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ACAD. ION AUREL POP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Eminescu şi străinii – o reconsiderare1 
 
Mihai Eminescu, aidoma oricărui om de pe lumea aceasta, a trăit într-o 

perioadă de timp determinată şi a exprimat, în general, ideile epocii sale. Unele 
dintre aceste idei au valoare perenă, trec peste locuri, oameni şi ani, iar altele 
sunt strict ancorate în prezentul trăit de marele creator. Nu există scriitor, artist 
sau chiar om de ştiinţă care să fi exprimat numai adevăruri, numai sentinţe, 
numai afirmaţii general valabile şi acceptate. Oamenii de geniu însă – între care 
se plasează fără nici o îndoială şi Eminescu – au privilegiul de a fi lăsat opere 
durabile, aşezate sub semnul eternității, modele de receptat şi de neimitat, 
surprinzătoare, unice. 

Elogiatorii lui Eminescu au fost şi sunt foarte numeroşi, iar elogiile au 
îmbrăcat de-a lungul timpului forme variate, de la analize detaliate, realiste și 
pertinente până la discursuri ditirambice şi encomiastice şi la formule 
sacrosancte, exprimate într-un limbaj de lemn, în expresii stereotipe, lipsite de 

                                                 
1 Comunicare prezentată la Sesiunea solemnă a Academiei Române dedicată 

comemorării lui Mihai Eminescu “125 de ani după Mihai Eminescu”, 16 iunie 2014 
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conținut. Acelaşi lucru se poate spune şi despre detractori, unii existenți încă 
din timpul vieţii poetului, oameni de diferite calibre, de la Alexandru 
Macedonski până la Anghel Demetriescu și Alexandru Grama, de la Lucian 
Boia până la Horia Roman Patapievici. Eminescu a fost ponegrit, la modul 
josnic adesea, deopotrivă de critici şi de adulatori, voit sau întâmplător, atunci 
când aceştia au vorbit şi vorbesc despre opera sa fără a o cunoaşte, fără a-i 
pătrunde sensurile, fără a avea habar despre modul cum se face analiza unei 
creaţii şi, mai ales, fără a plasa viaţa şi opera lui Eminescu în contextul timpului 
şi spaţiului. De exemplu, a vorbi despre Eminescu numai în contextul gustului 
estetic şi al exigenţelor criticii şi teoriei literare de la începutul secolului al XXI-
lea este ca și cum l-ai judeca pe Arhimede după grila cunoscătorilor de IT, după 
modele cibernetice sau după teoria expansiunii universului! 

