţă, în mod principial  şi  

cu  lux  de dovezi de arhivă de către scriitorul Vladimir Beşleagă într-un 

studiu de mai târziu, scris după proclamarea independenţei Republicii 

Moldova şi intitulat „Conştiinţa naţională sub regimul comunist totalitar” 

(R.S.S.M. 1956-1963). Studiul a apărut iniţial în revista de istorie şi cultură 

„Destin românesc”
13

, iar în anul 1998 a fost reprodus parţial în săptămânalul 

„Literatura şi arta‖.
14

 

I  

 Ocupându-se de literatura română între anii 1945-1989, criticul literar 

Simona Sora ţine să specifice: „Cenzura a inventat – aici ca şi aiurea, – un 

text adresat în primul rând cenzorului, chiar dacă intenţia expresă 

(conştientă) a autorului a fost prioritatea (ideală, dar şi normală) a cititorului. 

Astfel în triada autor-operă-public s-a insinuat un virus instituţionalizat. Iar 

urmările au fost imprevizibile‖
15

. Într-adevăr, literatura era ca şi cum scrisă 

înainte de toate pentru cenzură, pentru securitate, şi numai după aceea pentru 

cititor. Numeroase volume de poezie erau stopate numai din cauză că nu 

conţineau vreo poezie despre patrie sau partid, despre pace sau prietenie etc. 

Ca să aibă şanse reale de publicare, poeţii trebuiau să se conformeze 

cerinţelor obligatorii (nescrise) ale editurilor: să-şi deschidă plachetele cu 

câteva poezii tratând teme oficioase sau să-şi găsească vreun prefaţator din 

                                                           
12

Vezi: revista „Vatra‖, 1995, nr. 7, p. 23.  
13

Vezi: „Destin românesc”, 1994, nr. 4 şi nr. 1 şi 2 din 1995. 
14

Vezi: „Literatura şi arta” din 1, 8 şi 15 ianuarie 1998. 
15

Simona Sora. Istoria literară ca provocare // „România literară‖ din 29 septembrie – 5 

octombrie 1993, p. 3.  
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rândurile veteranilor cu autoritate, în care conducerea de partid a republicii 

avea încredere. 

 Generalizându-se, această situaţie s-a transformat cu încetul într-un 

fel de „fenomen‖ benign, „recunoscut‖ taciturn de către mai toţi condeierii. 

 Criticul şi istoricul literar Ion Ciocanu, care cunoştea bine lucrurile şi 

în postură de redactor la editură, a recunoscut într-un târziu, într-un interviu 

din 2004: „…Nu numai lucrătorii editurii, dar şi autorii înşişi, cel puţin 

majoritatea, îşi formaseră un cenzor interior, cu mult mai acerb decât cel de 

… stat. Ca să „treacă‖, viitoarea carte trebuia să se deschidă cu vreo poezie 

despre Lenin, despre partid, despre prietenia cu Rusia etc. Or, credeţi că cele 

trei poezii despre Lenin ale lui Grigore Vieru au fost scrise din propria 

iniţiativă a scriitorului, altfel zis – fără sugestia respectivă din partea 

„admiratorilor‖ lui?
16

 

 În acelaşi an, poetul Gheorghe Cutasevici, al cărui volum de versuri 

„Hora luminii” (1980) a fost dat la cuţit de cenzura comunistă, într-un alt 

interviu cu Alexandru Donos, a ţinut să precizeze referitor la sus-numitul 

critic, care şi el însuşi a trebuit să procedeze identic, precum şi la constatarea 

lui formulată anterior: „Subscriu întru totul la această îndrăzneaţă (!), niţel 

întârziată constatare şi îmi rămâne de adăugat doar că anume astfel de poezii 

(„patriotice‖ – n.n.) mi-a cerut însuşi domnul Ion Ciocanu, în calitatea sa de 

redactor al cărţii mele „Hora luminii”, după care am inclus şi „Patria în 

freamăt verde”, fapt pentru care nu mă iartă nici până în prezent. Dar e de 

neînţeles acest lucru, pentru că menţionatul poem cu acrostih, această armă 

cu bătaie lungă, a ţintit colateral anume în fenomen şi nu special în 

redactorul cărţii, pe care eu nu încetez să-l stimez…‖.
17

 

 Într-un alt interviu
18

, luat de acelaşi Alexandru Donos, Gheorghe 

Cutasevici deschide până la capăt parantezele: „Pentru a mi se da 

permisiunea necesară de a fi editată, cartea „Hora luminii”, prezentată 

Uniunii Scriitorilor (cu titlul „Cântec în clipa de răgaz”), a zăcut în sertarele 

consultanţilor cinci ani de zile. Abia la 15 octombrie 1975 volumul a fost 

discutat şi recomandat spre editare. La editură însă redactorul cărţii mi-a 

pus condiţia: adaugă câteva poezii patriotice şi îi dau bun de tipar, dacă 

                                                           
16

Ion Ciocanu: „Cenzura a afectat întregul proces literar”. Interlocutor: Alexandru Donos // 

„Literatura şi arta‖ din 24 iunie, 2004, p. 4.  
17

Gheorghe Cutasevici: „Spiritul inventiv a învins”. Interlocutor: Alexandru Donos // 

„Literatura şi arta‖ din 29 iulie 2004, p. 4.  
18

Gheorghe Cutasevici. Imn Patriei, sentinţă laşităţii // „Literatura şi arta‖ din 3 octombrie 

1991. Acelaşi în volumul: Alexandru Donos. „Scriitori martiri”, Chişinău: „Museum‖, 

2000, p. 71.  
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nu…M-am apucat repede să lichidez „lacuna‖. Atunci am şi scris poemul 

„Patria în freamăt verde‖, care a şi făcut atâta vâlvă. Şi manuscrisul a pornit. 

În 1978, când, de altfel, se împlineau 60 de ani de la Marea Unire, trebuia să 

apară cartea. Însă, precum se ştie, culegerea n-a mai apărut nici în 1978, nici 

în 1979. În 1980, când cartea era deja tipărită, întregul tiraj a fost nimicit‖. 

 Marea „vâlvă‖ pe care a produs-o volumul cu pricina a fost „grava 

greşeală politică‖ (descoperită de un anonim) ascunsă în acrostihul 

eufemistic (primele litere de la începutul versurilor, citite vertical, alcătuiesc 

un cuvânt): „Iată Patria, etern cuvânt… România”. Reproducem în 

întregime această poezie, constituită din primele rânduri ale celor 7 poeme 

patriotice ale ciclului special arhitectonizat:    

                                      

                                        Iată Patria, etern cuvânt! 

    Ram vânjos cu frunza verde-n cânt,  

    Om cu dorul sevă din pământ, 

    Muncă, fericire şi avânt, 

    Înfrăţire-n faptă şi în gând,  

    Naştere din tot ce e mai sfânt,  

    Imn de măreţie răsunând –  

    Iată (asta-i) Patria, etern  cuvânt! 

 

 Cu altă ocazie, la timpul cuvenit (adică în chiar anul apariţiei cărţii, şi 

nu după 1989, când, vorba ceea, mulţi eroi după război se arată a fi, 

săvârşind nu puţine exagerări şi (auto –) lustruiri), am încercat să arăt cum 

trebuie să fie decodat – în favoarea autorului – acest acrostih, „periculos‖ 

doar pentru „paznicii‖ ideologici fricoşi şi înfricoşaţi în faţa oricărei umbre 

de adevăr istoric. Indiscutabil, a afirma – fie şi prin childuri – într-o perioadă 

de totală absorbţie a „patriei mici‖ de către Patria Mare – Uniunea Sovietică 

şi de totală identificare a fiecărei naţionalităţi aparte cu noţiunea de 

„sovietic‖ («Я – советский по националь-ности!», declara cu mândrie 

poetul rus Robert Rojdestvenski), că „România este patria – etern cuvânt” 

însemna un act de sfruntător curaj civic şi de mare risc ideologic, ale cărui 

consecinţe puteau fi uşor ghicite. E drept, autorul nu şi-a asumat până la 

capăt acest „act” la sigur conştient. În timpul explicaţiilor la diferite nivele, 

el a recurs la o „stratagemă‖ salvatoare: „acrostihul în cauză s-a format 

întâmplător, ca rezultat al procesului de creaţie şi că nu m-am gândit să 

dăunez cuiva prin aceasta, ci doar să exprim cât mai adecvat noţiunea de 

patrie” (în interviul din 2004). Nici atunci, nici mai târziu, nici chiar în zilele 

noastre, nimeni n-a reuşit să detecteze în titlul cărţii (nici autorul – probabil 
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n-a vrut s-o facă), nici confraţii săi de condei, nici unul din criticii literari, 

nici chiar securitatea), încă o mare surpriză ideologică, tot atât de îndrăzneaţă 

ca şi acrostihul cu pricina şi legată organic de acesta: în subtext „Hora 

luminii” trebuie citită ca… „Hora Unirii” (vezi şi poezia cu aceleaşi titlu a 

lui Vasile Alecsandri). (De fapt, între „lumină” şi „horă‖ există puţine şi 

firave asociaţii chiar şi în plan metaforic; jocul de cuvinte, însă, „luminii / 

unirii‖, cu sonorităţi atât de apropiate şi chiar identice, face ca aceste noţiuni 

să se cheme una pe alta, să se întretaie şi să se întrepătrundă, să se încarce de 

latenţe subversive: „hora unirii‖, prin memorabilă chemare a bardului de la 

Mirceşti „Hai să dăm mână cu mână / Cei cu inima română, / Să-nvârtim 

hora frăţiei / Pe pământul României!”, semnifică nu numai – în plan direct – 

lumina soarelui şi a cântecului de asupra unui stat unitar, ci şi – în plan 

simbolic – lumina înfrăţirii de neam şi de destin, lumina bucuriei de a întregi 

o singură Ţară şi un singur Popor, bucurie exprimată prin prinderea de mâini 

în cel mai specific dans popular al tuturor românilor de pretutindeni – 

„Hora”).  

 Cele spuse de noi mai sus (pentru prima dată!) nu sunt lucruri supte 

din deget: însuşi autorul, prin detaliile pe care le-a oferit într-un târziu, şi 

anume că titlul iniţial al cărţii „Cântec în clipa de răgaz” a fost modificat pe 

parcursul timpului (nu fără o intenţie bine calculată) în mai îmbietorul şi 

mobilizatorul (în aparenţă) „Hora luminii”; cum însă volumul cu titlul 

respectiv urma să vadă lumina tiparului în 1978, an, ţine să precizeze astăzi 

poetul, „când se împlineau 60 de ani de la Marea Unire” (se are în vedere, 

desigur, unirea din 1918, când Basarabia a intrat în componenţa României 

Mari, sărbătoare ţinută în clandestinitate de puterea comunistă), un atare titlu 

de carte, bine camuflat de ochii cenzurii, s-ar fi potrivit de minune, în 

viziunea paradoxală a lui Gh. Cutasevici. Prin urmare, subtextul real şi realist 

al titlului echivoc „Hora luminii” („Hora unirii‖) şi – legat organic de acesta 

– al acrostihului încifrat „Iată Patria, etern cuvânt – România” ar fi, înainte 

de toate, următorul: poetul care s-a născut în România Mare (în 1938, în 

comuna Tartaul / Cahul, Basarabia făcând, pe atunci, parte componentă din 

regat) şi ai cărui părinţi au fost cetăţeni legitimi ai acestei minunate Ţări are 

dreptul să declare că patria lui iniţială şi „eternă” (a se reţine ponderea 

semnificaţiei acestui epitet) este România, că părinţii, buneii şi străbuneii lui 

au trăit anume în această patrie şi au luptat pentru înfăptuirea idealurilor ei, 

are dreptul să-şi cinstească cu evlavie Patria adevărată, precum şi actul unirii 

din 1918, în afara căruia nu ar fi putut exista patria „eternă‖ România Mare. 

Celelalte încercări de a inventa alte interpretări sau justificări riscă să alunece 

în mistificări voite sau în înflorituri voite…  
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 Bineînţeles, nu trebuie să neglijăm nici faptul că acrostihul în 

discuţie, inclusiv titlul provocator al cărţii lui Gh. Cutasevici, au luat naştere 

şi ca o reacţie de „răzbunare‖ şi de „pedeapsă‖ (într-un fel) a redactorului 

insistent care i-a cerut cu orice preţ câteva poezii patriotice, ca un fel de 

„păcăleală‖ a acestuia în stil hasdeian (a se vedea celebrul poem-păcăleală 

„La noi e putred mărul…” îndreptat contra „Convorbirilor literare‖ ale lui T. 

Maiorescu): chipurile, mi-ai cerut poezii patriotice, ţi-am scris poezii 

patriotice, dar le-am scris în aşa fel, încât n-o să-mi pretinzi niciodată! Prin 

poezii patriotice veritabile o să „lovesc‖ în patriotismul sovietic de paradă, 

fără patriotism naţional! 

 Pedepsele dure care au urmat imediat s-au răsfrânt însă asupra 

amândurora: pentru comiterea unor „grave greşeli de ordin ideologic‖, 

poetul Gh. Cutasevici a fost eliberat din serviciu şi lăsat pe drumuri, a fost 

exclus din partid şi din Uniunea Jurnaliştilor, i s-a interzis să publice şi să 

editeze, iar redactorul cărţii I. Ciocanu a fost admonestat pe linie de partid şi 

transferat la secţia de reclamă a editurii într-o funcţie inferioară. Ca să nu 

moară de foame, Gh. Cutasevici lucrează un timp la societatea „Prietenii 

cărţii”, apoi la ziarul raional din Ialoveni, apoi devine corespondent la 

gazeta „Învăţământul public”, apoi bibliotecar, apoi consultant-traducător… 
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              GALINA FURDUI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*** 

Iar după spaţiile noastre toate-toate 

Atâtea ceruri cresc, atâtea ceruri, poate... 

Tăcerii candelă aprind pe prispa serii 

Şi tună-n tâmple liniştea vegherii. 

 

Mai răzvrătite/blânde, cu frunţile brăzdate 

De înţelesuri multe, cu rânduri de durate, 

Ştiu: după cauzele noastre toate-toate 

Atâtea ceruri tac, atâtea ceruri sparte. 

 

Mi-e cauza pe-un drum ce-l au toţi mesagerii 

(Da, al căderii, dar şi, şi al vederii), 

Visând, vâslesc cu buzele uscate, 

Ştiu: urmărită sunt din vârfuri de cetate, 

 

De după spaţiile noastre-aşa ciudat legate... 
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*** 

Fulgi coboară peste gene, 

Fug cuvintele. 

Îşi ascund printre troiene, 

Alb, veşmintele. 

 

Tac pitite sub sprâncene 

Jurămintele, 

Fulgi coboară peste gene 

Ard cuvintele. 

 

Iarna stelele îşi cerne –  

Vântul zvântă-le 

În poeme pământene, 

Descântându-le... 

 

Fulgi coboară peste gene –  

Vin Cuvintele.  
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*** 

Orice cărare, ziceam mai ieri, e un inel 

Ce-ncheie-un drum al Dragostei Paterne 

(Da, nu pornesc la drum fără de El, 

Oricât de scurtă-ar fi fâşia ce se-aşterne). 

 

Urmăm (nu evadezi) un strict prescris apel, 

Pe-alături trec lanterne şi guverne, 

Cărările se-ncercuie-n inel, 

Încheie-un drum al Dragostei Paterne. 

 

Alături iarba,-n glas mirat de firicel 

Rebel, ceaţa din cerul larg deşterne, 

Se-aude-n depărtări un clopoţel fidel, 

Un porumbel, rotind, măsuri de timp discerne... 

 

Orice cărare, îmi zic şi azi, e un inel. 
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*** 

Eşti arhitectul propriului destin. 

Tot ce-ai creat greu este să desfaci. 

Pământul meu, pământul meu creştin 

Cheamă prin văi străbunii noştri daci. 

 

Ce s-a-ntâmplat că-s toate în declin, 

Că omul nu mai e, dar nu-şi mai e cârmaci, 

Destinul lui, o bietul lui destin 

Nu-şi poate fi, el însuşi lui, tălmaci. 

 

Oftează-Appollo-n soarele lui plin 

(Înconjurat de dionisiaci). 

Eu... băştinaşii-mi chem. Vreau să le spun că vin 

Pe drumul dacilor, voinicii noştri daci 

 

Vin cumpătat. Să-ntrebe de-un destin... 
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*** 

Mi-e dor de-ntregul cu reflecţii cristaline 

Răsfrânte-adânc în suflete senine. 

Şi-i cred, şi-i cred celui ce-l port în mine 

Şi care sunt (dar sunt!) prin legile divine. 

 

Atât de greu apasă umbre şi surdine 

Şi fug, mă-ascund sub aripe blajine. 

Acolo...-ntregu-i în urcuş de violine 

Răsfrânt adânc în suflete senine. 

 

... Senin, dar şi confuz, îmi vine gândul, vine  

Să-ntrebe despre Spaţiul ce urcă-n serpentine –  

Ştie hotare? Să le înscrie cine-i? 

Şi dacă lipsă-s, de ce le simt, streine... 

 

Mi-e dor de infinitul în reflecţii albe, pline 
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            GALINA FURDUI 

 

 

 

 

            ÎN NUMELE CUVÂNTULUI SCRIS 

 
O cale densă, poliaspectuală ca manifestare editorial-poligrafică, dar şi ca 

sarcină socio-umană a ales pentru activitatea, sau mai bine zis pentru trecerea sa 

prin această viaţă, scriitoarea Silvia Ursache. Sutele de cărţi publicate la Editura 

SILVIUS LIBRIS (fondator și redactor-șef Silvia Ursache) vorbesc despre o 

consacrare ieşită din comun, echivalentă poate cu uitarea de tot şi de toate în numele 

Cuvântului scris, pentru care fiecare scriitor vine în această lume. E firea care-şi 

subordonează capacităţile creatoare la nivelul cel mai înalt al altruismului, 

supunându-se destul de des sacrificiului, riscului chiar, dar editând cărţi de aleasă 

ţinută editorial-poligrafică, de o susţinută cultură conceptuală, cărţi îndrăgite  de 

publicul preţuitor de cuvânt artistic. Deloc simplu, ne mărturiseşte autoarea, dar 

care altă satisfacţie, decât să-și ştie cartea în mâinile cititorului, să vadă fruntea 

îngândurată a acestuia, ochii lui sclipitori...  

                         
Aici se lucrează cu sufletul omului, cu inima lui. Dinspre inimă pornesc şi cele 

peste 100 de titluri de carte, apariţii editoriale semnate de Silvia Ursache - versuri şi 

proză pentru diversele categorii de mici cititori (amintim doar câteva dintre 

acestea:Un abecedar cum găsești mai rar, Un mănunchi de ghicitori pentru micii 
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cititori, Maşinile fugare, ABC-ul celor mici cu broscuţe şi arici, Aventurile 

micilor zâne, Am încălecat pe-o roată şi v-am spus-o gogonată, Copiii Primăverii, 

Matineul de revelion, Basme scurte, dar hazlii, bune de-amuzat copii, Aventurile 

lui Iulian, Tărâmul poveştilor, Basmele bunicăi Sica, Dacul, colecțiile pentru 

preșcolari Bună ziua, lume, vreau să-ți spun pe nume, Animale drăgălașe, istețe 

și poznașe, setul de fișe didactico-cognitive Să cunoaștem lumea împreună ș. a.). 

Evidenţiem înalta ţinută atât grafică cât și de conținut a cărţilor Silviei 

Ursache, unde talentul scriitoarei se dezlănţuie în toată plenitudinea sa. Aici 

elementul fantasticului, prezent, precum e şi firesc, în fiecare dintre naraţiuni, este 

fixat pe traiectoria corelaţiei viziunilor moderne cu cele tradiţionale, o fuziune cu 

rezolvări inedite, poante neaşteptat de expresive. Personajele sunt plasate pe coarda 

contrastelor vieţii, ele luptă întru izbândă şi izbândesc întotdeauna. 

Se deosebește în acest sens și cartea intitulată „Dacul” (legendă istorică), unde 

autoarea evocă cu mult talent episoade din războaiele daco-romane, plasând în 

prim-plan chipurile regilor Decebal (regele Daciei, un strateg excepțional, diplomat 

abil, om de mare curaj civic, cel care, luptând, a preferat să moară cu demnitate 

decât să se lase umilit) și Traian, împăratul romanilor, care urmărea cucerirea 

Daciei pentru imensele ei bogății. Androd, personajul central al legendei, plasat în 

situații extremale, este cel care pe parcursul întregii narațiuni subliniază prin 

comportamentul său că pentru daci libertatea a constituit întotdeauna unica religie. 