În acest sens, revenim asupra judecăţilor relativ recente, legate de 
naţionalism, xenofobie, rasism şi antisemitism, puse în raport cu gândirea 
eminesciană, cu poezia sa şi, mai ales, cu publicistica sa. Naţionalismul a fost 
definit în secolul al XX-lea drept o ideologie care susţine o națiune prin câteva 
elemente de identificare comună valabile pentru un grup de oameni. Ulterior, 
spre vremurile noastre, termenul a dobândit conotaţii negative. Xenofobia a 
însemnat iniţial frica faţă de străini şi de necunoscut şi, abia din secolul al XX-
lea, s-a definit prioritar ca ură faţă de străini, faţă de popoare şi naţiuni străine. 
Rasismul este considerat de unii o formă a xenofobiei, când de fapt acesta 
înseamnă cu totul altceva: convingerea că oamenii sunt inegali în funcţie de 
etnia căreia îi aparţin şi de culoarea pielii. Şi rasismul a fost teoretizat cu-
adevărat tot în secolul trecut. Antisemitismul este o atitudine ostilă față de evrei 
ca atare, numai pentru faptul că sunt evrei. Noţiunea (Antisemitismus) a apărut 
abia în 1879, fiind folosită de jurnalistul german Wilhelm Marr (1819-1904) 
într-o broşură propagandistică îndreptată contra evreilor. Dacă preluăm 
conținutul acestor noţiuni, aşa cum este el definit ştiințific în secolul al XX-lea 
şi îl aplicăm operei eminesciene, găsim destule mărturii în favoarea prezenţei 
unor idei naționaliste, xenofobe, rasiste și antisemite în anumite texte scrise de 
marele creator romantic aflat în atenţie. Din păcate, cadrul și timpul nu-mi 
permit acum să trec în revistă toate aceste exemple și nici nu pare să fie necesar. 
Vom exemplifica numai cu poezia „Doina” (1883), luată adesea drept reper 
pentru ilustrarea xenofobiei lui Eminescu. „Exegeții” grăbiţi pornesc, de regulă, 
de la versurile „Cine-au îndrăgit străinii/ Mânca-i-ar inima cânii” şi 
decretează gravitatea acestei afirmaţii, scoase din context, pentru psihologia 
poporului român. Dacă cel care exprimă esenţa spiritului românesc este 
xenofob, atunci şi poporul român trebuie sa fie așa! Dar, istorici fiind, nu putem 
să nu ne referim la contextul general al poeziei şi al epocii în care aceasta a fost 
scrisă. Oare Eminescu îi urăşte pe toţi străinii, fără excepție şi îi preamăreşte pe 
toţi românii, în chip nediferenţiat? Cei dintâi „străini” invocaţi de Mihai 
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Eminescu sunt ruşii: „Din Hotin şi pân’ la mare/ Vin muscalii de-a călare,/ De la 
mare la Hotin/ Mereu calea ne-o aţin”. Următorii „străini” sunt nenumiţi, dar 
sunt aceia situaţi „Din Boian la Vatra Dornii”, adică în Bucovina. Nu este greu 
de ghicit că poetul se referea la austrieci (nemți) şi la cei colonizați de aceştia 
printre românii din Ţara de Sus. Alţi străini sunt cei aflaţi „Din Sătmar pân’ în 
Săcele”, adică din colţul nord-vestic în cel sud-estic al Transilvaniei. Aici este 
vorba desigur despre stăpânii unguri şi, poate, şi de populațiile așezate și 
colonizate printre români în regiune (secuii, saşii, şvabii etc.). „De la Turnu-n 
Dorohoi/ Curg duşmanii în puhoi” sunt versuri următoare cu o conotație 
geografică şi par să se refere la România întreagă, visată de generaţia noastră 
romantică, dar inexistentă încă la 1883, fiindcă diagonala respectivă pornește 
din sud-vest şi ajunge în nord-est, trecând peste Transilvania. Alte referiri 
geografice nu mai există în această poezie, cu excepţia numelui Moldovei, 
invocat simbolic, alături de numele celui mai important principe român din Evul 
Mediu, Ştefan cel Mare, nume de domn şi nume de ţară românească, menite, 
împreună – în viziunea poetului – să reconstituie unitatea naţională. Ca urmare, 
trebuie să observăm că Eminescu îi urăşte, în primul rând pe „străinii” care 
ocupaseră partea de răsărit a Ţării Moldovei la 1812, apoi pe „străinii” care 
ocupaseră, în 1775, Bucovina, vatra Ţării Moldovei, locul de unde pornise ţara, 
unde erau situate vechile capitale Baia, Siret și Suceava și unde se aflau 
gropnițele domneşti cele mai slăvite şi, în primul rând, Putna lui Ştefan cel 
Mare; în fine, scriitorul îi „urăşte” şi pe acei străini care, de multe secole, 
ocupaseră vechea Dacie Superioară, unde fuseseră aşezate capitala lui Decebal 
şi apoi a împăraţilor romani, unde se plămădise sinteza românească şi unde 
„ducele Gelou, un anumit român”, domnise pe la anul 900 peste români şi slavi. 
În fine, Eminescu îi numeşte „duşmani” şi pe „străinii” de la sud şi est de 
Carpaţi, de la intrarea Dunării în ţară şi până pe Valea Prutului. 