Leul, cel de-al doilea personaj central al legendei, în ipostază de rege al naturii este 

identificat simbolic cu omul-rege Decebal, nume pe care i-l acordă tânărul dac, dar 

și împăratul Traian, sublinieri ce vizează facultățile bazate pe multă înțelepciune, 

verticalitate și curaj ale regelui dac. 

Axată pe temelie conceptuală istorică și realizată cu multă măiestrie artistică, 

legenda vine cu multă priință pentru tânărul cititor prin modul de tratare inedită a 

temei, prin sublimarea, nuanțarea, prin policromia episoadelor, rafinamentul 

expresiei. Intenţia autoarei e și cea de a instrui prin intermediul frazei artistice 

ritmate, luminoase, purtătoare de har și umor delicat: Cerbulețul cel sprințar/ 

Plânge-amarnic sub arțar/ Și-a pierdut cornițele/ Și îl râd căprițele.(ABC-ul celor 

mici cu broscuţe şi arici) sau:Nenea Hip, hipopotamul,/ Chit că nu prea are-auz,/ 

Își ia harpa și pianul/ Și se bagă-ntr-un havuz./ Căci pe-așa căldură mare/ Nu vrea 

hrișcă, nici halva,/ n-are poftă de mâncare,/ Doar nițel i-i a cânta…(Un abecedar 

cum găsești mai rar). 

Situaţiile din viaţa cotidiană în coraport cu cele de ordin fantastic sunt împletite 

cu multă măiestrie, incitant. Scriitoarea direcţionează, prin colizii neaşteptate, întru 

funcţionalitate, aptitudinile magice, accentuând relaţia cu forţele cosmice menţinând 

în atenţie legătura între tehnologiile moderne şi drumul de demult urcând spre 
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viitor, drum care, oricum şi oriunde ar coti, tot la rădăcină, la izvor, acasă revine, 

(Aventurile lui Iulian, Basmele bunicăi Sica, Basme scurte dar hazlii ș. a.). 

Silvia Ursache e un bun psiholog, dar şi o iscusită cunoscătoare a ştiinţelor 

esoterice, lucru demonstrat în întreaga activitate a scriitoarei. Astfel, utilizate fiind 

principiile moderne ale cuvântului artistic, situaţiile imprevizibile în care sunt 

plasate, personajele sunt prezentate prin prisma activităţii subconştientului, a 

intuiţiei, a rezolvărilor ingenioase, neaşteptate şi care îşi direcţionează rădăcinile în 

cadru de formulă şi motivaţie interastrală. Motivele cosmice, ansamblul de factori 

dinamici în cadru transcendental, relaţiile între diversele lumi posibile, roiurile de 

planete create de fantezia copiilor beneficiază în cărţile Silviei Ursache de 

manifestări şi soluţionări pe cât de ciudate, pe atât de adevărate. Are loc 

comprimarea, dar şi extinderea funcţională a timpului şi a spaţiului, modelarea 

acestora conform diverselor doleanţe ale copiilor-personaje. Este pusă în funcţie 

posibilitatea deplasării omului pe cale telepatică sau magică. Aptitudinile omului, 

cele de percepţie, de influenţă asupra realităţilor paralele celor terestre, devin 

nelimitate. 

Rămâne în prim-plan lupta între forţele benefice, făuritoare şi cele distructive, 

pe care autoarea le admite drept vii în întregul spaţiu cosmic. Materializarea şi 

dematerializarea corpurilor prin forţa gândului, teleportarea, însumarea şi 

dispersarea fenomenelor în scopul alcătuirii unei idei transformatoare de realităţi, 

confruntarea tâlcurilor existenţiale terestre cu posibilitatea unor concepte cu mult 

avansate, proprii vieţii altor planete, luptele, dar şi libera comunicare între acestea 

alcătuiesc liniile diriguitoare ale mesajelor artistice propuse micilor cititori de către 

autoare: Rămași singuri, frații au privit în jur. La o înălțime nu prea mare pluteau 

niște insulițe, iar pe fiecare din ele era câte o căsuță în formă de gheată. Din unele 

ieșea câte un omuleț pitic, care trebăluia prin curte, fără să ia în seamă călătorii 

noștri. Toți omuleții erau încălțați cu o singură gheată. Unii purtau gheata pe 

piciorul stâng, iar alții pe cel drept. 

− Fără îndoială că am nimerit în Țara Ghetelor Desperecheate! exclamă 

Ghidușica. Ei, oameni buni, cum să-i găsim pe mai marii voștri, Stăpânitorii 

Ghetelor Desperecheate?  

− Arătați-vă picioarele să vedem cum sunteți încălțați, și după aceea vă 

răspundem. Noi nu vorbim cu dușmanii! le strigă un omulean de pe o insuliță din 

preajmă. El purta gheata pe piciorul drept. 

Copiii s-au culcat pe spate și au ridicat picioatele în sus. Uitându-se atent la 

picioarele lor, omuleanul făcu o grimasă și le arătă limba. 

− De ce purtați ghetele pe ambele picioare? se interesă el. Vreți să ne 

păcăliți? Nu suntem atât de naivi! Spuneți mai repede, de partea cui sunteți? 

         (Cum a fost furat Moș Crăciun, Basmele bunicăi Sica). 
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Teza Binele învinge întotdeauna rămâne una dominantă în cadrul naraţiunii pe 

parcursul tuturor cărţilor semnate de Silvia Ursache, stilul scriitoarei fiind unul 

captivant, care te menţine în lectură, dar şi instructiv, cuvântul, ideea rămânând 

învăluite, „încorporate în formă sensibilă‖ (T. Maiorescu), o formă cumpănită, 

echilibrată, care predispune spre unitate şi armonie. Cititorul e îndemnat să păşească 

dincolo de ceea ce este el la moment, să se manifeste în spirală evolutivă, în consens 

cu cerinţele mereu noi ale timpului marcat de fantezie. Înaintarea are loc prin 

spiritul de colectivitate, cel care menţine drept temelie (pentru activitate) 

cunoaşterea lumii, iar prin aceasta - cunoaşterea de sine. Se insistă în manifestarea 

ochiului lăuntric al firavei fiinţe care este copilul, iar prin osârdiile acestuia – spre 

netemere în faţa obstacolelor. Aflaţi în căutare, copiii-personaje nu se opresc la o 

singură situaţie dificilă din care iese victorioşi, la o singură etapă a luptei. Ei 

urmează un sens, un drum al vieţii, viaţa care luptă este. Plasaţi de către autoare în 

starea de conştiinţă (care depăşeşte orice margine a imposibilului), ei îşi asumă 

facultatea de a comunica cu fenomenele, nu au teamă de răul pe care li-l poate 

provoca cineva. Înving pentru că insistă. Ei cred. Timpul, spaţiul şi energia creează 

un tot indispensabil pe care îl conţin ei înşişi şi care îi determină să acţioneze, să se 

definească, să rişte, stări pe care copiii le consideră fireşti. E o mare virtute să ştii a 

alunga frica, ne sugerează scriitoarea, ea, cea marcată, ca orice învăţător (scriitorul 

trebuie să fie un mare învăţător), un exemplu viu de virtute, de moralitate, de 

modestie, de sacrificiu, de om. Subliniam mai sus că în cărţile Silviei Ursache copiii 

se află în luptă continuă cu forţele răului. E o stare firească a evoluţiei, afirmă, 

printre rânduri, autoarea, o stare pe care copiii, inconştient, o consideră condiţia 

vieţii. Amintim aici spusele lui Al. Vlahuţă care scria: „Nebiruit e omul ce luptă cu 

credinţă / El ştie că pe lume nimic zadarnic nu-i [ ... ] / Că este o dreptate şi trebuie 

să vie” (Scrieri, I, 192). E, acesta, fişierul programat pentru protagoniştii volumului 

Basmele bunicăi Sica, fraţii Ghiduşel şi Ghiduşica, care demonstrează o treaptă 

nouă, net calitativă  în creaţia scriitoarei. Considerăm această apariţie editorială 

drept una dintre cele mai reprezentative în bogatul arsenal auctoricesc al scriitoarei. 

Personajele cărţilor pentru copii semnate de Silvia Ursache se află continuu în 

căutarea adevărului. Or, taina creatorului de artă trebuie să fie anume Adevărul, 

armonia naturii, ordinea lumii, căci numai astfel se poate ajunge la fericire. Da, 

atestăm în file un joc, cel copilăresc. Dar e unul care insistă în cunoaşterea lumii şi 

care caută adevărul în lucruri, fenomene, situaţii. Personajele din basme vor să 

întroneze acest adevăr în preajmă, dar şi pretutindeni. Să-l înrădăcineze ca formă 

activă a energiei, cea lăsată omului de la începuturi. Ei înaintează cu multă 

perseverenţă spre orizontul care se îndepărtează mereu. E evoluţia. Spre lume? Spre 

sine? Spre Dumnezeu? Ei, copiii imaginari, creaţi de talentul scriitoarei, pătrund 

adevărul cu inima, greutatea cunoaşterii acestuia rămânând pe seama jocului 

fanteziei, iar ideile - manifestate în materia sensibilă a comportamentului lor. Ei 
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cred în minuni. Iar minunea e Adevărul cel mereu nou. Silvia Ursache deţine, 

precum notam mai sus, suficientă informaţie privind ştiinţele ce au drept suport 

corelaţia terestru-sideral, lucru care-i permite să se simtă liber în afirmaţiile dar şi 

mesajele vizând diverse aspecte ale psihicului uman plasat în situaţii-limită. Ea îşi 

poartă cu multă abilitate personajele prin arealul previziunilor, cel al perceperii 

lucrurilor şi fenomenelor prin prismele subtile ale noului, manevrând  abil verbul cu 

referire la noutatea presupusă, dar reală pentru imaginaţia copilului: 

– Gata, s-a făcut! exclamă mulţumit Miron. Suntem invizibili. 

– Invizibili? Cum aşa, eu te văd foarte bine! 

– Ne aflăm în interiorul unui câmp electromagnetic foarte puternic, care ne 

face invizibili pentru lumea exterioară. Aceasta e o sferă magică. O am încă din 

perioada când frecventam Colegiul de Magie Albă de pe Planeta Urţilor. 

– Există o planetă a urşilor? 

– Nu, a urșilor, ci a Urţilor. Urţii sunt o rasă de humanoizi foarte avansaţi. 

Practică parapsihologia şi alte discipline magice. Pot să se teleporteze în timp şi 

spaţiu. Am învăţat multe de la ei. Eu sunt un călător cosmic solitar. Adun informaţii 

despre civilizaţiile din galaxia noastră. Apoi o plasez în cronicele Acaşei. 

– Ce fel de cronici? Ale casei? 

– Cronicile Acaşei, sau mai bine zis Acaşa reprezintă un brâu electromagnetic ce 

înconjoară fiecare planetă şi fiecare sistem solar. În acest brâu, care-i de fapt o bază 

de date, se păstrează informaţia despre trecutul şi viitorul întregului Univers. 

– Aha, despre asemenea baze de date mi-a vorbit şi tatăl meu. Înseamnă că 

Marele Computer Galactic totuşi există şi funcţionează după acest principiu? 

– Exact. Întregul Univers e un imens computer. Cu memorie şi o enormă bază 

de date. 

– Interesant! Dar tu cum ai nimerit pe planeta noastră? Am citit într-o enciclopedie că în 

Univers există mii şi mii de sisteme stelare, nemaivorbind de planete. (Aventurile lui 

Iulian).  

Noţiunile de teleportare, materializarea şi dematerializarea, citirea gândurilor, 

sunt frecvent întâlnite în creaţia scriitoarei. Aflăm în file diverse stări ale gândului, 

ale ideilor, care, asemeni copiilor, niciodată nu stau locului. Călătoriile „prin lumile 

virtuale‖, descifrarea diverselor coduri complicate, ritualurile magice, înaintarea 

spre „oraşul copilăriei veşnice‖, înrădăcinarea unui comportament interuman corect, 

favorabil pentru extinderea eficientă, plenară a luminii spiritului uman... sunt 

motivele persistente în cadrul naraţiunilor. Situaţiile comice în care sunt plasate 

personajele create de Silvia Ursache adaugă un plus definitoriu lucrărilor semnate 

de autoare. Umorul de care dau dovadă copiii, pe cât de naiv, inocent, pe atât 

de  rafinat, condiţionează lejeritate în cadru de asimilare a informaţiei, revarsă 

culoare momentelor-cheie, dar şi atractivitate la lectură.. E starea firească a firii 

umane care include în manifestarea-i complexă şi clipa de degajare, de zâmbet. 
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Silviei Ursache îi reuşeşte să întrevadă acea linie constructivă a glumelor prezentă 

în mintea copilului şi să o utilizeze convingător din perspectivă literar-artistică: 

− Nu te supără, mătușică, ne-a trimis fratele dumitale, Posesorul Ghetei 

Drepte. A zis că ne poți ajuta să aflăm unde a fost ascuns Moș Crăciun. 

− De când fratele meu e atât de bun că vrea să ajute niște copii străini? Să-mi 

fi spus că a vrut să vă închidă pentru vreo sută de ani în una din închisorile sale în 

formă de gheată, te-aș fi crezut mai ușor! Dar dacă ați venit la mine, intrați, nu vă 

sinchisiți. Demult n-am mai mâncat cărniță fragedă de copilaș! zise rânjind 

grăsana.  

Copiii au încremenit de spaimă.  

− Nu vă temeți, glumesc, adăugă ea împăciuitor, văzând că-i bagă în boale. 

(Cum a fost furat Moș Crșciun, Basmele bunicăi Sica). 

– Acum e timpul să facem cunoștință. Mie îmi spune Ghidușel, iar pe tine cum 

te cheamă? 

– Nu știu, eu doar câteva clipe în urmă am văzut lumina zilei și încă nu am un 

nume. Mama ar fi trebuit să mi-l dea, dar vezi că nu știu unde-i. Dă-mi tu un nume, 

dar unul frumos! 

– De ce nu? Ești doar prietenul meu! Ți-ar plăcea numele Dodo? 

– Sună bine! Dar de ce vrei să mă numești astfel? 

– Orice nume are un sens. Al tău nu-i o excepție. Litera De prima literă din 

cuvântul DRAGON, iar litera O arată că ai ieșit dintr-un ou.  

–  Dar de ce silaba DO în numele meu se repetă de două ori?  

–  Dacă te-aș numi doar DO, numele tău ar semăna cu prima notă muzicală de 

pe portativ. Silaba repetată de două ori sună mai solid. 

– Îmi place să am un nume solid. Poate voi crește mai repede și voi putea 

scoate foc pe nări. 

– De unde știi că trebuie să scoți foc pe nări?  

– Păi ți-am spus că sunt o ființă magică. Eu știu din născare tot ce voi putea 

face pe lumea asta.(Ghidușel și Ghidușica în împărăția prințului Trifoi, Basmele 

bunicăi Sica). 

Simţul angajării colective în rezolvarea problemei unui individ e încă o temă 

îndeosebi de convingător redată (Pătărania cu tichetul). Autoarea îl pune pe micul 

cititor la lucru. Acesta trebuie să gândească, să caute, să rezolve...Factorul 

educaţional, pe care mizează scriitoarea, e bazat mai mult pe sugestie, pe aluzie, 

nefiind moralizator la direct.(„Fratele Soarelui”). Tradiţiile băștinașilor, descrise 

amănunţit, alcătuiesc şi ele o faţetă a scrisului Silviei Ursache. Se insistă în 

revitalizarea meşteşugului popular, menţinerea sentimentului de drag pentru 

manifestările pur autohtone şi care vorbesc despre particularităţile sufleteşti ale unui 

popor, despre facultăţile intelectuale, despre istoria acestuia. Citind, vom fi atenţi la 
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problemele cărora le sunt expuse potenţele creative ale copiilor-personaje şi vom 

conchide cu privire la ancorarea mesajelor în actualitate, posibilităţile moderne de 

rezolvare a conflictelor (Basme scurte, dar hazlii…).  

De menţionat că autoarea îşi plasează naraţiunea pe axă de cauzalitate. 

Acţiunile personajelor, ca şi fenomenele descrise, creează lanţuri, spirale narative în 

cadrul cărora fiecare verigă determină acţiunile verigii următoare, efectele 

succedându-se şi ele, dar mai ales creând în final rezolvarea pozitivă aşteptată. Dar 

scriitoarea-pedagog lasă aproape întotdeauna deschisă uşa problemelor enunţate. 

Aceasta pentru a intriga cititorul, a-l antrena în rezolvări pe cât de diverse, pe atât de 

originale. Are loc starea de îngândurare a lectorului pe marginea unor alte posibile 

cauze şi efecte, plasate de către scriitoare în puterea convingerilor copilului, 

fortificarea factorului iluminator (Basmele bunicăi Sica). 

O trăsătură distinctă a poveştilor Silviei Ursache e şi cea a dorinţei de a cultiva 

intelectul copilului-cititor, a-l face pe acesta să cugete corect, a-i limpezi ideile, a-l 

păzi de greşeli şi prejudecăţi: 

– Nu înțeleg nimic, cum de s-a întâmplat minunea? zicea ea pipăindu-și 

încântată mădularele. Doar trebuia să ajungem în localitatea cu numele Oriunde, 

să găsim acel obiect magic cu care trebuia să vă atingeți de corpul meu într-o zi 

anumită! 

– Păi astăzi și este acea zi specială, iar obiectul cel magic, adică bastonul cu 

cinci bețișoare la capetele cărora sunt fixate cinci bilișoare, nu-i altceva decât mâna 

noastră cu cinci degete și cu unghii la capete. Cu ea te-am mângâiat și s-a întâmplat 

minunea! 

– Să zicem că totul a coincis în afară de locul cu pricina. Așa și n-am mai dat 

de acea localitate care se cheamă Oriunde!  

– Cum nu, dacă noi ne aflăm chiar acum în ea! răspunse zâmbind Ghidușica. 

Nu înțelegi, în orice loc ne-am afla, putem spune că suntem „oriunde”. Se vede că 

vrăjitorul cela al tău era destul de glumeț. 

(Peripețiile din vacanța mare, Basmele bunicăi Sica). 

Autoarea realizează o legătură temeinică între viaţa intelectuală modernă 

(redată cu abilitate şi în subtextele naraţiunilor), între ştiinţele exacte (numeroasele 

ramificaţii ale acestora) şi viaţa viitoare a copilului, dezideratele la nivel de simţire, 

de inteligenţă liberă, de individualitate şi care rămân actuale pentru toate timpurile, 

asemeni cărţilor, a Cuvântului, material fără alternative în cadru istoric. 

Prin acestea şi multe alte trăsături ale scrisului artistic Silvia Ursache, 

personalitate bine cunoscută în arealul editorial-poligrafic dar şi scriitoricesc, îşi 

întinde propriile poduri între vocaţie, căutare artistică personalizată şi cititor. O face 

cu mijloace sigure, funcționale, demne de atenția plenară a cititorului de 

pretutindeni 
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VICTORIA FONARI 

 
 

AVE VIAȚĂ 

               Micului Cezar 

 

Scriu iar alături îmi zâmbește un nounăscut 

Scriu și îmi apar pe o balanță 

Gândurile mele și zâmbetul nounăscutului 

Gândurile mele nu pot fi ca zâmbetul lui 

E ca un curcubeu care nu știe nimeni cât va dura 

Ca un curcubeu care nimeni nu știe când va apărea. 

E o minune și privirea mea îl urmărește 

Care ar fi gândurile nounăscutului 

Iar zâmbetul lui ce înseamnă? 

Mulțumire! Bucurie! Viață! Înțelegere! 

Zâmbetul este jocul celor mici  

de a pune aripile lor de fluturi  

în palme celor mari 

Zâmbetul unui nounăscut este zâmbetul universului 

Care înflorește indiferent de e observat sau nu 

                                                                20.07.17 

 

Înfiptă în umerii tăi 

 

Planez 

Cu aripile iubirii 

Înfipte în umerii tăi 

umeri care mă înalță 

și mă consolează 

umeri 

după care nu mă văd 
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dar nici tristețea/ singurătatea nu mă vede 

și inima mi se desface ca un compas 

e gata de circumferință 

și arcul săgetează timpul 

spațiul se dilată 

senzații o mină 

iar rațiunea o ia la promenadă 

și-i admiră esesnța 

nu mai există o altă referință 

                                         15.06.17 

 

Ziua a început 

 

scăpăricii de soare 

se joacă în umbrele frunzelor 

peste tot 

pe parbrizuri, 

pe tamburine, 

mângâie oameni 

luminează chiar și mucurile de țigară 

despre ce au vorbit posesorii lor 

știe doar noaptea 

 

Plânge sufletul 

 

Lacrimice se vor nesecate 

Dar însăși ele îneacă 

Pașii din spate nu-și mai au rostul 

Vorbele s-au întors cu spatele 

Cobor pleoapele 

Să nu vadă cum cad lacrimi 

Luminile își au vectorul lor 

Eu am coborât din fisura luminii 

Cunosc doar stihia apei sărate 

Umbra mea plutește departe 

Valurile au spart-o 

Într-o incandescendență a timpului 

Am să revin 

În cutiile orașului 

Iar acum lacrimile 

Urcă din labirintul ocular la lumină 
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                                              27.07.16 
 

 

Dedal din secolul al XXI-lea 

 

Un om plânge într-o 

cutie de conserve 

Personal și-a echipat 

destinul 

și l-a înfipt în piloni circulari 

crezând că aceasta 

va fi veselia circului 

Dar cerul din folie de fier 

Pământul din folie de fier 

Îl zdruncină 

și el nu poate 

ieși 

afară 

nicicând 

moare 

                                  27.07.16 
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          VIRGIL DERGACI 

 

 

 

 

 

HIMEROIDA FIINȚEI ABSOLUTULUI 

Himeroida ființei Absolutului, văzută de pe marginea luminilor, 

descărnate de ligrii poetici de pe capul Bunei Speranțe.  

Volumul biling româno-francez La marginea absolutului (Au bord de 

l’absolu) e o carte de poezie ce ar vrea să confirme infirmând (pe alocuri) 

formula fizică conform căreia volumul este egal cu masa împărțită la 

densitate. O carte cu un lirism cu totul! aparte, izvorât din înțelegerea 

(subconștientă?) a faptului (de neclintit!) că poezia ține de baroc, precum 

marea Proză de rococo și că ele pot fi îmbinate între copertele unei singure 

lucrări doar la modul pur! teoretic, fiindcă Armonia poetică are, după mine, 

patru surse de la care se alimentează, de la caz la caz extrem! de diferit, 

pentru a plămădi un bob ce cântă la vioara Neștiutului într-un concert la care 

asistă (mai întotdeauna!) Măria Sa Bizareria, Arta așteptând șoapta Visului 

pe pragul Necunoscutului, aflându-se pe picior de război cu artiștii ce au 

umplut lumea de șmecherii, lăsându-l pe cititor turmentat! la umbra 

celebrului nod gardian. Care sunt, totuși, acei faimoși Patru? Trezirea 

asociațiilor, însoțită de respirația Imaginilor, bazate pe Metafora 

omniprezentă dornică de oglinda Epitetului-făcător de minuni. Un asemenea 

tip de Poezie e un drag – tun necesar oricărui suflu elevat. Și un prim citat 

din poemul Lecturi de primăvară:„Uneori și foaia poate înmuguri în cuvinte/ 

Albul prinde crenguțele de rânduri scrise / Și.../ înmuguresc în cuvinte‖. Se 

pare că cuvintele-cheie ale acestei cărți țin de împerecherea baudeleriană a 

„mugurelui de gând‖. Iată și găselnița autoarei din Zbor în antiteză: „Un vânt 

în antiteza privirii/ Mă face să-mi simt aripile‖. 
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Mie unuia mi se creează impresia că e vorba și de aripile cunoștințelor 

cvasiuniversale ale poetei, fără de care ar deveni inutilă chiar imaginația 

(febrilă?) a Victoriei Fonari. Așa unele reacții chimice au neapărat! nevoie 

de catalizator. O lirică exclusiv feminină? Nu cred. Pentru a o demonstra e 

suficient să aducem următorul citat din An bisect: „Anul bisect/ Luptă veșnic 

cu timpul/ Excepția îi e o particularitate/ Timpul l-a pedepsit/ I-a mușcat o 

zi/ Astfel anul ascunde lacrima/ Încâlcită în fulgii unei nopți din februarie/ 

Oricum e mai mult timp/ Pentru a aștepta o primăvară‖. Rândurile date nu 

ne-ar surprinde chiar la un René Charcu a sa faimoasă „capitală a 

Răsăritului‖. 

Personal, am fost plăcut surprins de ultimele rânduri ale poemului ce i-a 

dat titlul cărții: „Timpul se transformă în nulitate/ Iar spațiul? Dimensiuni 

minore...‖. În franceză ele sună și mai și: „Le temps se transforme en nullité/ 

Et l’espace? Dimensions frivoles...‖. Pentru că ceva mai sus scriitoarea 

amintește de Proust, ce ar fi sfătuit-o să caute timpul pierdut. Aș vrea să cred 

că autoarea, chiar dacă se simte stăpână pe al său har poetic, unul deloc! 

neglijabil, înțelege perfect că noi mai! toți suntem, din păcate, niște ratați, iar 

scurta noastră existență pământeană „cu mulți timpi‖ (V.F.) se transformă în 

somnul cel de veci, care nu e nici atEu, nici cuprins de ev-lavia Credinței din 

simplul motiv că suntem făcuți din același aluat cu visele noastre de toată 

muma, jurându-se (dar cine le va crede?) că nu ne vor trăda menirea atunci 

când suntem schilodiți de eternEle dezamăgiri, deziluzii, frustrări, ocazii 

ratate. Viața trece ca o eternitate și se... trece într-un clipit de gene, tăcerile 

strigate substituind Liniștea shakesperiană. Dar! numai dacă e cazul. 

Aș vrea cu tot dinadinsul să cred că Victoria Fonari a lecturat atent 

Geneza metaforei de marele nostru Lucian Blaga pentru a se (și a ne!) bucura 

de rândurile de o incontestabilă valoare ale poemului Pictură: „Cu rujul de 

pe buzele mele/ aș crea un asfințit/ sau poate un răsărit/ de Soare/ care te-ar 

arde/ ai deveni mai suspect/ decât pătratul lui Malevici‖. Apropo, într-un alt 

poem dintr-o altă culegere la care autoarea ține foarte mult, Victoria Fonari 

scrie: „Marea pictează drumul lunii/ În tehnica impresioniștilor/ Apoi dorește 

să picteze și Soarele‖. Veritabilă Poezie. Într-adevăr, e vorba de 

Impresionism marin. Vraiment, il (et Elle!) est digne de son siècle! Dar iată 

și un citat din Sarea pasiunii: „Marea mângâie stâncile/ Sarea pasiunii le face 

vulnerabile/ Forța iubirii îi dă formă și culoare/ Pentru comoditatea sărutului/ 

Valurile mării urlă prin săruturi/ Sunetul e posesiv‖. Și pentru că „sărutul‖ o 

fi provenit de la sare și că sunetul la sigur! e posesiv, vreau să fac o 

semialuzie (?) deloc ușoară pentru mine. Eu practic un cu totul alt gen de 

poezie. Dar admit că sclipirile de real! talent ale autoarei pot fi ancorate în 

marea poezie de gândire, chiar dacă diferă substanțial! de dulcele meu stil ce 
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s-ar vrea... clasic. Așa poeții francezi din secolul al XIX-lea o aveau pe „sora 

Marceline‖, ce i-a influențat chiar pe „prințul‖ lui Verlaine și pe 

„adolescentul demonic‖ Rimbaud. Poeta Desmondes-Valmare a creat în alte 

timpuri și în cu totul! alt mediu literar. Or, eu nu înțeleg de ce noi, 

basarabenii, n-am avea o Victorie semeață asupra implacabilei MODe 

provinciale ce ne ține depărtișor de biruințele (și hopurile!) avangardei 

literare cu privirea țintă, vânând „orașul luminilor‖. Nefiind pariziană, poeta 

noastră s-a învrednicit de onoarea de a fi prezentă pe 19 martie 2015 la 

Salonul de Carte din capitala lumii. Apropierea dintre cele două „euri‖ 

poetice e mai plauzibilă dacă vom aminti că, poate, cel mai autentic volum al 

franțuzoaicei îl reprezintă culegerea Les larmes. Iar Victoria scrie: „Brûlés 

par le sort chaque fois elle nous sent dans son coeur/ Grandis elle nous laisse 

voler,/ Et cache la larme/ MERE‖. Și pentru că L’oiseau vole, eu, Dergaci 

(pasăre bielorusă?!) fiind, văd o (ne?)firească apropiere între cele două poete 

când vreau (și nu e numaidecât! vorba de autoironie) să împerechez, totuși, 

cu toate faimoasele à propos de rigoare ce se impun volens-nolens, acest 

prim cuvânt „MAMA‖ (unicul din La marginea absolutului scris cu tocmai 

patru! litere mari!) de destinul poetic al scriitoarei din Hexagonul de altă 

dată, pe care o preocupau aceleași! veșnice frământări ale maternității cu 

bucuriile și tristețile pe care noi, bărbații, nu le vom înțelege (cu atât mai 

mult până la capăt!) Nevermore. 

De altfel, o palidă, dar nu neapărat! sterilă joncțiune între preocupările 

eroinei lirice fonariene și scrisul poeților, care sunt și se mândresc că sunt 

bărbați, e adevărat de prea! multe ori bărbieriți lună, o poate (la o adică!) 

constitui tema MALadiei dragostei neîmpărtășite (unică cu adevărat 

„istorică‖!) pe care este axată, deloc întâmplător, și lirica autoarei franceze, a 

cărei culegere de căpătâi rămâne Marie, élégies et romances. La fel ca la 

Paul Verlaine, celebrele Romances sans paroles. 

A noastră Victorie scrie în primul poem din Au bord de l’absolu, 

intitulat Parmi les vagues: „Je sens/ Comment tu penses en siècles/ Je sens/ 

Comment tu me respires en espaces/ Je sens/ Comment tu me crées des 

ondes/ Je sens!‖. Această repetiție poetică „Je sens‖ aduce în același timp și 

a „Je m’amuse‖, dar și (oarecum...) a zoléenul „J’acuse!‖. Peut-être... 

Dar să-i dăm Cezarului ce e a Cezarului. Iată cum prezintă creația sa pe 

care, firește, o cunoaște, lăsându-ne nouă mână liberă pentru a lua act de ea, 

însăși Victoria Fonari, pe coperta cărții: „Versurile din cartea La marginea 

asbolutului/ Au bord de l’absolu este o experiență de a-mi traversa simțirea 

cuvântului în două dimensiuni. Fiecare limbă are muzicalitatea proprie‖. Am 

adăuga: „Fiecare pasăre pe limba ei piere‖. Autoarea mai vine cu o sugestie 

în articolul introductiv Tăcerea Euridicăi și împietrirea Gorgonei: „Euridice 
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este care încântă, tinde la viață, dar se află în umbră, permițându-le să se 

manifeste altora, ea va păstra feminitatea ca sursă de inspirație. Meduza 

Gorgona este cea care neagă emoția...‖. Și aici îmi permit (de ce nu?) să aduc 

un scurt citat din cuvântul-înainte scris de mine la culegerea Contemporanele 

adamiade: „...prin cărțile lor prăfuite se prăjesc, probabil, cele 2 (două) 

gălbenușuri ale Oului din care, se zice, s-a și făcut, din mila Domnului, uni-

Versul, ele neputând fi decât Dragostea și Arta...‖. Acest „DA‖ o face pe 

autoare să înțeleagă că „Les étoiles pleurent‖! Cu alte cuvinte, Iubirea e 

Chinul pe care îl împrumută scrumului Dragostei. Și s-a zis cu semnul 

egalității dintre ele! Rechinul Timpului mănâncă, de fapt, O crapă pe 

nesăturate, iar din Caracatița Vremii se alege cerneala părerilor de rău. 

Victoria Fonari scrie: „Eros și-a strâns săgețile în tolbă/ Și ți-a lăsat numai 

ideea‖. De fapt, este, ca și atâtea alte obsesii („deșarte‖ ca vorbele măgăriței 

lui Vaalam!), o idee fixă. 

Pe de altă parte, trebuie să recunsoc că nu sunt (deloc!) încântat de 

„sfârșitul ultimului poem al culegerii Armonia imposibilului‖: „Dar pe urmă/ 

Printre lacrimi/ Ne iubim‖. De parcă autoarea n-ar înțelege că Imposibilul 

suferă totdeauna! de boala (de la francezul „balle‖, pentru că suntem ambii! 

împătimiți de maladia secolului – fotbalul) Neurasteniei Spiritului Creator, 

lăsându-și amprentele în alte poeme ca, de exemplu, Săruturile: „Săruturile 

tale mă urmăresc.../ S-au lipit pe sticlă, bat în fereastră...‖. Ade-Vărul se 

naște ca o erezie și ne părăsește ca o banalitate. Un loc comun ce nu poate fi 

evitat, oricât de mult am vrea. 

Totuși, dacă e să ne întoarcem la Victoria Fonari, țin să precizez că, în 

fond, diferența de ochi dintre creatoare și critic e similară (oarecum!) cu cea 

venită din matematică dintre tangentă și cotangentă pe care eu personal! aș 

prefera să o scriu KO! – tangentă. 

Per total, îmi pare reușită încercarea (înCERCarea?) scriitoarei de a 

exala-Da! piscurile Absolutului cu instrumentarul atât! de feminin al 

pas!Posibilului ce ne desparte de alte dimensiuni în care chiar ludicul 

pământean are o stranie! Frumusețe. De unde vine și scandaloasa-i (la noi!) 

poreclă de Altă Lume, făcând să apară „cuvântul ce exprimă Adevărul‖. Sau, 

mai exact, multiplele adevăruri.  Acestea fiind zise, îi dăm crezare doctorului 

conferențiar de la Universitatea Danubius de la Galați George Lateș, care 

scrie în postfața culegerii: „Cărțile Victoriei Fonari se transformă din simple 

prezențe faptice în sărbători ale spiritului...‖. 

După mine, orice artist, indiferent dacă e sculptor ca Brâncuși, arhitect 

ca Le Corbusier sau actor ca Fernandel, trebuie să tindă spre orizontul 

(oniric?!) al Perfecțiunii, călăuzit de celebra formulă (atât de laconică!) al lui 

Deaghilev: „Uimește-mă!‖ sau, dacă e s-o adaptăm la ziua de Azi: „Uimește-
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o, mă!‖. Or, în prezent, pentru a uimi Lumea, ea trebuie desCANTATĂ sau, 

posibil, des!-când?-bată?? cu „penetul ca sideful‖ al Iluziei, dominând (de la 

„DOM‖) filmele (și filmulețele!) pe care ni le împarte Destinul de pe umerii 

(OMOplații...) soartei. 

Rezumăm. Cartea Victoriei merită și trebuie citită aproape din scoarță în 

scoarță, pentru că autoarea ei a reușit să cocheteze cu marginile Absolutului 

la fileul atât de neiertător al erorilor, pândindu-ne la tot pasul pe terenul gri! 

al existenței-trădătoare de vocație. Pourtant, sau mai exact, în cazul nostru, 

pourTEMPS, după ce am recitit operele fonariene, mi s-a creat impresia că 

autoarea ei vrea să ne TEMM-Elle-rizeze cu dorul ei țâșnind din pas!-iuneai 

pentru o altă Carte, ce i-ar încununa eforturile de până acum.  

Se simte în modu-i meticulos de a scrie prediLecția spre vrabia din mână 

a metaFORizării, ordonată cu precizie feminină, tratând cu maximă! 

prudență cioara (din par!) a experimentului de dragul experimentului 

(steril!), ca, de pildă, la un Galaicu-Păun, care ar vrea să ne facă să credem, 

bunăoară, că „Sous le pont Mirabeau coule Celan‖. Și punctum. Mie unuia 

năzărindu-mi-se Cel cu ghinieu – 20...13! când bietul Emilian (pentru că n-ai 

să-i zici „sărmanul Lilian‖!) a confundat nițel! geografia cu galaxia 

Gutenberg, evident cam extra!-vagantă în cazul dat. 

Chiar dacă sfârșitul cărțuliei nu e atât de reușit cum ar fi vrut poeta și, 

firește, noi, cititorii, nivelul ei mediu este unul ridicat. Cu atât mai mult că se 

întâmplă, cum se spune, și la case mai mari. E arhicunoscut că sfârșitul mai 

mult decât faimosului roman Roșu și Negru e unul, eufemistic vorbind, tras 

de păr, din cauza asta suferind mult, mai ales! la capitolul „Încredere‖, marea 

capodoperă stendhaliană. 

Să o urmărim atent pe scriitoarea ajunsă la deplină maturitate grație 

forței sale de muncă. Fecunditatea autoarei ce a izbutit deja! să scrie mai 

mult de zece cărți ne scutește de ample comentarii. Victoria Fonari ne poate 

surprinde prin cărțile ei ce încă! așteaptă să fie așternute pe hârtie, pentru a 

face lumină în lumile umbrelor de după umbre, întrecând viclenia orelor cu 

fumul lor de pleavă corigentă în Gara unde Prezentul la-Cum? îi face din 

mână Trecutului Nea!-oș, parazitând pe Arborele fluture-ist al neîmplinitelor 

DORințe. Fiindcă viața cea de toate zilele (nopțile?!) se COTilește printre 

dorurile strânse sub perna Succesului geloasă pe plapuma-capac a eșecurilor 

treacăt-Oare? și unde Trivialitatea stă în capul meselor Întâmplării, INS-

talată în jilțul Orgoliului biruit doar de termitele friciLor, fur!-ne!!-Când? 

complexa clacă a Creației la care își dau mâna H Creatoare și ai săi copii ce 

se vor teribili, vanit-Osul lor teribilism rezumându-se (pentru Eternitate) la 

cântecul unei sirene la umbra cuibului de cuc. 
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Într-adevăr, pentru actorii spectacolului pământean unicul Paradis real e 

cel pierdut într-o lume în care Arta achită dăjdiile Vieții și mai ales! ale 

Dragostei la vămile Neantului, așteptând dijma Urma-toarelor Ocazii, pentru 

că sună al dracului (cucului!) de frumOS (Z)Buciumul NO-stalgiei ce dă de-

a dura ispita (o dată Ispită!) a Cuvântului cu tunica de general (de paie!) într-

o societate (socitutuată?!), guvernată (din umbră!) de tăcutul bar. Nimeni 

altul decât Interesul (major!) cu poftele leviathanice și inima de Râs 

(siberian!) în taigaua de neevitat a păcatelor-ciucură, făcând de-a dreptul 

neverosimilă Întâlnirea, mai aproape de gradul zero! dintre Așteptarea de 

Paștele cailor și R.ezultatul (unde dai și unde crapă!), mâncând-gol! 

rămășițele rămășițelor aduse, după cum se vede, de noi cu nașterea de pe 

planeta (?), ținută pe spatele (gol!) al Bunătății, Conștiinciozității și Jertfei. 

Poetul, în cazul nostru poeta, are nevoie de Elixirul Copilăriei, trecut prin 

vidul (de temut!) al Tăcerii. O fi pe scările unui Silenzio stampa. Poeta 

noastră a reușit să-și revadă versurile şi în limba Divinei Comedii. Grazie 

Victoria! 
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           TRAIAN VASILCĂU 

 

 

 

 

              *** 

Crucea mea a înflorit 

Și a slobozit izvor. 

Sufletul mi-i nesfîrșit, 

Mamă, de-acum nu mai mor. 

Lumea veche m-a ucis, 

Însă tu mă-nvii mereu 

Ca să nu mă las de scris 

Cît e ziuă-n Dumnezeu. 

12 august 2017, 

 

           În vis 

      Încoronarea 

               Pentru Elena Puiu   

M-am alungat din Rai și-acuma tac. 

Oricît mă pocăiesc, nu dau în floare. 

---E prea puțin, smerește-te mai tare!- 

Aud un glas de dincolo de veac. 

Și-acel cuvînt, ca un balsam, mi-i Leac  

Și îl aștern pe rana vieții mele 

Și mîna Maicii Domnului din stele 

O-nseamnă într-al Dragostei cerdac. 

---Nu deznădăjdui, eu sunt cu tine, 

Eu pot să te ridic, suflete drag!,- 

Am auzit, și lacrima șirag 

Chipu-mi încorona, din vreri divine. 

                                           8 august 2017 
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        Fără măsură 

 

Propovăduiesc tăcerea lunii, 

Propovăduiesc fără arginți. 
În genunchi, pe țărmul rugăciunii, 

Stelele sunt sfinții mei părinți. 

Propovăduiesc fără să-ntreb 

Dacă cineva aceasta vede. 

Plin de răni, alerg prin psalmi, un cerb 

Însetat de-o taină-n care crede. 

Mi s-a spus să propovăduiesc 

Și ca Iov, răbdînd orice tortură, 

Pe cel de mă frînge să-l iubesc, 

Zilnic, tot mai mult, fără măsură! 