Fireşte, ca să înţelegem toate aceste „uri”, trebuie să vedem cum era țara 
noastră atunci, ce teritorii cuprindea ea. Prin anii '80 ai secolului al XIX-lea, 
România avea cam 137 000 de km pătraţi şi cuprindea Oltenia, Muntenia, 
Moldova dintre Munţii Carpaţi şi Prut (dar numai de la sud de Suceava 
începând) şi Dobrogea (părţile centrale şi de nord ale acestei provincii). 
Basarabia era, din 1812, ocupată de „muscali”, Bucovina se afla, din 1775, sub 
stăpânire austriacă (din 1867 austro-ungară), iar Transilvania, Banatul, Crişana 
și Maramureşul fuseseră cucerite încă din secolele XI-XIII de către Regatul 
Ungariei (fiind, din 1688 sub autoritatea Vienei, iar din 1867 sub regim austro-
ungar). Aceste din urmă provincii aveau să se unească cu Regatul României 
abia la 1918-1920, când ţara avea să aibă aproape 300 000 de km pătraţi. Dar 
nici Regatul României nu era, pe la 1880, o realitate puternică şi sigură. 
Independența ţării fusese proclamată abia în 1877 şi cucerită cu arma, pe 
câmpiile Bulgariei, în războiul din 1877-1878. Marile puteri se codiseră mult să 
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recunoască această independenţă, impunând ţării fel de fel de condiţii, unele 
nedrepte. Cu alte cuvinte, dependenţa de Imperiul Otoman era încă o amintire 
vie, ca şi prezenţa turcilor la nord de Dunăre, ca putere suzerană, căreia i se 
plătea tribut. Vii erau şi protestele Greciei, din clipa în care statul român 
autonom, sub Cuza, decretase secularizarea averilor mănăstireşti. Vie era şi 
existenţa raialelor de la Turnu, Giurgiu şi Brăila, reunite cu Ţara Românească 
abia în 1829, locuri cosmopolite, formate din importante grupuri alogene, 
adăpostite unele de urgia otomană şi libere să-şi pregătească în România 
mişcarea de emancipare națională. România de la 1880 era firavă și nesigură nu 
numai în ochii lui Eminescu, ci ai contemporanilor în general. De vină pentru 
toate acestea erau, natural, „străinii”, dar nu oricare şi nu toţi, ci numai otomanii 
(care supuseseră Moldova şi Ţara Românească şi le sleiseră de sevă), ruşii (care 
răpiseră Basarabia), austriecii („nemţii”, ocupanţii Bucovinei), ungurii (stăpânii 
Transilvaniei) etc. Şi nici ei în totalitatea lor! Eminescu nu acuză nicăieri 
popoarele ca fiind demne de ură, ci doar pe conducătorii hrăpăreţi, care luaseră 
ceea ce era al românului. Este semnificativ în acest sens numele de „muscali” 
sau „moscali”, adică moscoviţi, dat ocupanților Basarabiei. Termenul peiorativ 
era cel de „muscali”, fiindcă la Moscova se aflaseră prin tradiţie ţarul, 
conducerea, factorii de decizie (noua capitală, oraşul lui Petru I, nu intrase în 
conștiinţa publică), adică aceia care trimiseseră armate ca să frângă Ţara 
Moldovei (de fapt, intenția era ca s-o ocupe toată!). 

Astfel, Eminescu îi evoca în „Doina” pe „străinii” care au trebuit să 
părăsească ţările româneşti ocupate şi să se retragă în 1918, făcând loc 
României. Evocând, la 1883, o ţară românească situată „de la Nistru pân’ la 
Tisa”, Eminescu era un vizionar realist şi nu utopic, fiindcă România anului 
1918 urma să se întindă exact de la Nistru şi până la Tisa! Viaţa avea să 
dovedească, după aproape o jumătate de secol, că „străinii” condamnați și 
criticați de Eminescu fuseseră condamnaţi și de istorie, de lume, de societate. La 
1918, se împlinea de fapt ceea ce prevăzuse Eminescu, iar salvarea fusese 
tocmai Moldova, care conservase, în clipele cele mai grele (1916-1918), nucleul 
de stat românesc. 