6 august 2017 

               Iertării Tale 

Pentru Vera Prepeliță 

Tată al meu, Nădejdea mea e-n Tine, 

Tu m-ai zidit, Tu mă poți nărui, 

Dar nu-Ți întoarce fața de la mine, 

Fiindcă-atunci ca orbul aș păși. 

Iarba îmi va părea o vîlvătaie, 

Omul--cosaș din zori în seri tîrzii, 

Eu să mă-nnec de plîns, de parcă-o ploaie 

Mi-ar săruta privirea inimii. 

Pierdutu-mi-am vederea din citire 

La raza unei lămpi ce-abia ardea, 

Dar cîtă mi-a rămas o dau jertfire 

Iertării Tale, Veșnicia mea! 

                            3 august 2017 
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                 Dialog 

Pentru Valentina Botnaru 

---Livezile din cer au taine coapte. 

Femeie, ce ai har să poți uimi, 

Să ne-ntîlnim în Dumnezeu la noapte, 

Cînd tot păcatul lumii va dormi. 

---Bărbate, sunt bolnavă grav de stele, 

Ca de-un blestem străbun, de neiertat. 

---Femeie, boltă-a rugăciunii mele, 

Credința ta în El te-a vindecat! 

                               3 august 2017 
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VERONICA PÂRLEA-CONOVALI    

 

 

 

 

 

                                              

                                                 Soarta 
 

Era sfârşitul lunii octombrie. Dimineaţa şi seara frigul te pişca nemilos. 

Brigadierii satului umblau din casă în casă şi anunţau ieşirea la câmp: „Se 

încep ploile, iar popuşoiul încă stă în picioare. Sfecla de zahăr nu este încă 

toată strânsă. Cine nu va ieşi la lucru îşi va primi pedeapsa‖.  

 Era anul 1968. Sărăcia trona peste tot. Doar din când în când, la 

şezători, se găsea câte un îndrăzneţ care povestea cum au trăit odată. Tot 

îndrăzneţul adăuga: „Asta nu eu spun, am auzit de la cei de nu mai sunt în 

viaţă.  

 Frica de autorităţi era mare. Toată lumea ştia despre soarta familiilor 

care au mers împotriva puterii. De aceea satul zile în şir era pustiu. Ţăranii 

ajungeau acasă după o zi de muncă pe la ora 1.00 de noapte, alţii dormeau în 

câmp. Erau cazuri când cu săptămânile nu trăgeau pe la casele lor. Toamna 

dormeau în scârte de paie, glugi de ciocleje, aşa era ordinul. Toată roada 

trebuia strânsă şi toată lumea trebuia să iasă la muncă. Trândăveau doar cei 

care se linguşeau pe lângă autorităţi. Dar, în ciuda tuturor restricţiilor, 

basarabeanul tot român rămânea.  

 La lumina focului feţele colbăite ale ţăranilor îţi păreau venite din 

altă lume.  

 Melodia răsuna în întuneric. Am prins şi câteva rânduri:  

 „La Nistru la mărgioară,  

 Of şi iară of!... „ 

 Apoi cântecul se întrerupea brusc şi o nouă melodie îţi captiva auzul: 

 „Treceţi batalioane române Carpaţii,  

 La arme  cu frunze şi flori…‖.  

 Şi gemea noaptea de: 

 „Vezi, rândunelele se duc,  

 Se scutur frunzele de nuc...‖.   

 Domnişoarele şi flăcăii îşi aruncau pe furiş priviri pline de dor. Cei 

mai îndrăzneţi  se ţineau pe ascuns de mâini. Moş Policarp, cel mai în stare, 

zise: „E târziu, toţi la culcare, de foc voi avea grijă eu‖. Dar nu dovedi să-şi 

spună vorba când un oftat adânc îi făcu pe toţi să tresară. Era Ioana, se 

întinse în gluga de ciocleje şi zise necăjită: „Doamne, eu nasc!‖.  
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 Moşul Policarp înjură cu jumătate de gură apoi zise:  

– D-apoi,  dragă, spuneai că mai ai de dus încă câteva săptămâni?‖. 

 Cineva adăugă:  

– Nu mai avem când socoti zilele, trebuie să înhămăm căruţa şi să 

mergem spre sat.  

Ioana gemu din nou. Apoi o durere mare îi cuprinse fiinţa.  

Domnica se aplecă spre vecină, îi păru niţel înspăimântată. Ioana schiţă 

un zâmbet jalnic şi zise: 

– Mi se pare că voi naşte doi… 

Flăcăii au mai aprins ruguri. Era nevoie de lumină. Situaţia era 

încordată. Erau departe de sat. Totul a început şi se petrecea rapid.  

– Nu voi ajunge până în sat, şopti Ioana.    

Cei prezenţi se priviră lung. De nevoie, au improvizat în căruţă un 

locuşor special pentru naştere.    

– Ce-i de făcut? se întrebau îngrijoraţi.  

Domnica se adresă celor din jur:  

– Bărbaţii să plece într-o parte, femeile să rămână cu mine. Am nevoie 

de ajutor.  

Femeile au făcut roată în jurul Ioanei. Vasilica o privea ţintă în ochi pe 

Ioana şi, cu glas liniştit, se străduia s-o încurajeze.  

Luna pe cer lumina satul care dormea liniştit. Niciun locuitor nu visa că 

în câmp o tânără femeie naşte. Chinurile facerii erau mari, duble, pentru că 

se năşteau două sufleţele. Naşterea a fost complicată, punând în pericol atât 

viaţa mamei, cât şi a nou-născuţilor.  

Andrei mâna căruţa spre centrul medical. Domnica ţinea cu mâna 

ombilicul noilor-născuţi. Noaptea căzuse bruma şi fetei în îngheţase mâna. 

Micuţii înveliţi în cămăşile bărbaţilor, apoi băgaţi în pufoaice, abia 

răsuflau. Palidă era şi Ioana. Din când în când (la chemarea Domnicăi) clipea 

încet, semn că aude vorbele ei.  

Căruţa hodorogi pe caldarâmul din curtea spitalului. Lumina slabă din 

prag semăna cu flacăra unei lumânări. Andrei bătu puternic la uşă. Paznicul 

somnoros trase zăvorul. Se aprinse lumină la un geam.  

– Primiţi pacienta, zise căruţaşul doamnei, care deja se aplecă spre coşul 

căruţei.  

Ioana şi micuţii nou-născuţi au fost duşi în sala de naştere. Tânăra mamă 

avuse hemoragie. Pe lângă asta, avea şi o boală din copilărie: era interzis să 

nască.  

Andrei şi Domnica au rămas în coridor. Paznicul, un moş bătrân, fără un 

picior, îi pofti în odaia lui, o încăpere de la intrare.  

Pe plita încinsă, dintr-o cratiţă venea miros de fiertură de ierburi. Moşul 

îi servi cu ceai. Mirosea a măceş, mentă şi salvie. Bătrânul scoase de sub un 

zolnic o bucată de mămăligă rece.  
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– Serviţi, de sănătatea noilor-născuţi! 

Domnica mulţumi şi privi spre unicul picior.  

Bătrânul Haralampie, căci aşa îi spunea paznicului, îi urmări privirea.  

– În ’44 am pierdut piciorul…  

– Cum aşa? 

Bătrânul se scărpină la ceafă, privi prin geam şi încet zise:  

– Am fost mânaţi mai mulţi săteni de către autorităţile locale la 

anihilarea minelor, puse în pământ de forţele militare germane la retragere. 

Atunci şi-au găsit moartea mai mulţi bărbaţi, femei şi copii. Oamenii erau 

impuşi să se ia la braţ unul cu altul şi să meargă pe câmpul minat. Cei care 

călcau peste mine erau ucişi sau grav răniţi. Eu am rămas fără picior.  

Moşul tăcu. Apoi zise ca printre altele: 

– Unii îşi croiesc soarta cum vor ei, altora le e dictată, iar în final, nu 

mai ştii de unde vin bucuriile şi plânsul, regretele şi păcatele.  

Nu dovedi să-şi termine vorba că, brusc, uşa încăperii se deschise. Era 

doctoriţa. Micuţă, palidă, obosită, ochii nu prevesteau nimic bun.  

Andrei şi Domnica se ridicară în picioare. El mototolea în mâini nervos 

chipiul.  

Doctoriţa zise încet:  

– A murit Ioana Iancu. Au rămas copiii orfani.  

Ploaia bătea necontenit în ferestre, acoperiş. Vântul vâjâia ca în ianuarie. 

În Casa Mare era mai frig ca afară.  

*** 

Mătuşa Oliţa îşi bocea unica fiică. A crescut-o cu greu. Ion al ei plecase 

pe front în ꞌ44. De-atunci nu l-a mai văzut. A primit doar înştiinţare – se 

pierduse fără urmă. Au scăpat de foametea din 1946-1947. Au învins 

tuberculoza. Dar acum? De ce, oare?  

Lumea adunată la priveghi nu scotea o vorbă. Cuvintele erau de prisos. 

Toată ziua nimeni nu-l văzuse pe Costache. Fiecare se întreba: – Pe unde o 

fi?   

Ioana a fost petrecută pe ultimul drum de tot satul. Preot nu a fost. 

Biserica din sat a fost făcută una cu pământul de către autorităţile din sat 

(aducând chiar tehnica grea s-o dărâme). Preot era doar în satul vecin. Cu 

muzică erau înmormântaţi doar activiştii. O bătrână din vecinătate se 

angajase să citească 40 de zile, cât va arde toiagul, din Sfânta Scriptură. Asta 

era tot ce se putea de făcut. Costache aşa şi n-a mai apărut.  

… Mătuşa Oliţa ţinea drumul spre centrul raional. În una din zile, 

medicul-şef, o pofti la cabinet. O privi jalnic şi zise:  

– Mătuşă Oliţa, ce facem cu băieţii? Se simt bine, sunt sănătoşi, nu-i mai 

putem ţine la noi.       

Femeia păli la faţă, dar răspunse:  
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– Mai am un fiu şi o soră, vreau să mă sfătui cu ei. Voi veni, doctore, 

săptămâna viitoare să vă dau un răspuns.  

Copilaşii înotau până la genunchi prin zăpadă. De la casă la casă au 

adunat nuci şi colaci, bomboane… mai puţine. Mânuţele le erau roşii de frig. 

E ultimul an când merg cu uratul. La anul vor fi elevi. Şcoala interzicea 

elevilor să participe la acest obicei străvechi. Profesorii ţineau la control 

acest lucru, iar elevii care lipseau de la ore,  erau scoşi în faţă la careu.  

Mătuşa Oliţa scotoci într-un sac. Îşi umplu buzunarele cu nuci, a tăiat 

câte o felie de învârtită şi le întinse micuţilor. 

Apoi puse mătura la uşă. Anină poarta în cârlig şi se porni spre alt capăt 

de sat. Nora o privi rece. Feciorul, cu jumătate de gură, îi răspunse la bineţe. 

Femeia tuşi înfundat, îşi drese vocea şi zise: „Dragii mamei, ce facem cu 

băieţii Ioanei? Trebuie să-i aducem acasă‖.  

Nora o privi lung şi vorbi tăios:  

– Atunci matale îi vei creşte! Eu nu am de gând să mă angajez dădacă. 

Şi apoi eu am bucuriile mele. Noi am discutat şi am ajuns la concluzia că 

dacă îi vei aduce acasă, îţi vor lega mâinile şi nici pe noi nu ne vei putea 

ajuta cu nimic. La casa de copii o să le fie mult mai bine. Acolo este personal 

şi statul le va purta de grijă.  

Nicanor tăcea, de parcă îl părăsise auzul. A tăcut şi când mătuşa Oliţa l-a 

întrebat părerea lui. A tăcut şi atunci când sărmana mamă i-a zis „La 

revedere‖.  

A doua zi, în cabinetul doctorului se hotăra soarta celor doi copii. 

Mătuşa Oliţa, bunica, refuză să-i aducă acasă. Tatăl băieţilor nu era de găsit. 

Astfel, Mircea şi Ştefan au ajuns la o casă de copii.  

Timpul trece rapid. Nici nu observi când un anotimp îl înlocuieşte pe 

altul.  

Directoarea privea la copiii din curte prin geamul cabinetului său. Îşi 

aţinti privirea asupra celor doi băieţi  care semănau ca două picături de apă. 

Doar caracterele le erau diferite. Unul era timid, blând ca o fată mare. Altul – 

îndrăzneţ şi energic. Pesemne aşa sunt gemenii…  

Pe poartă intră o bătrână. O ştia tot personalul şi copiii. În desaga grea 

avea întotdeauna pâine, vărzare, nuci, mere. Copiii au alergat spre bătrâna, 

care îi îmbrăţişară fierbinte. De data aceasta mătuşa Oliţa a venit să-i ceară 

pe băieţi acasă. Ei erau fericiţi. S-au bucurat că au bunică, unchi şi verişori. 

Ce bine e să ai familie. Dar cât de bucuroşi erau, oricum în ochii lor se vedea 

o umbră de frică.  

Chiar în prima noapte a observat că băieţii se scapă în pat. Bieţii de ei, 

cu capetele  plecate, plângând îşi cereau scuze.  

Mătuşa Oliţa cu doi copii de mână se îndreptă spre alt capăt de sat. În 

gardul din beţe de răsărită se uscau mai multe ulcioare. Mătuşa Mărioara 

alegea pe prag nişte ierburi. La bineţea celor veniţi răspunse fără a întrerupe 
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lucrul. Apoi se ridică în picioare şi se îndreptă spre copii. Îi atinse cu 

mâinile. După o pauză, zise: 

– Oliţă, aici trebuie de făcut şi una, şi alta. La răsăritul soarelui am să-i 

descânt de speriat. Iar tu acasă să le faci fiertură din mătase de popuşoi, 

troscot şi creţişoară. Ai să le combini pe rând. Seara, înainte de somn, să le 

faci băi de picioare cu urzici, brusture şi coada calului. Apoi adăugă pentru 

sine:  

– Sărmanii copii, numai ei ştiu de câte ori s-au culcat flămânzi, bătuţi , 

speriaţi. Şi numai unul Dumnezeu ştie câte zile şi nopţi au stat uzi şi 

neschimbaţi.   

Vara trecu repede. La autobuz copiii au fost petrecuţi de verişoara lor.  

Sănduţa îşi îmbrăţişă verişorii. Când au urcat în autobuz fetiţa a început a 

plânge. Nu înţelegea de ce ei trebuie să părăsească satul, familia? Oare ei n-

au odăi îndeajuns? Nu înţelegea nici erupţiile nervoase ale mamei.  

Băieţii se ţineau unul de altul. Ştefan îi şopti verişoarei la ureche:  

– Să nu spui nimănui despre ce-am vorbit.        

Fetiţa încuviinţă. Multe grozăvii avea să audă de la verişori despre viaţa 

lor din Casa de copii.  

Timpul nu stă pe loc. Era anul 1986… Spre satul din vale mergeau 

grăbiţi doi băieţi. Erau bucuroşi că au primit actele de maturitate. De azi 

înainte singuri îşi vor decide soarta.  

Era zi de duminică. Pe colacul fântânii, învelit cu mai multe ţoale, 

sfătuiau câteva bătrâne. Mătuşa Oliţa tresări. Pe cărăruşă veneau băieţii 

Ioanei. Îndată au podidit-o lacrimile. Sămaşele şi-au căutat şi ele batistele 

prin buzunare. Băieţii şi-au îmbrăţişat bunica şi au zis:  

– Bunicuţo, noi am venit să-ţi fim ajutorul şi sprijinul tău. Te vom duce 

pe braţe, dacă va trebui. Am visat 18 ani să fim alături de tine. Te iubim, 

bunico, eşti unica bucurie a noastră.                             

Primele zile au trecut rapid. Veneau vecinii, rudele să-i felicite, să le 

ureze sănătate şi noroc. Iar ei alergau ca furnicile. Au împlut şura cu lemne. 

Au făcut curat în fundul grădinii. Au urcat saci cu popuşoi în pod. Toate 

parcă erau bune. Dar, într-o zi, când băieţii erau la casa de cultură, în ogradă 

intră din nou nevoia. Feţele lui Nicanor şi a Olimpiadei nu prevesteau nimic 

bun. Dialogul începu între cele două femei.  

– Ce ai de gând să faci mai departe cu orfanii, zise Olimpiada. 

– Au venit acasă şi mă bucur de ei, răspunse soacra.             

 – Atunci noi vom fi direcţi, dacă îi faci moştenitori, apoi picior de-al 

nostru nu-ţi va călca în ogradă. Iar de vei cădea la pat, tot ei te vor îngriji şi 

tot ei te vor petrece pe ultimul drum. Acesta e cuvântul nostru. Rămâne să 

chibzuieşti.  

*** 
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Spre ieşirea din sat mergeau doi flăcăi înalţi ca nişte brazi. Ochii lor 

albaştri ca cerul erau trişti. Tăcerea dintre ei era ca din mormânt. S-au oprit 

la o fântână pentru a-şi potoli setea. Şi atunci Mircea începu a plânge. Ştefan 

îl îmbrăţişă strâns, iar tristeţea din ochi fu înlocuită de nedumerire. Cum aşa? 

De ce aşa? De câte case are nevoie omul? De pe câte pământuri trebuie să 

strângă roade?  

…În acest răstimp mătuşa Oliţa, cu câteva boarfe urca în maşină. La 

Nicanor, în fundul grădinii, era o bucătărie de vară. Acolo Olimpiada îşi 

„aranja‖ soacra.  

Erau zile când nimeni nu intra la bătrână. Des venea Sanda. O pieptăna 

şi o împletea. Îi asculta păsul. În una din zile o găsi rece. În mâna strânsă 

găsi un bileţel. Cu un creion simplu era scris: „Scumpa bunicăi, să mă 

îngropi lângă Ioana. Iar semn că acolo sunt înmormântată eu să sădeşti un 

castan‖.  

Ce este soarta omului? Cine ni le rânduieşte pe toate? De ce unii râd, iar 

alţii plâng? Ce este păcatul?  

Ascultam cu atenţie dialogul dintre trei domniţe. Nu îndrăzneam să 

intervin. Vroiam să le aud gândurile. Să ştiu cum gândesc generaţiile în 

creştere.  

– Ştiţi, zise una dintre ele, sărmanul flăcău, a rămas fără mamă, tata s-a 

însurat cu alta şi a uitat de el, bunica l-a alungat, unchiul s-a lăcomit la 

gospodărie. Iar acum, naţi-o bună, l-a înghiţit Nistrul. Cine oare îl va petrece 

în ultimul drum? Cine îl va plânge?  

– Doamne, câtă nedreptate pe lumea asta…  

– Şi ce păcat, doar casa mătuşii Oliţa se risipeşte. Au crescut buruienele 

cât casa, ţi-i frică că balaurii se vor înnădi în ele. S-a lăcomit Olimpiada. A 

dorit multe pentru copiii ei. Dar omul vine pe pământ, dar unde-i va fi dat să-

şi ducă zilele nu ştie. Ion e în Canada, Gheorghe e în Anglia, iar Dochiţa, ca 

tot basarabeanul, e plecată de ani în Italia.  

Ce-ar fi fost să-i fi lăsat să trăiască în casa buneilor. Şi casa era îngrijită, 

şi Mircea era viu. Şi satul era mai bogat cu două familii. Şi nu ştiu ce e mai 

bine, când soarta o hotărăşti tu, părinţii, rudele sau statul. Cert este că 

lăcomia strică omenia. Soarta omului este un mister. Iar noi trebuie să 

gândim cum am face ca să înlăturăm răul din noi care, tot pe noi se lasă….  

Sub un nucar se jucau trei copii. În iarba mătăsoasa un bărbat aşeza 

masa. Era Ştefan. De mai mulţi ani soţia a fugit peste hotare cu un alt bărbat. 

Şi tot atâţia ani în cabina maşinii sunt trei copii!  Nu-i lasă nicăieri! Nu are 

cu cine! Nu are încredere! Este toată bucuria şi averea lui. Un trecător îi dădu 

bineţe:  

– Mulţumesc. Domnul are grijă de toate. Ochii albaştri emanau lumină, 

linişte, credinţă şi verticalitate.  
 



117 
 

          LIDIA GROSU 

 

 

 

 

 

 

 

 

            UNORA 

 

Fragmentar, un vis e încă bolta 

Ochilor, din care mi-ar zâmbi 

Bunătatea plină în recolta-i 

Lumii pentru-a i se dărui. 

Mă separ de jurăminte nude, 

Chinuiesc mesaje dezinvolte 

Şi m-aleg doar cu sărutul Iudei, 

Iar în pumni strâng lacrima revoltei. 