Se știe că Eminescu a exprimat idealurile generației sale, sintetizate în 
curentul romantic. Să vedem ce idei au exprimat alţi poeţi (autori) romantici din 
regiune. Taras Şevcenko – poetul național ucrainean – scria, pe la 1838, în 
poemul „Kateryna”: „Nu vă iubiţi cu muscali,/ Fete sprâncenate,/ Că muscalu-i 
străin vouă/ Joc de voi îşi bate!”. Alexandr Sergheevici Puşkin, exilat în 
Basarabia, dar beneficiar al unui regim de bejenie princiar, scria cu dispreţ, pe la 
1821, că moldovenii erau „ţigani nomazi” şi că Basarabia era sfântă numai 
pentru că era aureolată de „slava rusească”. Tot el, poetul, se vedea pe sine între 
moldovencele cochete ca un zeu printre imbecile, iar printre moldovenii trişti ca 
un leu între maimuţe sau ca un armăsar arab într-o turmă smerită de măgari. La 
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aceste jignitoare gânduri (exprimate poetic) faţă de români, Vasile Alecsandri, 
le-a alăturat pe ale sale, la fel de tăioase (tot în formă poetică). Petőfi Sándor – 
poetul simbol pentru spiritualitatea maghiară – scria într-o poezie de slavă 
închinată lui Lehel (conducător ungur legendar, pomenit în raidurile de jaf 
împotriva Vestului, spânzurat la Regensburg în 955): „Neamțule […], trăsnetul 
să nu te omoare,/ Maghiarului să-i încredinţeze această treabă”. În poezia 
„Poporul maghiar”, publicată în iunie 1848, acelaşi poet declară că doar 
maghiarul trebuie să fie stăpân în ţară (adică în Ungaria Sfintei Coroane, 
compusă şi din Croaţia, Slovacia, Transilvania, Voivodina etc., adică și din 
croați, slovaci, români, sârbi, germani, ruteni etc.), zice că zilele „neamțului”, 
comparat cu lipitoarea setoasă de sânge, sunt numărate, ca și ale altor popoare: 
„Oare să poruncească în ţară neamţul, slovacul?/ Aici, unde atâția maghiari și-
au dat sufletul?/ Sângele maghiar a cucerit cu glorie această glie/ Şi milenii la 
rând au apărat-o maghiarii./ Doar maghiarul are aici drepturi de stăpân,/ Iar cel 
ce vrea să ni se urce în cap,/ Capul lui va simţi pașii noştri,/ Şi-i vom împlânta 
pintenii în adâncul inimii…”. În poezia „Viaţă sau moarte”, din același an, 
poetul național îi amenință pe „croaţi, germani, sârbi şi români” cu sabia care 
„sclipeşte în mâna maghiarului”, îi face pe aceștia „corbi scârboşi”, cu „inimi 
blestemate”, „hoardă” din care ungurii aveau să scurgă „ultimul strop de sânge” 
sau „cloacă de păduchi”, menită a fi devorată, firește, tot de vajnicii unguri. În 
altă poezie, numită „În ziua de Anul Nou” (este vorba despre 1 ianuarie 1849), 
Petőfi îi numeşte pe străini şi mai ales pe germani „hoardă de tâlhari”, „câini 
sângeroşi”, dintre care nu avea să rămână în viaţă decât unul singur, doar ca să 
spună tremurând „Vai de cel ce nu-l cinsteşte pe maghiar!”; invocarea finală a 
diavolului din această poezie ajunge să fie apocaliptică: „Acum Dumnezeu nu 
ne ajunge, căci el nu este destul de aspru; ţie mă rog, iadule, în dimineața de 
Anul Nou: sădeşte în inimile noastre întreaga ta mânie, să nu cunoaștem 
îndurare până mai mișcă vreunul dintre nemernicii ăștia pe acest pământ”. De 
altfel, ideea că maghiarul trebuie să fie „fără îndurare” faţă de popoarele 
conlocuitoare (și faţă de străini în general) a traversat deceniile și chiar secolele, 
devenind un laitmotiv al conștiinței publice elitare ungare, până la finele primei 
jumătăţi a secolului al XX-lea. Mai toţi contemporanii creatori de valori 
intelectuale ai lui Petőfi gândeau și exprimau aceleași idei. Széchenyi István 
(1791-1860), scriitor și om politic, unul dintre cei mai importanţi reformiști 
maghiari (a dat numele și Bibliotecii Naționale din Budapesta), spunea (la 5 
octombrie 1844) în dieta ţării de la Bratislava: „Urăsc din străfundurile 
sufletului meu orice evoluție care nu este maghiară”. Spre deosebire de 
„străinii” veştejiţi de Eminescu – minorități dominante asupra majorității supuse 
– cei urâţi de Petőfi, în ciuda blestemelor sale, au ajuns până la urmă (în 
general), prin voința popoarelor şi recunoașterea marilor puteri, stăpâni acolo 
unde, prin forţă, dominase Coroana Sfântului Ştefan. Cu alte cuvinte, „ura” lui 
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Petőfi nu a fost validată de istorie, Ungaria revenind la frontierele sale etnice. 
Nici „urile” lui Şevcenko şi Puşkin nu au avut, în linii mari, o soartă mai bună. 
Eminescu însuşi nu s-a impus în conștiinţa publică prin combaterea „străinilor”, 
dar mulţi dintre „străinii” hrăpăreţi evocaţi de el s-au dovedit, într-adevăr, 
demni de condamnat, din perspectiva nevoii făuririi statului național român, aşa 
cum a fost el recunoscut de istorie. Altminteri, în focul argumentaţiei poetice și, 
mai ales, publicistice şi în acelaşi spirit romantic, şi Eminescu pus accente grave 
pe numele unor contemporani de altă etnie şi credinţă. 