Genialii pixu-mi ameninţă 

C-ar putea fi de tronat uşor 

Cu doar un stigmat, cu o sentinţă: 

C-ar fi rău, că n-are viitor... 

Şi l-arprinde-n mreaja sufocantă 

A disensiunilor de ani 

Dintre tabere – de şarpe provocate – 

Cu ochi mari pe mărul lui Adam. 

Dar cuvântul cum poţi să-l omori? 

El răsare-n calea-mi numai floare, 

Mi se zbate pana-n închisori 

Şi străbate minţi denigratoare. 

Mult mi-e dor de-un vis ce-i încă bolta 

Ochilor, din care mi-ar zâmbi 

Plinătatea razei în recolta-i 

Lumii pentru-a i se dărui. 
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                  CLIPA 

 

Răcoarea din veacul de mâine, 

Zorit, înspre mine se-ndreaptă 

şi-amiezile, -n suflet sculptate, 

Sărută-un apus între grâne, 

Uitate de-o clipă firească, 

senină, de sărbătoare... 

Această prezenţă regească, 

Sorbită cu-o raza de soare, 

Devine-un izvor de-nţelesuri... 

În rariştea ochiului vitreg 

Ea-i singura, plină de sensuri 

Cu-n vers mângâiat de un cântec. 

 

     VALSUL ANILOR 

   Muzică: Iurie Andronic 

 

De mână mă poartă prin ani 

Acces tandru cerc după cerc – 

Şi-n roz, şi în mov… – le încerc 

Pe nou într-un miniroman. 

De patimă, arderi – citeţ, 

De-un vis împlinit-ne-mplinit 

Rămâne îndrăgostit 

Un vals printre anii mei zvelţi. 

Tresar bucurii la răspântii, 

Şi valsul meu tânăr veghează 

Un cântec ce-l fredonează 

Lumina – pe-un veac înainte. 

Refren: 

Buchet de flori, petale risipite 

Paşi înduioşători, neordinari 

Sunt anii de iubire infinită 

Văpăi mistuitoare-n vals sprințar. 

 

             PROFESORUL 

 

Nobleţe-i povara pe care o duci… 

Plin de ierni grele, necazul, uşor, 

Scutură praful din mers la răscruci 

De pe-a gândirii aripă-n zbor, 
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Pe care i-o prinzi, cu gură de suflet, 

Învăţăcelului-porumbel 

Ca să se-avânte dintr-un răsuflet 

Şi vorbească-ţi mângâie-n visu-i rebel 

Întru a o face regină a grădinii 

Pe partea-i de cer peste mirişti de glob, 

Ca să răsară scânteia luminii – 

Al harului dulcele-amarul tău rod…  

 

UN SEMN DE ÎNTREBARE, CERUL... 

 

De-atâtea întrebări şi cerul 

Îmi pare semn de întrebare:.. 

(Paula Românescu) 

 

Un semn de întrebare-i cerul... 

Tu, frate-al meu, fără răspuns, 

Te crezi stăpânul lui... Lăicere 

De vămi se-aştern într-un apus 

Şi te îmbie, -n sărutarea-ţi 

Cu raza ce nu ar trişa, 

Magnific derulând sfidarea 

A tot ce-ar fi ca piaza-rea, 

Pentru cuvântul care-i viu – 

Să murmuri plinul din izvoare 

Ca un răspuns la întrebarea: 

„Ce-aveţi să faceţi cu-n pustiu?‖ 
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          OLIVIA ROŞCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEEA CE REPREZENTĂM NOI ASTĂZI 

SUNT REZULTATELE EŞECURILOR MATERIALE ŞI UMANE 

DIN TRECUT? 

 

Întotdeauna am fost învățați și ne-a fost oarecum impusă o idee-șablon a 

omului ideal: persoana care nu are în cercul său de prieteni vicioși, persoane 

cu bune maniere, persoane puternice emoțional, perfecționiști înrăiți, 
carieriști zombați de putere și bani. 

Probabil acesta este motivul principal al dezamăgirilor noastre atât în 

segmentul de cunoaștere a oamenilor, cât și a evenimentelor care se 

dovedesc a fi eșecuri. Din moment ce începem „să cunoaștem‖ o persoană, 

aceasta are tendința de a camufla calitățile ce le „posedă‖ , să arate că 

promovează valorile umane și alte aspecte tipice la ora acutală, uită să fie așa 

cum sunt ei sau poate le e frică să nu fie respinși de societate. 

Problema societății actuale este că uită sau poate nu vrea să permită ca 

lumea din jur să îl cunoască așa cum este, să îi perceapă viziunile despre 

viitor, viață, trăiri și emoții. Astfel, suferim dezamăgiri, pentru că ne este 

creat un tablou anumit despre o persoană care nu există, iar asta descoperim 

în timp. Ne este frică să oferim încredere oamenilor din jur, pentru că suntem 

conștienți de tipajul „omului modern‖, dar parcă am fi mulțumiți de asta, 

pentru că nu tindem spre o schimbare radicală.  

Menționasem anterior că cea mai anevoioasă și grea cale pe care o 

parcurgem pe parcursul vieții este calea spre autocunoaștere. Pentru asta, ar 

trebui să ne oprim din rutina zilnică și să medităm asupra simțirilor noastre, 

asupra dorințelor și lucrurilor care ne fac fericiți. Până la urmă, în listă am 

putea include și oamenii, dar pentru asta trebuie să le cunoaștem miezul, 

trebuie să îi cunoștem pe ei așa cum sunt: cu defecte, vicii, lașitate, greșeli, 
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reacțiile lor la evenimente neaștepate,chiar și trăirile. În esență, problema nu 

stă în felul în care ni se oferă cineva, ci în felul în care noi îi percepem pe ei, 

până și asta e diferit.  

 

                           OAMENII NE TRANSFORMĂ 

 

Într-adevăr, oamenii ne transformă și, paradoxal, nu cei care ne sunt 

mereu alături, ci cei care ne creează acel tablou tipic al realității, cei care ne 

dezamăgesc, cei care nu sunt aproape așa cum poate am vrea noi. Până la 

urmă, realizăm că de fapt ajungem să iubim acea imagine care ne-a fost 

propusă spre a o cunoaște, nu la persoana în sine. Dar cine reprezintă de fapt 

persoana? Acei ochi imperfecți sau gura aia umedă?  Oamenii sunt de fapt, 

realizările lor, dezamăgirile din trecut și cei care nu au reușit să ne pătrundă, 

dar deja pleacă. Ăștia suntem noi, așa numiții „oameni‖.  

În timp am realizat că anume carieriștii sunt persoanele care au depus cel 

mai mult suflet acolo unde în realitate nu exista nimic. Cu cât succesele lor 

de azi sunt mai mari, cu atât mai mari au fost eșecurile de ieri. Trist, dar e de 

fapt unica modalitate pin care reușim să cunoaștem oamenii... 

Citisem anterior undeva „3 lucruri care nu trebuie uitate niciodată: 1. 

Dragostea nu există; 2. Fericirea e imposibilă; 3. Nimic nu e grav.‖ 

Și e relativ adevărat. Importanța lucrurilor o dă în realitate mintea 

noastră și felul în care percepem chestiile care ne înconjoară. Fericirea stă în 

lucrurile mici,fericirea stă doar în noi și pentru noi! Nimeni nu va fi alături 

când ne va fi greu, de aceea nu există dragostea pentru cineva, există doar 

dragostea de noi înșine care ia naștere treptat. 

Totul e relativ, dar toate în ansamblu reprezintă o singură ființă care 

tinde mereu spre cunoaștere. 
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                         ILIE BOTEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Deportații 

 

Aici, sub cerul străin, 

Eu, român din Moldova 

Văd în ceruri cocori 

Ce planează prin nori. 

 

Retrăiesc și tresar, 

Văzând păsări șiraguri 

Ce-au zburat în azil 

Până-n fund de Sibir. 

 

Ele zboară încet 

Peste triste terenuri, 

Peste vechi așezări 

Și bătute cărări. 

 

Iar spre toamnă cu pui 

Se întorc viceversa 

Tot mai tainic țipând, 

Îi petrec eu oftând. 

 

Ia să-mi spuneti, cocori, 

Voi din care meleaguri  

Pe aici poposiți, 
Voluntari, nepoftiți. 

 

Vă implor, cocstârci, 

De veți fi prin Europa 
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Să transmiteți urgent 

Un mesaj evident: 

 

Noi suntem inuman 

Deportați drept chiaburi 

Comuniștii călăi 

Ne aplică torturi. 

 

Locuri sfinte 

 

Nu, trecutul nu-i pustiu! 

Noi pășim tot înainte, 

Pe cărări bătătorite 

Spre Putna, spre locuri sfinte. 

 

Ca o perlă nestemată 

Secolul 21 strălucește, 

Mănăstirea Putna sacră 

Pe noi toți ne oploșește. 

 

În ea liniște perfectă 

Și-atmosferă înălțătoare, 

Admiri lucrări străvechi 

Ce sclipesc perfect sub soare. 

 

Locuri sfinte sunt utile 

Pentru a ne ști trecutul 

Și pentru a ne înălța în spațiu 

Nu cu trupul, ci cu duhul. 

 

 

                      Matematică 

 

Pe tărâmul veșnic al științei, eu în carte tot privesc, 

Văd simboluri și văd cifre ce la luptă se grăbesc. 

Cifrele înaintează în mulțimi neîntrerupte 

Cu rutina și prostia insistent ca să se lupte. 

 

În formule ca-n cetăți stau de pază regimente 

Apărate cu grenade, cu obuze, baionete. 

Rădăcinele simboluri cu drapele, vrei-nu vrei, 
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Flutură în protejarea proclamatelor idei. 

Semnele egalității, a lor șanțuri stau în jur 

Aceste fortificații apără-adevărul pur. 

Din formulele multiple, în caz de ordin de luptă, 

Iar apar aceleași cifre în linie întreruptă. 

 

Sinus, Cosinus, Tangență a lor căpetenii știute, 

Logaritmele îndrăznețe merg, de regulă, înainte, 

Peste cifre se înalță ca un general măreț 
Și conduce cu acțiunea Integralul cel isteț. 
 

Insistent se luptă cifre în războiul drept și sfânt 

Pentru cunoștințe vaste și dreptate pe pământ, 

S-au ivit neobservate în vechime pe ogor 

Și-au sfărmat ele-o mulțime de cătușe la popor. 

 

Cifre! Cifre! Iar porniți în mulțimi nelimitate 

Și luptați neîntrerupt pentru viață și dreptate. 

Această cinstită, sfântă, această slăvită luptă 

Încă mult în viața lumii va dura neîntreruptă 

 

Biruința va fi a voastră. Îndrăzneț porniți în zbor 

Și optimizați mai iute drumul nostru viitor. 
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                   ION CUZUIOC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parlamentul lui Esop 

(minifabule) 

 

Din epoca evoluţiei 

 

De-ar fi ştiut atunci maimuţa 

Ce zile negre are-un om 

Punea-n mişcare tărtăcuţa 

Şi nu mai cobora din pom. 

 

Muscoiul remunerat 

 

Pentru munca-n parlament, 

Azi muscoiul deputat 

A primit apartament 

Un luxos WC privat. 

 

Noroc…bovin 

 

Vaca într-o sesiune 

L-a numit pe bou escroc, 

Deputatul bou îi spune: 

- Bine că nu-s…dobitoc! 

 

Vulpea în politică 

 

Mânată de-un nesaţ etern, 

Vânează noi dregătorii, 

Dar şi ajunsă la Guvern , 

Se ţine de...găinării. 
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Oaia candidată 

 

Candida o oaie proastă, 

Și-a avut mare succes, 

Căci i-a devenit nevastă 

Chiar berbecului ales. 

 

Cuibar la Guvern 

 

Găinuşa cea sprinţară 

La guvern  e secretară 

Şi asta-i vestea cea mai nouă: 

Vor avea miniştrii…ouă. 

 

Ţapul la minister 

 

Întră ţapu-n cabinet: 

- Vreau un loc la minister! 

- Ce poţi face la concret? 

- Cum adică?Pot să zbier! 

 

Boul şef 

 

Boul îşi dori şefie 

Şi testat fu la hoţie.  

-Te primim, de ai cusur. 

- Fiţi pe pace, ştiu să fur! 

 

     Iapa în fotoliu 

 

Pe-activista de mai ieri 

A făcut-o demnitar 

Şeful, dornic de plăceri, 

Care-i mare armăsar. 

 

Deputaţii şi imunitatea  

 

Ca să-i ajute pe săraci, 

Sacrificară multe vaci, 

Însă o bună jumătate 

Erau de-acuma deputate. 
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Măgarul fotbalist 

 

Meciul ista-i un calvar - 

Golurile vin perechi, 

Iar portarul, un măgar, 

Dă întruna din urechi. 

 

Lupul președinte 

 

În cojocul de mioară, 

Munți de iarbă promițând, 

L-au vota din prima oară 

Oile pe ... lupul „blând‖. 

 

Ursul după scrutin  

 

Ursul mare democrat, 

Când ajunse deputat,  

Transform fără femei 

Urna goală în … știubei. 

 

Pedeapsă colegială 

 

Cu-o căpiță de fân moale 

Bietul cal fu mituit. 

Parlamentu-a pus la cale: 

Să mai fie călărit! 

 

Un cioroi la microfon 

 

Un cioroi parlamentar 

Croncăni la microfon: 

Rog să mă alegeți țar, 

Fiindcă eu sunt rusofon. 

Gânsacu-n Parlament 

 

Șef ajunse, a mirare?! 

Din coteț în Parlament. 

Și tot țipă-n gura mare 

Cu talent de impotent. 
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Ca un scai... 

Leul nostru dă târcoale 

Tot mai des prin țări străine, 

Iar dolarul cu glas moale: 

Leule, nu faci a bine! 

 

Femida patrupedă 

Am conchis, – latră un câine, 

La guvern azi nu-i a bine. 

Când poporul n-are pâine 

Va-mpărţi cuşca cu mine. 

 

Năravuri 

N-are coarne ca elanul, 

Da-i intr-un coarne, căci e şef, 

Si-apoi e ştiut, curcanul, 

Se umflă-n pene fără chef. 

 

Evrica 

A născut şi el ceva - 

O idee-n tărtăcuţă. 

Cum se vede, tare-i grea: 

Sar cu toţi să-l ia-n căruţă. 

 

Unui bădăran 

Într-un cap cât gămălia 

A întrat tiptil prostia, 

Dar problema e mai gravă: 

S-a împotmolit în pleavă. 

 

Refugiu 

Sărmana-i pălărie, 

Şi vai de capul lui! 

Cum plin e de prostie, 

Ea se retrage-n cui. 

 

Realitate 

 

Chiar şi cucul ca o caţă, 

Şi fapta asta nu e nouă, 

Jură că-i fidelă soaţă, 

Dar părăseşte-un cuib cu ouă. 
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     MARIAN NENCESCU 

 

 

 

 

 

 

UN FILOSOF PRINTRE FIZICIENI – STEPHANE 

LUPASCO 

 
 

 Există intelectuali români care devin francezi fără efort, dar și 

creatori care se străduiesc cu tot dinadinsul să rămână români, nu doar în 

acte, ci inclusiv în termeni de conștiință. Este cazul extrem al doi mari 

contemporani, Stephane Lupasco (n. 11 august 1900, București, stabilit din 

1916 în Franța - d. 7 octombrie 1988, Paris) și Constantin Noica (1909-

1987), ambii legați nu doar prin preocupările filosofice, cât mai ales prin 

liantulnatural cu mediul cultural românesc, și, cu deosebire, prin interesul 

pentru ființa spirituală românească. Astfel, după cum observa și C. Noica, 

într-un articol publicat în mai, 1936, în Revista Fundațiilor Regale, cu 

referire la lucrarea lui Lupasco Du devenir logique et de l′affectivite (în fapt, 

teza de doctorat susținută la Sorbona, în care partea a doua, publicată 

separat,Essai d′une nouvelle theorie de la connaissance, completată cu o teză 

auxiliară,La physique microcomposite et sa portée philosophique, vor 

influența definitiv interpretarea fizicii cuantice, sub aspect filosofic, bazate 

pe experiență și valorificare conceptului de contradicție) : „Cultura noastră, 

scria C. Noica, nu l-a produs, și probabil că nu i-a favorizat în nici un fel 

creșterea. Lupasco aparține prin tot, în afară de nume, Apusului‖. 

 În ciuda distanței fizice, și mai ales a cortinei de fier care i-a 

separat, cei doi gânditori, Noica și Lupasco, au purtat o activă 

corespondență, derulată între 1940 și 1987, întreruptă, firesc, doar de anii de 

detenție ai gânditorului de la Păltiniș. Preocuparea lui Noica pentru 

interpretarea operei lui Lupasco s-a materializat și într-un text-prefață, scris 
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în 1973, și care a deschis antologia de Scrieri, publicate la București, în 

1982. Observând, de pildă că „din epoca noastră nu vor supraviețui decât 

operele lui Heidegger pe parte umanistă, și ale lui Lupasco, pe parte 

științifică‖, C. Noica se va întreba, malițios : „Credeți că și el este la fel de 

fericit, pe cât sunt eu?‖ Desigur, termenul de fericire, în contextul politic dat, 

are interpretări diferite la cei doi gânditori, Lupasco fiind, de la început, 

imun la orice fel de ideologie, pe temeiul că, în accepțiunea sa, terțul 

inclusiv, teza sa filosofică majoră, reprezintă extrema toleranță, libertatea 

fără nici un fel de partizanat. În acest context, C. Noica va recunoaște franc : 

„Reușita mea nu este decât la scară românească‖, anunțându-și prietenul 

parizian că : „Lucrez la proiectul unei logici. Ceea ce ar putea să vă 

intereseze este că tema centrală, respectiv  devenirea întru ființă (s.C.N.), pe 

românește, seamănă cu dualismul antagonic, în sensul că nu este nici 

devenire, în sensul ființei, și nici în sânul ființei, fiind amândouă în același 

timp‖. 

 Altfel, volumul publicat în 2015, la Fundația Națională pentru 

Știință și Artă, sub îngrijirea Oanei Soare și intitulat Infinitul și experiența, 

este pilduitor, în sensul că redă, în extenso, influența lui Lupasco, nu doar 

asupra românilor trăitori în Franța (Eliade, Cioran, Ionesco, B. Fondane ori 

Vintilă Horia), ca și asupra lui Noica, inclusiv, cât, cu deosebire asupra unei 

întregi elite culturale franceze și străine de la Bachellard, la Jean Cassou și 

Gilbert Durand, care îl vedeau pe compatriotul nostru ca pe un inclasabil, 

―un filosof printre fizicieni și un fizician printre filosofi‖. Din interviurile, 

articolele și fragmentele de scrieri antologate, se conturează portretul unui 

intelectual cu o largă încărcătură ideologică, interesat deopotrivă de 

fenomenul artistic (pilduitoare rămâne corespondența cu Dali) dar și de cel 

științific, un pionier al noilor limbaje și concepte științifice, și în același timp 

un patriot care nu și-a pierdut, până spre sfârșitul vieții, interesul și simpatia 

pentru români. 

 Principala operă filosofică a lui Lupasco rămâne Du devenir 

logique...,  urmată de Essai d′une nouvelle theorie de la connaissance, având 

la bază principiul „opoziției dinamice‖, un concept lupascian cu totul nou, 

constând în identificarea tuturor fenomenelor și teoriilor fizice prin 

constanța energetică pe care o posedă în comun. Această abordare, de tip 

epistemologic, dezvoltată pe tot parcursul vieții de S. Lupasco (ultima carte 

publicată antum, apărută în 1987, se numește chiar Le principe 

d′antagonisme et la logique de l′energie), constituie, în opinia lui Basarab 

Nicolescu (fizician și filosof franco-român, stabilit în Franța, n. 22 martie 

1942) „cheia de boltă a întregii sale filosofii‖. Deși este greu de explicat și 

rezumat această teorie, vom semnala că, în esență, gânditorul acceptă că 
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există o logică a schimbării, a cărei origine stă în opoziția aflată „în mijlocul 

energiei‖, fiind chiar entitatea sa. Fără a construi o teorie fizică propriu-zisă, 

S. Lupasco, enunță o serie de axiome, pe cât de simple, pe atât de 

concentrate, o veritabilă ontologie caracterială. Între dualitățile 

fundamentale identificate de Lupasco, semnalăm (selectiv) : 

entropia/negentropia (tendința spre diversitate, eterogenitate), 

continuitatea/discontinuitatea etc. Meritul gânditorului este acela de a 

formula, în termeni categorici, câteva postulate : orice element e este asociat 

cu un element non-e, care se potențează reciproc și alternativ, fără ca nici 

unul și nici celălalt să nu dispară complet; această lege se aplică tuturor 

fenomenelor complexe; întotdeauna va exista o mișcare asimptotică spre o 

contradicție; ori o non-contradicție de identitate, ori de diversitate, etc. 

 Aceste teze, bazate pe categoria materială de energie/sau 

câmp cuantic, conduc spre ideea că între obiect și subiect există un terț 
emergent (terțul emergent inclus). În filosofie, acest concept a fost dezvoltat 

de însuși Lupasco, în ultimii ani ai vieții, în lucrarea L′homme et ses trois 

ethiques (1986), în care examinează diferitele aspecte ale eticii, în raport cu 

principalele nivele ale realității descrisă de el : macrofizica, neurologia și 

psihicul uman. Lupasco pune valorile etice, morale și artistice în raport cu 

principalele contradicții rezultate din teoria terțului emergent, constatând că 

obligațiile morale, de pildă, nu pot fi rezolvate prin înțelegerea 

mecanismelor/dilemelor ce le-au generat. Etica sa operează cu trei nivele de 

opoziții dinamice, dovedind că granițele dintre domenii sunt fluide, iar 

echilibrul este asigurat de Starea T (terțul inclus). Analizând acest fenomen, 

Basarab Nicolescu constata chiar că raportul Ciber-spațiu/Timp este pe cale 

să „învelească întreg Pământul‖. Asistăm, cu alte cuvinte, la o nouă 

percepție ce modifică fundamental logica clasică, respectiv raportul dintre 

cauză și efect. Odată abolită cauzalitatea liniară, participăm la o formă de 

discontinuitate, „ce nu poate fi gândiră, ci trăită‖ (v. Cyberspace et trans-

humanisme în revista L′Art video, Milano, 1999). 

 Evident, astfel de preocupări au fost comune și altor gânditori 

din secolul trecut, inclusiv români. Analizând, de pildă, interesul lui Lucian 

Blaga pentru „noul eon‖, sau „noua eră‖ (New age, în termeni moderni), 

materializatîntr-un capitol distinct din Eonul dogmatic(1931, republicată în 

Trilogia cunoașterii, Ed. Fundației Regale pentru Literatură și Artă, 

București, 1943) profesorul-academician Alexandru Surdu constata că, și în 

acest caz, Blaga „a avut o viziune corectă asupra unor situații în care se 

găsea cultura occidentală, și chiar asupra unor perspective ale acesteiea‖ (La 

porțile împărăției, București, Ed. Contemporanul, 2016, p. 45). În acest 

context, considerațiile sistemice blagiene, văzute mai degrabă ca niște 
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enunțuri dogmatice, „paradoxale‖, capătă rezolvare în câmpul altor tipuri de 

logică, cea matematică, respectiv a mecanicii cuantice, fiind consonate cu 

ceea ce „românul Lupasco a intuit în soluționarea paradoxurilor microfizicii 

prin inventarea logicii dinamice a contradictoriului (op.cit., p. 47). Pentru a 

explica acest interes al filosofilor față de explozia tehnico-științifică a 

vremii, profesorul Surdu, amintește că „în anii 30 ai veacului trecut, 

intelectualii europeni încă mai trăiau în lumea de vis a Muntelui Vrăjit, al lui 

Thomas Mann‖, în vreme ce unii vizionari se lăsau seduși de „noua dogmă și 

spiritualitate‖ (ibidem, p. 54). Convins că „eonul creștin‖ e epuizat ideatic, 

Blaga îmbrățișează „eonul dogmatic‖, convins că este înzestrat cu „toate 

virtuțiile ineditului‖. Din păcate, până la ivirea unei lumi ce nu există, 

gânditorii, Blaga inclusiv, și-a constrâns convingerile spre realități mai 

pragmatice, în speranța că „viitorul va asista la reeditarea dogmaticului‖. 

 Nu este, din fericire, cazul lui Stephane Lupasco, a cărui 

teorie „a tot și a toate‖ a contribuit la rezolvarea unora din interminabilele 

controverse ale logicii clasice. Logica sa a separat definitiv afectul de 

comportament și a dat cale liberă energiei. Este o logică a 

transdisciplinarității, a terțului inclus, în care metodologia face loc intuiței. 

Este o racordare, necesară, a societății moderne, la realitățile fizice ale 

conștiinței. 
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   CIPRIAN-IULIAN ŞOPTICĂ 

 

 

 

 

 

INSUFICIENŢA REALULUI 

Dincolo de inevitabila dialectică real - ficţional, vorbim de 

necesitatea trăirii evenimenetelor în orizontul existenţei. Dacă realitatea 

perceptivă, determinată prin lumea senzaţiilor directe (procese psihice 

fundamentale, de ordin inferior), reprezintă existenţa tare, singulară şi 

ireversibilă, autentică, (care vizează lumea esenţelor eidetice, cum ar spune 

unii fenomenologi), dimpotrivă, în spiritul idealismului plantonician (mitul 

peşterii din Republica), această realitate senzorială este de fapt iluzia 

existenţei, un fel de temniţă a spiritului înşelat de propriile trăiri, de 

perisabilitatea şi fragilitatea infinită a clipei.  

Ce este de fapt existenţa? Exist în măsura conştientizării propriei 

gândiri (apud Réne Descartes), mai exact, fiinţez atâta timp cât sunt simultan 

obiectul şi subiectul conştiinţei de sine a actului gândirii, a reflecţiei 

obiective asupra propriei fiinţări, altfel realitatea în sine nu există: nu 

gândesc, nu exist. Cu toate acestea, nu pot nega faptul că respir şi simt orice 

durere în trup şi pot afirma cu certitudine că sufăr chiar în lipsa totală a 

gândirii. Dacă fiinţele non-reflexive nu gândesc că există şi par mult mai 

fericite decât cele care se pricopsesc cu actul gândirii, sau mai grav cu actul 

gândirii de sine şi în sine, oare „acestea‖ putem spune că nu există? 

Întradevăr, unele teologii creaţioniste afirmă că lumea văzută a fost 

adusă la viaţă tocmai pentru a încununa creaţia nevăzută, aceasta fiind la 

rându-i stratificată în funcţie de natura realităţilor participante la Slava Celui 

Ce Există: „Şi a creat Dumnezeu Cerul şi Pământul‖ şi a văzut apoi că toate 

sunt bune foarte (Cf. Facerea, Cap. 1- vers. 1, 12, 18, 21, 25). Dacă Marele 

Creator se autointitulează „Cel Ce Există‖, probabil fiinţele create, indiferent 

de originea temporală a existenţei lor, nu există în sensul tare al cuvântului, 

ci au doar graţia participării la „Existenţă‖, în funcţie de bunăvoinţa 

intenţionalităţii lor, aflate în permanentă devenire. Prin urmare, nu suntem 
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decât nişte invitaţi-oaspeţi mereu chemaţi la Cina Cea de Taină a Realităţii 

Absolute, care, în principiu, nu poate fi decât Una Singură, de unde şi 

încăpăţânarea fundamentaliştilor monoteişti de a se supune doar Unului, 

considerând Pluralul sau chiar Trinitatea inadmisibilă. 

Cu toate acestea, suntem chemaţi la Regăsirea Fiinţei în Sine, dar şi 

aceasta e posibil doar în sensul unei Revelaţii de tip second hand. Noi nu 

putem decât să ne împărtăşim din Fiinţă, să fim copărtaşi şi coparticipanţi la 

Misterul Existenţi Unice. Prin urmare, fiinţa umană, probabil singura 

creatură creatoare (în virtutea asemănării cu Chipul Creatorului) nu este 

decât un experiment metafizic al Marelui Creator. Fiind astfel rezultatul unui 

experiment divin, modelaţi în virtutea asemănării Chipului, o reflecţie 

îndoită a realităţii, fiinţăm în măsura în care ne înţelegem propria natură 

creatoare.  

Ficţionalul este, aşadar, o categorie apriori, prima virtute virtuală 

înscrisă în ADN-ul lui Homo Sapiens Sapiens. Doar dacă sapă adânc în sine, 

Homo Sapiens este cu adevărat un Sapiens, cu alte cuvinte, dacă îşi 

recunoaşte latura ficţională a fiinţei. Problema e că dincolo de Eu nu prea 

găseşte decât un Sine alterat, care nu-şi află locul în multitudinea de 

potenţialităţi îngrămădite în sâmburele Fiinţei. Dacă majoritatea categoriilor 

existenţiale criptate în taină de Creator sunt sau rămân neexploatate sau nici 

măcar necunoscute, totuşi, ficţionalul, în calitate de structură aparte a 

virtualului simbolic, determină fiinţei umane capacitatea de a proiecta 

reprezentări atemporale nereprezentate încă de imaginarul colectiv, (întrupat 

mai târziu în ceea ce Gustav Jung numea imaginar colectiv). 

Dacă este să ne referim la virtualul din cadrul operelor literare, 

evident el se manifestă atât în operele cu caracter realist, dar mai cu seamă în 

cel fantastic, unde fantasia reprezintă tocmai apogeul ficţionalităţii. 

Ficţionalismul aprioric, categoria prin care fenomenul imaginarului literar 

sucombă în cadrul creativităţii umane a jucat şi va juca în continuare un rol 

fundamental în evoluţia culturii şi civilizaţiei umane. Dilema etică ce răsare 

acum la orizont în postmodernitate este invadarea realului de ficţional-

virtual, de unde, impresia generală că Realul este insuficient, că nu poate 

satisface întotdeauna nevoile ontologice şi metafizice ale fiinţei umane. 

Perspectiva aceasta o descrie foarte eficient în ultimul timp, antropologul 

ateu Richard Dawkins, prin celebra sa teorie a memelor. Teoria s-a afirmat 

pentru prima dată în anul 1976, odată cu publicarea primei cărți a lui 

Dawkins, Gena egoistă, care promova o concepție despre evoluție centrată 

pe un anumit tip de genă, introducând astfel în vocabularul geneticii 

termenul de memă, care ulterior a contribuit la întemeierea domeniului 

memeticii. Pe scurt, memele ar fi un fel de entităţi bio-virtuale, bio-arhetipuri 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Mem%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Memetic%C4%83
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care se hrănesc tocmai cu necesităţile ficţionale ale fiinţelor raţionale 

avansate, cum sunt homo sapienşii, cu ideile, aspiraţiile, năzuinţele sau 

creaţiile noastre de cultură, care intră în lumea noastră în special prin artă şi 

tehnologie. 

De asemenea, în lucrarea Viitorul nostru post-uman, Francis 

Fukuyama dezbate în contextul dezvoltării impresionante a tehnologiilor 

virtuale, precum şi pe marginea tezelor expuse de Dawkins, următoarea 

dilemă: unde plasăm de fapt fiinţa, în imediatul real, sensibil, perisabil, 

temporal, sau, dimpotrivă, în veşnicia imaginarului de dincolo? Cu alte 

cuvinte, cine este mai reală: lumea vizibilă, perceptibilă prin intermediul 

simţurilor, sau lumea invizibilă, imperceptibilă în mod direct, dar a cărei 

structură atemporală este incontestabil mai edificatoare pentru a susţine 

Fiinţa? 
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ESEU CU… POETUL MALAGAMBIST DIN HONOLULU 

Să fii născut la Braşov, cu două zile înainte de Marea Unire din 1918, 

şi să pribegeşti în cealaltă emisferă a Terrei aproape jumătate de secol; să fii 

prieten cu Fidel Castro şi Ion Pas când aceştia detestau stânga; să analizezi 

intraductibilul dor în spaţiul latin al Americii de Sud; să fii cetăţean de 

onoare al megapolisului Rio de Janerio, cât erai în viaţă, şi al Nadeş-ului 

natal, post-mortem; să trăieşti 47 de ani fără ţara ta natală şi 15 fără iubita-ţi 

soţie, Mira; să ştii ca „sangvinist‖ (fiu al profesorului de germană) limba lui 

Goethe şi franceza (profesor: poetul Octav Şuluţiu), dar să fii obligat, întru 

supravieţuire să înveţi portugheza, spaniola şi engleza; să primeşti la 17 ani, 

pentru poezie, premiul Fundaţiei Regale şi apoi pe cel al Societăţii 

Scriitorilor Români; să trudeşti apoi ca ambasador al liricii româneşti pe alte 

meridiane, mai mult decât toţi ataşaţii culturali din acele ţări „sudiste‖; să fii 

secretar de redacţie la revista „Gândirea‖, dar şi la „Universul literar‖, unde 

sub pretextul rubricii „Cântice noi‖ să-i publici şi remunerezi pe Ion Caraion, 

Doinaş, Dinu Ianculescu, Ben Corlaciu la începuturile lor literare; să 

redactezi în exil reviste de limba română „Mele‖ („Cântec în dialectul din 

Hawaii); să duci nostalgia unui „melée‖ de rugby, vatman sau birjar (bate-un 

vânt din Kona, plouă şi-i târziu/mătur praful lunii, singur într-un far‖); ce 

destin de corăbier, navigând spre Sud, a avut poetul Ştefan Baciu! Aidoma 

navigatorului James Cook şi-a găsit sfârşitul în arhipelagul de la Honolului: 

englezul ucis de sălbatici, românul de dorul de ţară. 

Ştefan Baciu a prins ultimul tren spre Elveţia, ca ataşat de presă al 

ambasadorului Şerban Voinea, care îl preţuia mult. A plecat cu banii daţi de 
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unchiul Mirei, Mitică Simion. Atât Avram Bunaciu, cât şi Miron 

Constantinescu, staliniştii vremii, au refuzat să-l numească atunci ataşat de 

presă, considerându-l (lucrase doar la „Gândirea‖) reacţionar. Tatăl Mirei, 

rezident regal în Râmnicu Vâlcea, va muri în închisoare, iar unchiul generos 

se va arunca de la ultimul etaj al blocului de lângă Cişmigiu, unde locuia sub 

presiunea securităţii. 

După doi ani... helvetici, a venit numirea la Sofia, dar, aflând despre 

tot ce se întâmplă acasă, s-a îndreptat spre Rio de Janerio. A dus-o o vreme 

foarte greu, dar intuindu-i valoarea, un ziarist progrersist, Carlos Lacerda îl 

va angaja la „Tribuna da imprensa‖. A voiajat în toată America de Sud. În 

cei 9 ani brazilieni va scoate două reviste literare („Inşir-te Mărgărite‖ şi 

„Exil‖) şi o carte de memorii în portugheză, „Bucareste, estaҫao Norte‖ 

(„Bucureşti, Gara de Nord‖).  

Deşi în 1955 soţii Baciu au obţinut cetăţenia braziliană, vor pleca 

pentru un an la Universitatea din Seattle, el ca profesor, predând cursuri 

despre literatura şi civilizaţia braziliană. Va scrie în acel an două mari 

antologii (peste 1000 de pagini fiecare), despre poezia latino-americană, 

respectiv despre poezia surrealistă de pe acelaşi spaţiu, şi va suferi trei 

operaţii medicale. Detaşarea pe un an s-a dovedit a fi pe viaţă. Cu tot regretul 

părăsirii piscului Corcovado, cu imensa statuie a lui Iisus, Ion Baciu va 

deveni profesor de portugheză şi literatură latino-americană la Universitatea 

din Hawaii şi consul de Bolivia. Tatăl murind între timp, îşi va revedea 

mama la München (1967) şi Viena (1972).  

Va scrie peste 100 de cărţi (originale sau traduceri din română în cele 

5 limbi cunoscute şi viceversa) şi 5000 de articole. Publică în română: 

„Mira‖, „Praful de pe tobă‖, „Poemele poetului pribeag‖, „Îngerul 

malagambist în insula ‖ Oahu . Apoi, cei 15 ani fără Mira, i-au dat 

sentimentul singurătăţii absolute. 

În noaptea de 6/7 iunie 1993 îi va ura „La mulţi ani!‖sorei sale Ioana 

(amintindu-şi împreună şi de tatăl lor Ion), poetul excalamând: „Cumplit dor 

de ţară şi de voi‖. Vor fi fost ultimile sale cuvinte, Ştefan Baciu murind cu 

telefonul în mână. Prin cablul transoceanic, mereu se vor strecura stihurile 

sale mistuitoare: „nu-i patria făcută din unde /ci tăceri, din doruri şi distanţe: 

/ o strâng din praf, la tropic în sandale, / şi-o-mprăştii-n lume în speranţe‖... 
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LIVIA FUMURESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÎN  CAVALCADA   DESTINELO 

     Atentă şi sensibilă observatoare a vieţii semenilor, profundă gânditoare a 

cauzelor declanşatoare de drame personale şi sociale, doamna Elena Petruţ 

propune, cu real har scriitoricesc, un roman proteic captivant, cu subiecte de 

certă actualitate şi de mare interes formativ- educativ, investigând vieţi şi 

destine în contextul social-istoric al vremurilor. În romanul scriitoarei, ( Sub 

talpa timpului, Editura Hoffman), cititorul se regăseşte cu trăirile, cu 

gândurile şi cu sensibilităţile recunoscute sau doar bănuite, ştiute şi neştiute, 

într-o admirabilă împletire a liricului vibrant, cu epicul cotidian şi cu 

dramatismul existenţial, în permanenta căutare a mult-râvnitei fericiri. Aşa s-

a născut o construcţie epică de certă complexitate, atât în ceea ce priveşte 

latura afectiv-umană, cât şi cea social-economică a perioadei pe care o 

traversăm. Cartea doamnei Elena Petruţ confirmă opiniile lui Milan Kundera, 

care, încă din secolul trecut, afirma că romancierul este un „explorator al 

existenţei‖, care simte nevoia comunicării trăirilor şi realităţilor general-

umane, plasate în contextul social-istoric, în care cititorul să se regăsească. 

 Romanul se deschide cu o vibrantă meditaţie asupra neiertătoarei treceri a 

timpului hulpav, care ne rostogoleşte „sub talpa lui apăsătoare şi grea”: 

„Doamne, cât suntem de trecători!..Cum vine timpul şi se duce, câte lasă în 

noi, câte ne ia!...Cu ce paşi, cu ce încrâncenare se petrece!...” Patetismul 

cugetării pare a fi o pertinentă descifrare a titlului acestui roman de debut al 

scriitoarei, care impresionează prin profunzimea reflecţiilor privind labirintul 

vieţuirii, al diversităţii destinelor prinse în vâltoarea vremii. Motto-ul de la 

început, preluat de pe parcursul cărţii ( „Mi-e greu fără tine”) sugerează 

admirabil nevoia de afecţiune a oamenilor, guvernând vieţile, cu înălţările şi 

căderile sufleteşti, cu bucuriile şi sfâşierile lăuntrice, cu dureroase frustrări şi 

cu tămăduitoare apropieri, mereu sub semnul speranţei de împlinire a unui 

gol sufletesc. Scriitoarea promovează curajos, cu realism,  noua viziune a 
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emancipării femeii, având dreptul şi chiar datoria de a se întregi nu numai 

profesional şi social, ci şi afectiv, aspect controversat uneori cu ipocrizie din 

punct de vedere etic şi moral. 

  Lioara, mama ei, prietena lor Tina şi fiica ei Marta sunt patru destine 

feminine, care aspiră la omeneasca fericire, trezindu-se apoi în vâltoarea 

întâmplărilor aflate sub semnul hazardului şi al iubirii. Poveştile de viaţă se 

derulează alternativ, prin secvenţe narate retrospectiv, prin rememorări 

plăcute sau dureroase, alteori prin dialoguri admirabil conduse, pigmentate 

cu reflecţii de mare profunzime, care trezesc interesul cititorului, stimulându-

i regândirea unor cutume ale vieţii personale, în care sentimentele şi raţiunea 

sunt într-o neloială competiţie.  

 Cu curajul schimbărilor din societatea contemporană, scriitoarea propune 

regândirea raporturilor milenare dintre bărbat şi femeie, căreia i s-a cultivat 

sentimentul de inferioritate, resemnându-se în faţa autorităţii şi viciilor 

bărbatului. Mama Lioarei îşi reprimă tainica dorinţă de înţelegere şi de 

fericire conjugală alături de bărbatul hărăzit, se consumă resemnată în 

copleşitoare treburi gospodăreşti, în umilinţe şi frustrări, acceptându-şi rolul 

ingrat şi poziţia socială inferioară. De aceea doreşte pentru fiica ei o altă 

viaţă,  precum a colegei sale de şcoală, profesoara Lioarei. Dimpotrivă, 

cuplul Tina - Tudor demonstrează că viaţa este flexibilă, având fiecare 

partener libertatea opţiunii pentru fericirea nesiluită în şabloanele şi tiparele 

unor mentalităţi învechite. Răbdarea, altruismul şi înţelepciunea de a nu 

scormoni trecutul celuilalt conferă stabilitate familiei. 

 O originală paletă a diversităţii relaţiilor umane se recompune din 

experienţele personajelor acestui roman. Lioara, deşi se împlineşte 

profesional ca psiholog în Centrul de plasament al vârstnicilor, eşuează în 

căsnicie, bucurându-se apoi de frumoasa poveste de iubire cu Did, găsind în 

ea puterea renunţării când relaţia se clatină. Conştientă că „resemnându-te, îţi 

închizi cu bună ştiinţă orice orizont!...Prin resemnări nu poţi să creşti, din 

eşecuri sorbi doar învăţături, prin ele urci trepte...”, Lioara lasă deschisă 

poarta apropierii de Saşa, care trăia durerea decesului soţiei, dar înţelegeau 

amândoi că nu acceptă „ singurătatea ca mod de viaţă‖.  

 În cavalcada destinului e prinsă şi Marta, absolventă a unui Institut de 

alimentaţie, căsătorită cu Nan, al cărui egoism şi dorinţă de ascensiune îl 

determină să se ascundă sub umbrela unui partid protector şi să se combine 

„cu căţărătoarea‖ Zoica. Soţia nu mai poate accepta inconştientele evadări 

ale soţului şi „singurătatea în doi‖, nici calvarul aparenţei, supotând „o 

relaţie nefuncţională, obositoare doar de dragul statorniciei, consecvenţei”, 

spre a nu intra „în gura unei lumi atât de diferite ca nivel de formare, de 

înţelegere ...‖. Maternitatea pentru Marta înseamnă asumarea în doi a unor 

responsabilităţi, ceea ce o determină să facă întreruperea sarcinii, în 

condiţiile în care între ea şi soţul infidel nu mai exista nicio comunicare. De 
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aceea, după zbucium îndelungat, Marta se sustrage autorităţii lui şi înaintează 

divorţul consensual. Apropierea de Vlad, consultantul financiar apreciat în 

lumea afacerilor, îi clarifică Martei componentele fericirii „..când te simţi, te 

crezi, te ştii întreg...Sănătate, împlinire profesională, socială, împlinire în 

viaţa personală”. Conversaţia dintre cei doi relevă un mare adevăr: 

„...regretele sau greşelile recunoscute, chiar şi numai în singurătatea 

fiecăruia, provoacă ele însele schimbări de atitudine, de gândire!” Soţia de 

care divorţase Vlad, copiii, distanţele, complicaţiile vieţii şi zvonurile despre 

o poveste amoroasă deveneau obstacole în calea relaţiei lor, iar boala Martei 

definitivează ruptura, nu înainte de a trăi plenar farmecul îmbrăţişărilor cu 

„lipsa de măsură şi de calcule a iubirii‖.   

 În construcţia epică a romanului, remarcăm buna cunoaştere a vieţii de la 

ţară ( relaţia intre soţi, tradiţiile, cutumele, implicarea copiilor în gospodărie, 

creşterea animalelor, valorificarea ţuicii şi a viţeilor etc.),  a vârstnicilor (cu 

vulnerabilităţile vârstei, cu problemele lor de viaţă şi cu psihologia 

specifică), cu aspecte ale prezentului dereglat din perioada de tranziţie ( 

falimentarea dirijată a unităţilor industriale, promovarea pe alte criterii decât 

competenţa, lideri de sindicat vânduţi, compromiterea sistemului de 

învăţământ prin diplomele eliberate de „Facultăţi de mâna a doua‖ şi prin 

tranzacţionarea lucrărilor de licenţă, frumuseţea, dificultăţile şi 

responsabilitatea profesiei de medic etc.). Iniţiativele Lioarei de optimizare a 

vieţii vârstnicilor din Centrul de plasament dezvăluie extraordinarul ei 

potenţial moral şi uman, constituindu-se în adevărate sugestii pentru 

lucrătorii din astfel de cămine.  

 Pagini antologice ale lirismului poematic, care „prelua parte a 

suferinţelor iminente vârstei căutărilor”, se constituie paginile Tinei din 

manuscrisul dat Lioarei „Când amintirile se încăpăţânează să trăiască‖, în 

care natura întreagă amplifică „perioada de clocot‖ a  apropierii dintre doi 

oameni „ce se au dragi‖. Poate de aceea, experienţa de viaţă a Tinei a atenuat 

durerea  divorţului Lioarei, pe care a sfătuit-o să nu facă greşelile ei : „Nu te-

mpovăra cu răutăţi...nu căra după tine negura supărării provocată de vreo 

despărţire, de vreo uitare, de vreo lacrimă!...Depăşeşte încrâncenările, lasă-

ţi drumul deschis spre viaţă... Nu te acri de ură, nu purta duşmănie...” De 

sfaturile înţelepte ale Tinei a ţinut seama Lioara când i-a scris ultima 

scrisoare lui Did, mascându-şi durerea despărţirii în acea ciudată 

„Declaraţie‖ a gândurilor şi a sufletului, exprimându-şi gratitudinea şi 

preţuirea pentru tot ce a fost frumos în relaţia lor. 

     Romanul dezvoltă o largă diversitate a temelor existenţei (iubirea, familia, 

profesionalismul, căsnicia, prietenia, trădarea, iresponsabilitatea, frivolitatea, 

boala şi moartea), lansând spre dezbatere şi înţelegere întregul univers uman 

explorat cu sensibilitate, dezvăluind obsesive trăiri care macină omul 

(divorţul, avortul, singurătatea, moralitatea, destrămarea etc.), developate 
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prin rememorări, meditaţii eseistice, reflecţii, introspecţii. Din dialogul cu 

Did, Lioara înţelege superficialitatea motivelor multor divorţuri care 

traumatizează copiii, dar şi sufletele partenerilor: „Din mândrie, n-a încercat 

niciunul dintre ei să facă drumul iertării. N-a vrut nicicare să înveţe lecţia 

iubirii prin sacrificiul eului...Şi-au asumat, supunând şi copiii aceloraşi 

frustrări, dureri...Firile lor puternice, ambiţiile familiilor lor, poate orgoliile 

personale...şi-a fost destul ca două vieţi să se chinuie reciproc, coborând din 

iubire şi din împliniri în spaţiul unei uri crescânde vertiginos!”. Înţelepte 

concluzii şi îndemnuri se desprind din conversaţia celor doi: „ Fă, Doamne, 

ca măcar de la o vreme să putem vedea şi înţelege lucrurile importante ale 

vieţii cu mai multă responsabilitate, matur şi în rostul lor profund, din 

perspectivă corectă!...Şi să găsim căile de intervenţie oportună întru justă 

îndreptare şi frumoasă evoluţie!” 

 Stilul scrierii confirmă talentul doamnei Elena Petruţ, care surprinde 

admirabil magia clipelor de intimitate, când bucuriile partenerilor se 

întâlnesc, iar „întregul devine rotundul spre care aspirăm...când se trăieşte 

cu tot freamătul fiinţei”. Ca un memento dureros, dar raţional, se constituie 

repetarea propoziţiilor negative („ Nu, nu-ţi va spune NU!‖), prin care Lioara 

încearcă să-şi clarifice sieşi realităţile dureroase ale sfârşitului unei relaţii, 

aducând  pertinente argumente, spre nedumerirea Martei, care trăia cu 

disperare „revărsări şi valuri de magmă care arde”. Metafore de mare 

încărcătură emoţională şi de certă originalitate regăsim în romanul 

scriitoarei, care sugerează admirabil neliniştile şi temerile despărţirilor 

dureroase „proiectând-o în funinginea nopţii! În faţă se deschidea strâmt, 

înspăimântător şi rece tunelul însingurării!‖ Bună cunoscătoare a psihologiei 

feminine, scriitoarea, sub pretextul unor întrebări ale lui Did şi răspunsuri ale  

Lioarei. înseilează în structura romanului eseuri impresionante pe tema 

trăirii, repetând definiţii ad-hoc: „ A trăi... presupune şi a şti să-ţi rostuieşti 

toate ale tale....o fi însemnând şi puterea de a decide, curajul de a frânge la 

timp, cu orice preţ, ceea ce schilodeşte sufleteşte...a căuta clarificări...a simţi 

crescând stabilitatea...înseamnă uneori să plângi...dar să nu laşi lacrimile să 

creadă că te-au supus! Să ştie că sunt trecătoare şi că le vor urma bucurii 

victorioase, pentru care vei şti, vei învăţa să lupţi!”. Cutele intuitive ale 

feminităţii, care simţea ruptura  şi sfârşitul relaţiei, dar „refuza să o accepte, 

ba se încăpăţâna să o analizeze”, terorizată de duşmănoasa trecere a 

timpului, dezvăluie resursele  creative ale unei scriitoare talentate, stăpânind 

nu numai tehnica narativ-descriptivă, ci şi ce a dialogului elocvent pentru 

caracterizarea personajelor. 

Avem convingerea că certele disponibilităţi literare ale doamnei Elena 

Petruţ vor deschide noi posibilităţie de afirmare romanului de analiză 

psihologică – fie umană, fie socială, răspunzând numeroaselor întrebări ale 

oamenilor, prinşi în cavalcada destinelor. 
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ŢESTUL ÎNTRE TRADIȚIE ŞI INOVAŢIE LA 

NĂVODARI (JUDEȚUL TELEORMAN) 

 
De-a lungul veacurilor, casa a însemnat adăpostul milenar al familiei, iar 

vatra de foc, pe care îl întreţineau femeile, simbolul permanenţei. Vatra era 

locul obişnuit de transmitere a tradiţiilor culturale de la o generaţie la alta, în 

jurul căreia se strângeau cei ai casei pentru a povesti despre întâmplările 

zilnice, despre cele de demult, bune şi rele, câte toate.  

În satele din Lunca Dunării, locuinţa tradiţională este, sub raportul 

structurii, una de tip monocelular. Nici bordeiele din vechime nu aveau doar 

o singură încăpere, ci cuprindeau gârliciul - încăperea strâmtă de la intrarea 

în bordei -, tinda şi odaia. 

În limba română, cuvântul „țest‖ provine din limba latină, în care 

„testum‖ desemna un vas de pământ sau un capac în formă de carapace de 

țestoasă, analogie relativă la forma acestuia. 

Originea şi provenienţa acestui tip de cuptor mobil pentru coacerea 

pâinii, în special, se pierde în negura vremii. S-a emis părerea că modelul ar 

fi fost preluat din zone mai îndepărtate, precum Turcia, argumentele fiind 

forma de mici dimensiuni ce nu necesita un consum mare de combustibil 

pentru ardere, uşurinţa şi rapiditatea cu care se putea coace o pâine pentru 

consumul zilnic al unei familii. Desigur, şi fenomenul migraţiei diferitelor 

tipuri de populaţii, în aceste părţi ale ţării, ar fi putut înlesni preluarea sau 

adaptarea acestui model de cuptor, mai convenabil, în gospodăriile româneşti 

de la Dunăre şi nu numai. 

Este important de reţinut că, într-un trecut mai îndepărtat, aria de 

răspândire a acestei unelte casnice a fost mult mai întinsă decât cea din 



143 
 

secolul nostru. În acest sens sunt edificatoare, de pildă, cercetările 

arheologice care, în vechea vatră a satului Sărăsău din Maramureş, au adus la 

lumină un mare număr de fragmente de ţesturi din lut, modelate cu mâna, 

datând din secolele XII-XIII.  

Vechile forme de vetre libere răspândite în ţara noastră au favorizat 

supravieţuirea unui asemenea element străvechi de cultură materială, cum 

este ţestul. Dispariţia lui timpurie din unele zone în raport cu altele este un 

fenomen care ar trebui pus în legătură directă cu evoluţia generală a fiecărei 

zone în parte.  

Ţestul definit, aşadar, ca un cuptor mobil este utilizat şi azi în satul 

Năvodari şi în cele învecinate, uneori primind şi alte întrebuinţări, de 

exemplu la coacerea dovleacului sau a ştiuleţilor de porumb. Odinioară, acest 

obiect casnic făcea parte din zestrea oricărei fete de măritat. 

Un studiu comparativ efectuat asupra asemănărilor dintre culturile trans- 

şi cis-danubiene reţine existenţa acestui obiect domestic, fabricat rudimentar, 

şi anume cuptorul mobil – ţestul – apreciat drept unul dintre modelele de 

cuptoare cele mai vechi pentru coacerea pâinii. După cum atestă şi alte 

numeroase surse arheologice, ţestul era folosit la pregătirea preparatelor din 

cereale – grâu sau porumb.  

Utilizarea şi fabricarea ţestului nu constituie apanajul locuitorilor din 

nordul Dunării, acest tip ce cuptor găsindu-se şi în gospodării rurale din zone 

învecinate, precum Bulgaria. Totuşi, cercetătorii au reţinut că între acest 

cuptor făcut în gospodăriile din satul teleormănean şi cel utilizat în 

gospodăriile sătenilor bulgari de pe celălalt mal al Dunării exista o diferenţă 

de alcătuire, diferenţă ilustrată chiar de numele obiectului în cauză. La 

români, prin ţest se desemna numai partea superioară a cuptorului, în vreme 

ce la bulgari partea inferioară – podnica – este cea care domină relaţia, 

extinzându-şi câmpul de semnificaţie la întregul obiect. Piesele care 

alcătuiesc cuptorul – capacul, partea pe care se aşază pâinea pentru copt şi 

vatra – sunt grupate şi denumite diferit: în română cuvântul ţest
19

  (din lat. 

testum) desemnează atât capacul în formă de clopot (partea ,de sus’), cât şi 

cuptorul mobil, iar în bulgară – podnica înseamnă vatra cuptorului (partea 

,de jos’), dar şi cuptorul mobil. 

Vatra (,platoul terestru’, aşezat pe pământ) şi capacul (,bolta cerească’ 

sau ,acoperişul lumii’)
20

  ale acestui arhaic obiect pentru coacerea pâinii ar 

putea fi interpretate, în opinia cercetătorilor MarianneMesnil şi AssiaPopova,  

ca o hierogamie a două principii opuse, în care pâinea – metaforă a rodului 

unirii sexuale – se introduce în centru, reprezentând, prin coacere, gestaţia, 

                                                           
19

MarianneMesnil, AssiaPopova, Dincolo de Dunăre: studii de etnologie balcanică, 

Bucureşti, Paideia, 2007, p. 203-204.  
20

 Ibidem, p. 204-205. 
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aşa cum cuptorul este metafora matricei. S-ar putea spune că acest cuptor 

mobil, cu vatra şi capacul în formă de clopot, poate constitui o reprezentare 

cosmologică articulată, prin binoame precum sus – jos, feminin – masculin, 

cer – pământ. Între ţest, o reprezentare a bărbatului (partea de sus) şi vatra, o 

reprezentare a femeii (partea de jos), pâinea apare ca metaforă a uniunii 

sexuale, iar coacerea este asimilată gestaţiei, aşa cum imaginea cuptorului 

este metafora matricei. 

Fabricarea sezonieră, dar întotdeauna rituală a ţestului, este prezentă atât 

în aria culturală balcanică (Bulgaria, Albania, Serbia, Bosnia, Macedonia şi 

Grecia), în România mai ales în sudul ţării – Oltenia şi Muntenia –, dar şi în 

alte zone mai îndepărtate, precum Europa Centrală, Italia, Elveţia şi 

Germania. 

Activitate sezonieră, confecţionarea ţestului are loc la date fixe prin 

tradiţie, ritualizarea produsului referindu-se doar la partea din cuptor căreia îi 

este atribuită încărcătura simbolică a obiectului nou. Ţestul era confecţionat, 

aşadar, exclusiv de nevasta gospodarului şi într-o singură perioadă a anului, 

şi anume în marțea a treia după Paște
21

. Acest ţest era astfel prelucrat, încât 

el putea rezista până la viitoarea sărbătoare pascală, în ajunul căreia se 

alcătuia un nou ţest. Activitatea de fabricare a țestului poartă numele 

semnificativ de Ropotinul țestelor (Tropăitul cuptoarelor)
22

, termen care se 

referă la frământarea lutului prin tropăire, fază necesară înainte de a se trece 

la confecționarea cuptorului. Cuvântul e derivat din limba slavă „robota‖, 

însemnând muncă trudnică, laolaltă. 

Fie că este vorba de dregerea vetrei sau confecționarea țestului, tehnica 

și procedeele magico-rituale folosite rămân aceleași, femeile tinere sau 

bătrâne, cu excepția celor însărcinate sau îndoliate, fiind inițiatoarele acestui 

proces casnic, cu valenţe de ritual. 

Ziua de marţi era considerată zi malefică „Marţea Dracului‖
23

 , o zi în 

care se practicau ritualuri de exorcizare. Ropotinul Ţestelor, fiind o activitate 

ostenitoare prin călcarea îndelungă a lutului, era pusă în legătură directă cu 

nimicirea diavolului de către femei: „Ropotinii e sărbătoarea diavolului şi, ca 

să nu faci pe voia lui, să lucrezi cât se poate de mult în această zi. Fac ţeste 

de pământ pentru a pune greutate pe grumazul diavolului. Femeile calcă ţeste 

pentru ca diavolul să fie călcat în picioare şi dogorât la foc, ca şi ţestele. Câte 

ţeste fac, atâţia diavoli mor‖
24

. Ar fi posibil ca această asociere să derive din 

                                                           
21

I. Ghinoiu, Obiceiuri populare de peste an. Dicţionar, Bucureşti, Editura Fundaţiei 

Culturale Române, 1997, p. 165. 
22

MarianneMesnil, AssiaPopova, Op. cit., p. 203-204. 
23

Narcisa Alexandra Ştiucă, Spirala sărbătorilor: rosturi, tâlcuri și deslușiri, Sibiu, Astra 

Museum, 2014, p. 205. 
24

Ibidem, p. 206. 
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ideea biblică ce spunea că femeia a fost ispitită de diavol sub forma şarpelui, 

motiv pentru care ea practică, prin zdrobirea lutului cu picioarele, un ritual 

de ucidere a răului. S-a mai făcut o asociere între plămădirea pâinii şi 

modelarea ţestului, amândouă fiind puse în legătură cu anihilarea puterii 

diavolului: „Actului plămădirii aluatului îi premergea, de Ropotin, cel al 

frământării lutului, iar celui de modelare a pâinii, fasonarea ,căciulii 

Ropotinului’ de sub care diavolul nu avea să iasă multă vreme spre a face 

pagube‖
25

. 

Procedeul pregătirii pământului pentru plămădirea ţestului, în satele din 

lunca Dunării teleormănene, era foarte elaborat: ,,pământul de țest se calcă 

de un număr impar de femei, de regulă nouă. Ele merg de nouă ori toate în 

același sens dând impresia unui joc al ielelor. Călcatul se face numai cu 

vârful picioarelor, pământul se smulge din grămada aflată la mijloc cu 

degetele mari de la picioare. Femeilor le este interzis să se lase pe vine când 

strivesc pământul pentru ţeste, ca nu cumva acestea să crape‖
26

. Ritualul de 

pregătire a lutului, în grup feminin, cu număr fix de persoane, era strict 

respectat în comunitate. 

Informaţiile pe care le-am cules, în urma cercetării de teren, relevă, la 

rândul lor, că ,,numai femeile măritate, or femeile în etate făceau țăstul‖ şi că 

,,femeile se strângeau să facă țestul, fiecare făcea câte 4-5 țeste, după cum 

vrea femeia să facă, cu vecinele, or’ acasă la ele, în curte‖
27

. 

Lutul are o anume compoziţie, el este, de obicei, lut roșu amestecat cu 

baligă de cal, şi era adus din coasta dealului, cu spatele, în saci sau ,,în găleţi 

purtate în cobliță‖
28

 , ori cu căruța trasă de boi, odinioară, cai sau măgari, 

astăzi. Apoi, pământul era răsturnat în curte sau în afara curţii, într-un loc 

special ales de femei pentru confecţionarea ţestelor – acţiune denumită şi 

sărbătoarea ţestelor –, și amestecat cu pleavă, la care se adăugau 2-3 pumni 

de sare, ingredient necesar pentru a lega pământul cu pleava. Cele trei 

elemente amestecate bine erau ,udate’ şi ,driguite’ cu picioarele, apoi bătute, 

concomitent, cu palmele, ,,de câte nouă ori până te osteneai‖
29

, în aşa fel 

încât să nu uiţi pentru că, altfel, ţestul se ,fărâma’ repede. Fiecare femeie îşi 

confecţiona câte 3-4 ţeste – pentru nevoile unui an întreg – pe care le lăsau la 

uscat în soare, după ce le înfigeau în ţastă o papură ruptă la vârf şi înmuiată 

în apă. Acest orificiu era necesar pentru introducerea ,fierului ţestului’ în 

momentul suspendării lui în verigile din vatră. După 14 zile, ,,ţestele uscate 

                                                           
25

 Ibidem. 
26

Iulian Chivu, Cultura grâului şi a pâinii, Bucureşti, Editura Minerva, 1997, p. 59. 
27

Interlocutor Gheorghe Celeapcă, sat Năvodari, Județul Teleorman, 2016. 
28

Interlocutor Niţa Purcel (Bricu), sat Năvodari, Județul Teleorman, 2016. 
29

Interlocutor Vasilina Mirea (Sărdan), sat Năvodari, Județul Teleorman, 2016. 
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erau spoite cu pământ, în amestec, cu baligă de vacă şi de cal‖
30

şi puse, la 

păstrat, în podurile caselor, şofroane sau saiele. Relativ la păstrarea ţestului, 

un sătean spunea că acesta „să băga la un adăpost, unde nu să băga animale, 

le culca cu mărginile alea, rotunde, în sus șîd’acolo le lua, iar dă să fărâma 

ălalaltu’, îl da într-o parte, îl arunca șî punea altu’ nou‖
31

. 

Ulterior, dacă era nevoie, femeile treceau la dresul ţestului, procedeu 

indispensabil uneori pentru lipirea vetrei focului cu pământ roşu, în amestec 

cu baligă de vacă şi de cal, înainte de a fi înlocuit ţestul vechi cu ţestul nou, 

şi mai ales înainte de a se coace pâinea din grâu nou. 

Referitor la acest procedeu, am consemnat relatarea Niţei (Bricu) Purcel, 

o persoană vârstnică din satul Năvodari, care îşi amintea că ,,mămica dregea 

vatra, că să mai rupea, era făcută dân cărămidă șî d-acilea aducea pământ dân 

coastă, roșu, șî’l punea în bătătură, șî’lcălca mult, șîdacilea pământul 

s’amesteca cu pleavă și cu apă, ș-o lipea, șî d-acilea făceai pământ cu baligă, 

ș-o dregeai, dădeai peste pleava aia, să iasă frumoasă‖. 

Despre modul în care ea făcea pregătirea pentru confecţionarea ţestelor, 

împreună cu vecina, am reţinut o altă mărturie: ,,Ţăstu’ să făcea acuma, în 

luna lu’ agust, când e soarile mai iute, în iulie şî-nagust; aduceam pământ dă 

la dial, cu ţaţa Floarea («-Ţaţă Floare, punem ţeste?»/ «–Punem, Miţo, hai să 

punem!»), aduceam fiecare pământu’ nostru, io mi-l aduceam p’al meu şî ia 

p’al iei. Ne ajutam amândouă dă făceam muşuroaile («-Hai, ghea, Miţo, să 

facem amândouă!») Venea la mine, făceam şî io muşuroaile, d-acilea călcam 

la ia șî-ș făcea ia 4-5 țeste, cât ișadânpământu’ iei, io făceam tot așa, 4-5 

țeste, fiecare țestile iei. Ne ajungea tot anu’. Dacă crăpa ţăstu’, îl schimbam, 

șîp’ăla îl aruncam în vale, da’ dacă să rupea, așa, într-o parte nițel, făceam 

pământ cu pleavă, șî-l dregeam dân nou, șî mai țânea‖. 

Săteanca Niţa (Bricu) Purcel își continuă relatarea cu prezentarea 

etapelor prelucrării țestului: „Numai femeile făceau țăstul, bărbatul te ajuta 

că te ajuta, călcam pământu’ ăla dă nouă ori, dacă nu-l calci dă nouă ori nu 

țâneapământu’, să fărâma țăstu repede, șî trebuia să țâi cont că să-l calci dă 

nouă ori, îl strângeam, îl udam, puneam un rând dă pleavă șî d-acilea 

începeam șî-l călcam, dă nouă ori, îl călcai dă osteneai șî d-acilea iar îl 

strîngeai, șî după ce îl terminai dă călcat, îl luai șî-l împărțeai în câte țeste 

credeai tu că trebuia să-ți iasă din coblițile alea – patru țeste, cinci țeste –, șî 

făceam două gorgoane dă pământ, mari, că puneam una dă dăjosșî una 

dăsupra; puneai p’aia dă dăjos o băteai pă mușuroi bine, o așăzai, d-acilea îl 

puneai șîp’ăl’laltu, șî d-acilea începeai ș’îi făceai forma dă țăst, netezeam la 

                                                           
30

 Idem. 
31

Interlocutor Gheorghe Celeapcă, sat Năvodari, Județul Teleorman, 2016. 



147 
 

ocol (n.n. rotund), ca să iasă lat, șî d-acilea îl luam șî-l subțiam ș’îi făceam 

creasta aia frumoasă‖.  

Interlocutoarea face o referire la modul în care se prelucrează ţesturi în 

gospodăriile sătenilor de azi, metodă ingenioasă născută atât din nevoia de a 

evita dificultatea transportării pământului şi pregătirii lui temeinice, cât mai 

ales din eliminarea progresivă a ritualului din această activitate laborioasă şi 

colectivă. Simplitatea procedurii a întrerupt destul de repede legătura cu 

tradiţia şi cu simbolistica ei. „Mai târziu s-au făcut țeste dân alea dă roată, dî 

la remorcă, șî n-am mai făcut țeste. Ţăstu’ ăsta dă fier, să zâc că l-am făcut 

acu’ vro’ 20 dă ani; era greu să faci țăstdân pământ, trebuia să faci pă fiecare 

an, să cari pământ dân dial șî… nu mai aveam timp așa, numai aveam, 

șîfii’ncă apăruse astea șî a făcut una, vorba aia, «A sărit o oaie în lac, sare 

toată lumea». Țăstu’ ăsta dân fier l-am văzut la o femeie dân sat, îl văzuse 

bărbat’sopî la Traianu’, pă unde lucra‖. 

Şi în familia Mariei (Pascu) Lotrea prelucrarea ţestului pentru uzul 

gospodăriei se făcea conform tradiţiei locului, dar fără implicarea altor 

femei, aşa cum se obișnuia odinioară: „Iei pământ d-ăla roșu, aduci două 

vedre dă pământ șî-l moi, după aia îl faci cu paie, pailetocate, le mai freci, cu 

pleavă e bun, da cu pleavă să rupe repede, așa cu paile le-am luat șî le-am 

frecat, d-acilea îl calci bine, bine, dă şapte ori, că să nu să fărâme, d-acilea 

faci două gulguvaneșî-l bați cu pământ d-ăsta negru, galben, mușuroiu’ îl 

bați bine, bine, ca când pui alea ca forma țăstului, bați mușuroiu’; 

gulgumalele, pui unu jos șî unu dăsupra, șîpă urmă începi la ăla dăsupra cu 

podu’ palmii la ocol, la ocol, la ocol, până să face roată ca asta șî la urmă 

începi cu podu’ palmii în sus, în sus, cât crezi tu șî la urmă faci creastă. 

Țăstu’ să făcea orcând, dă cum să încălza, primăvara, până spre toamnă, 

numai iarna nu să făcea ţăste. Țăstu’ îl făceam sângură, dacă iești două, iești 

două, dacă nu îl faci sângură‖. 

Comparând fabricarea ţestului – aluatul de modelat – cu prepararea 

pâinii – aluatul de frământat –, observăm un paralelism între cele două 

materii: aluatul pentru ţest (lutul) şi aluatul pentru pâine (coca) se obţin 

printr-o frământare făcută cu multă trudă. Paralelismul între fabricarea 

ţestului şi prepararea pâinii este reprezentat de o acţiune antitetică din 

punctul de vedere al modului de frământare: ţestul se frământă cu picioarele, 

iar pâinea cu mâinile, ambele având actanţi feminini.  

O analogie între bolta cerului şi pământ o găsim într-o ghicitoare, ca o 

ilustrare particulară a unor imagini clasice din mitologia sud-est europeană: 

Am un ceaun umflat,/ peste lume răsturnat. Ea se referă la crearea lumii şi 

reprezentarea despre lume, cerul, cupola cerească având rolul unui capac al 

pământului. Nu ar fi exclus ca cei care au născocit această ghicitoare să fi 

avut drept model chiar ţestul din gospodăria proprie, al cărui capac rotund 
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aşezat peste coca plămădită cu trudă să simbolizeze uniunea, transformarea 

şi legătura spirit (aer, cer) şi materie (plămadă, pâine, pământ). 

Conform tradiţiei, spuneam că ţestul nu poate fi fabricat decât la anumite 

date din calendarul popular, totdeauna într-o zi de marţi, zi în care a fost 

creată lumea, după cum s-a întipărit în mentalitatea românească rurală, fapt 

ce sugerează ideea unei legături cosmogonice între fabricarea cuptorului 

mobil şi crearea lumii.  

Însă, din relatările persoanelor intervievate reiese faptul că nu se mai 

impune în comunitate respectarea unei date fixe de prelucrare a ţestului, 

sătenii preferând să-l confecţioneze în orice zi lucrătoare din cele ale lunilor 

de vară, de exemplu: „țăstul se face lunile astea: iunie – iulie, nu e o dată 

fixă‖
32

. Am putea găsi o justificare a acestei abateri de la norma tradiţională 

– totdeauna într-o zi de marţi, după sărbătoarea Paştelor – în faptul că, odată 

cu colectivizarea rurală impusă după Al Doilea Război Mondial, mulţi săteni, 

pierzându-şi loturile de pământ, au fost orientaţi către zonele industriale 

preorăşeneşti şi astfel s-au aflat în imposibilitatea de a mai respecta această 

tradiţie, ea rămânând în grija vârstnicilor şi a femeilor casnice.  

Este interesant de observat, după cum am văzut şi în relatarea Mariei 

(Pascu) Lotrea, că numărul ,călcării’ lutului variază de la şapte la nouă, şi că 

persoanele intervievate nu au putut preciza motivaţia acestor numere, în 

afară de justificarea „aşa am apucat‖ sau „aşa se face pe la noi‖, semnificaţia 

acestor numere, sacre altădată, pierzându-se cu timpul. 

Şi relatarea sătencei Valentina (Georgescu) Vladu, din satul Năvodari, 

aminteşte de acest mod de ,călcare’ a lutului: „Mama făcea pâinea la țest de 

pământ. Iar țestul, să făcea mușuroi dă pământ, pământ galben, neudat, ne 

nimic, îl bătea cu maiu’, să făcea mușuroiu’ șîdup’aia să făcea pământ cu 

pleavă șî să construia, pământu’ să călca, să călca șî cu picioru’ șî cu mâna, îl 

lăsa, iar îl lua, îl călca dă câteva ori; făceau cu vecinii, câte 7-8 țeste, ăla 

două, ăla două, făceau multe, câte 3-4 femei ierau când le făceau în curte la 

una. Le făceau vara ca să poată să usuce iele la soare, iunie, iulie, august, că 

sân’ groase șî alea trebuie să să usuce, când începea la câteva zile dă să 

dezlipea dă mușuroi, să întorcea pă partea ailaltă, iar le întorceai, până să 

uscau. Vatra era dân cărămidă, era un strat dă cărămidă pus, pământ cu 

pleavă, dacă să crăpa vatra șîțăstu’ le dregea cu orozan (pământ cu baligă). 

Am folosit țestul dă când m-am măritat, aci la soacră-mea, șî-l mai folosesc 

șî acum, dân când în când, da înainte, în fiecare zi‖. 

Un obicei zonal îl reprezintă şi „masa pe pământ‖ despre care am aflat 

din relatările bunicii mele, Alexandra (Nicoale) Bricu. Masa pe pământ, 

tradiţie organizată fie în viaţa cotidiană, fie în cea de sărbătoare, dezvăluie 
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Interlocutor Gheorghe Celeapcă, sat Năvodari, Județul Teleorman, 2016. 
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credinţe străvechi referitoare la legătura între oameni, între viaţă şi moarte. 

Rânduirea hranei pe pământ – masa pe pământ – era făcută de femeile care 

participau la fabricarea ţestului, care se ,încârduiau’, se alăturau pentru 

această sărbătoare a ţestului, într-o atmosferă rituală, aşezând bucatele pe un 

ştergar alb, curat, făcând mai întâi semnul crucii şi sfârşind cu rugăciunea de 

mulţumire, după ce luau masa în deplină tăcere. 

Ioana (Georgescu) Mirea ne indică şi o altă manieră de a face un ţest, 

manual, în gospodărie, folosindu-se de materiale nespecifice: „Io l-am avut 

dă lighian făcut, da’ l-am avut cu pământ lipit pădânăuntru, da’ când făceam 

dă pământ, puneam pământ șî-l călcam dă nouă ori, pământ roșu, numai d-

ăla roșu, două găleți dă pământ să punea la un țăst, două vedre d-alea, dă 

aveam noi vedrile, la un țăst, șî făceam gulgușoaie, da-l călcam dă nouă ori, 

îl puneai jos, îl udai, îl călcai, iar îl întorceai, iar îl călcai, dacă îl călcam dă 

mai puțin dă nouă ori, zâceam că nu ține, șî puneam pleavă, strângeam 

pleavă dă la grâu, șî mai puneam, dăcât atâtica, sare, să arunca sare, că e mai 

bună, 2-3 pumni dă sare aruncam în pământu’ acela, șîfăceam țăste dă țânea 

dă …dă, dă, coceai pâine dă îți era mai mare dragu’; când scoteai pâinea aia 

dânțăst, mirosea adăvărat a pâine, da, mai ales, când făceai o azimă‖. Şi 

relatarea continuă: „După ce să călca pământu’, făceai un mușuroi, îl băteai 

frumos, tare, tare, tare, șî la urmă alea două cocoloașe le puneai pămușuroiu’ 

ăla șî le întindeai șî făceai țăst, îl lăsai să să usuce, să îndurea cam două 

săptămâni să să usuce ca lumea, la urmă îl săltai șî la urmă îi dădeai cu 

pământ șî cu baligă, după ce să usca, da, înainte să-l pui la uscat, să făcea o 

gaură, o răsuceai ca să săusucea ia, în țasta aia – țastațăstului, d-acoló o veni 

șînumile lui; …păi făceam, făceam țeste când puneam, că nu puneam una 

sângură, ne încârduiam 2-3 inse șî făceam câte 3, 4, 5 țăste, împreună cu 

veciniile, șî făceam ca să ne ajungă tot anu’, da; păi acu vara, acușica când e 

soare, în lunile dă vară, atunci să făceau, ca să usuce până toamna șî le 

băgam în șofron ca să nu le plouă, le băgam la adăposturi, pân saiele, pân 

cutare, pân cutare, ca să nu le plouă că să fărâmau, să punea pleavă, pleavă, 

cât dă multă, ca să țâie, așa, că s-a dus vremurile‖. 

Nu putem să trecem cu vederea regretul sătencelor gospodine făuritoare 

de ţest, exprimat cu atâta sinceritate, nu atât după maniera rudimentară şi 

trudnică a plămădirii unui ţest, cât mai ales după calitatea pâinii şi a altor 

bucate specifice pregătite în acest cuptor simplu şi eficient. 

Şi pentru săteanca Mirea (Sărdan) Vasilina plămădirea ţestului era o 

activitate întocmită după tradiţia locului, cu dăruire şi responsabilitate, cu 

îndemânarea căpătată din experienţa personală: „Căram pământ dân coastă, 

galben sau roșu, nu toate pământurile sânt bune dă țeste. Pământu’ negru nu 

e bun, ăla roșu e cel mai bun, ăla galben, dacă n-are cretă, să fărâmițează 
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când îl arzi, pământu’ roșu, dă când e lumea șîpământu’, e cel mai bun, șî 

când dădeam cu pământ cu baligă pă jos, tot pământ roșu puneam, puneam 

baligă dă vacă, după ce căram pământu’ dân coastă, puneam apă și-l muiam, 

îl driguiam cu picioarele, puneam apă șî-l săltam, îl driguiam dă nouă ori, ca 

să țâie, șî puneam sare, dă câte ori săltam pâmântu’ cu lopata, ieșam cu 

picioarle goale dân pământ, îl luam la ocol șî făceam mușuroi, aruncam sare, 

ca să lege pământu’ cu pleva – basme dân bătrâni – ca să țâie, la urmă îl 

luam la driguitșî puneam pleavă până să țânea dă să făcea gulgușoi; după aia 

făceam mușuroi dă pământ negru, orice pământ ierea, şî-l băteam cu palmilii 

ca să iasă bătătorit să nu să lipească pământu care-l puneai să faci țăstu’, să 

nu să lipească dă țărâna aia șî să iasă țărâna aia în iel, șî la urmă făceai țăstu, 

când îl termenai, făceam șî două, șî trei, șî patru țeste, la un loc, mai multe, 

ca să ajungă tot anu’ șî d-acilea luam o papură, o rupeam la vârf, o udam în 

apă șî făceam o gaură cu papura, ș-o lăsam acolo șîdân când în când 

răsuceam papura ca să fac țeasta țăstului, unde să băga vergeaua, șî băgam o 

papură or’ un băț dă floarea-soarelui, da, cel mai bun e o papură, o papură 

groasă, șîaicișa la cotor șî cât iera ia dă lungă, cam așa, cam așa cât iera, aici 

la capătu’ ăsta o îndoiai, în capătu’ ăsta unde ierafrunzile, șî la cotor o lăsai 

șî binișor, binișor, ca să nu iasă țăstu’ cu ceru’ rupt, cu marginea aia; șî ziua 

astalaltă răsuceam papura ca să facă gaura aia care să bagă fieru’ să atârni în 

verige. Așa să face țăstu’. D-acilea îl lăsam la uscat, când îl lăsam la uscat, îl 

săltam în sus șî-l spoiam cu pământ șî cu baligă, după ce să usca, îl săltam la 

soare, să usca, îl răsuceam, îl făceam frumos, dacă nu-l spoiai cădea pleavă 

d-aia după iel când coceai pâinea. După ce să usca, le băgam în șof’, la 

adăpost, să nu le plouă‖. 

Timp dă vară, când poți, în iunie, iulie, august, sectenbrie, nui aparte o 

zi, să facem țăste, n-am avut, numai vara. Numai femeile făceau, bărbații, 
nu, or’ fi fost alții bărbați, da ieu, în definitiv, șî la mama mea, tot pă mama 

am văzut-o, soacră-mea, tot păsocră-mea am văzut-o, dântre care, ieu am luat 

model dî la iele, amândouă, ș-am făcut șîieu. Că făceam în toți anii, la doi 

ani, la trei ani. Am avut șîțăst dă fier, da’ l-am lăsat pentru ăsta dă pământ, să 

face mai bună în ăsta dă pământ, poți să-i pui, tu, pământ la ăla cât i-oi pune, 

nu ie ca ăsta, are mai gust, ca șî la cuptor, coace șî la un cuptor d-ăsta 

electricu’ șî coace șî la țăst d-ăsta dă fier, poți să-l arzi, tu, cu mama 

gunoielorșî cu toate alea, n-are gustu’ ca ăsta dă pământ. Io zâc că e patru ani 

dă când am țăstu’ ăsta, să mai rupe pă mărgini, da-l mai repari, țâne, dacă 

nu-i dai drumu’ dă sus, țâne. Am avut şî io țăst d-ăsta dă roată, dă la mașână 

mică, da’ nu e bun‖. 

Am reţinut remarca lui Artur Gorovei cu privire la actul de pervertire a 

elementelor tradiţionale ale vieţii rurale: ,,Şi încă un lucru mai este sigur: 
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datinele strămoşeşti se prăpădesc, şi în locul lor se introduc, pe la sate, 

obiceiurile urîte din mahalalele târgurilor‖
33

. 

Tradiţia plămădirii manuale a ţestului s-a păstrat, totuşi, în special în 

familiile conservatoare, care apreciază şi acum modul străvechi de pregătire 

atât a obiectului casnic, cât şi a produselor obţinute prin utilizarea acestuia. 

Așadar, pentru alcătuirea acestei lucrări am cules material despre țest ca 

obiect, dar și despre confecționarea lui – tehnică, ritual, calendar –,  ilustrând 

în acelaşi timp relația cu viața de familie, toate acestea demonstrând că țestul 

are nu numai o dimensiune etnografică, de exponat al civilizației populare 

tradiționale din câmpia cu lut a Teleormanului, ci și o semnificație 

simbolică, de ,vatră’ unde femeia casei își coace pâinea cea de toate zilele și 

așază masa de cinste, ordonând o bună parte a existenței familiei 

tradiționale. 

                          Căpisteria de făină şi cea de mălai 
          Alexandra Bricu 
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Artur Gorovei, Datinele noastre la naştere, Bucureşti, Editura Minerva, 1909, p. 96. 
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