Cu toate acestea, eu nu ştiu să existe în peisajul public din Ucraina, Rusia 
şi Ungaria vreo critică serioasă la adresa acestor titani ai romantismului, care – 
aşa cum era firesc, moral şi drept atunci – îi proslăveau pe ucraineni, pe ruşi şi, 
respectiv, pe unguri, în detrimentul străinilor, dăruiţi cu epitete teribile și sortiți 
pieirii. Nu am auzit niciodată ca vreun analist politic sau eseist să fi spus sau 
scris că Ungaria nu va putea intra în NATO sau în Europa cu un simbol național 
ca Petőfi Sándor, denigratorul de popoare străine. Pe când în România ni se 
atrăgea atenția în chip foarte serios, încă din anii ’90 ai secolului trecut, de către 
intelectuali subţiri – ajunşi apoi, unii dintre ei, înalţi demnitari de stat – că 
Eminescu este complet revolut, învechit, desuet, că era bun de pus între 
paranteze (în „debara”) şi că, în niciun caz, România nu putea visa la NATO şi 
la UE pe buze cu „autohtonistul”, antioccidentalul” şi „xenofobul” Eminescu! 
Iar ideea că Eminescu nu mai este citit este falsă şi menită să distragă atenţia de 
la chestiuni culturale reale. Câţi englezi mai citesc azi integral piesele sau chiar 
sonetele lui Shakespeare, câţi spanioli pot citi şi comenta de la cap la coadă 
„Don Quijote”, câţi tineri unguri mai ştiu poeziile lui Petőfi? Şi, totuşi, 
manualele îi cuprind, îi comentează, iar oamenii – chiar şi cei simpli – se 
mândresc în continuare cu ei. Ei continuă să fie – în universalismul lor – şi 
simboluri ale spiritualităţii naţionale engleze, spaniole sau ungare. Nu au fost 
decretaţi ca atare de parlamente, nici de academii şi nici măcar de confraţii lor, 
ci au intrat în chip firesc în conștiinţa publică, dincolo de voinţa cuiva. 

La fel este – de ce ar fi la noi altfel? – şi cu Eminescu! El a fost omul 
vremii sale, cu mărimile şi cu micimile sale, cu ideile general valabile şi cu 
lamentabile, pentru noi, obsesii locale şi trecătoare. Poetul și publicistul a scris 
uneori cu asprime despre anumiţi străini, i-a veştejit cu epitete grele, pentru 
venalitate, politicianism, rapacitate, dar, câteodată, și numai pentru „vina” de a 
fi fost străini. Ca şi alţi contemporani din elita intelectuală, Eminescu voia să-i 
vadă pe români stăpâni, în fine, în România şi să vadă România întreagă, 
condusă şi organizată de români. Mai toate sunt de înţeles, după atâtea secole de 
supunere şi umilinţă, venite din partea unor vecini lacomi. Cum şi de ce să-i 
cerem lui Eminescu să fi fost vizionar, când Pușkin, Şevcenko sau Petőfi nu au 
fost? Cum putea Eminescu să prevadă, de exemplu, Holocaustul, să știe că va 
urma, după Al Doilea Război Mondial, Declarația universală a drepturilor 
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omului (adoptată de ONU) sau să știe că, mai recent, UE avea să reglementeze 
chestiunea minorităților? Este ca şi cum l-am condamna pe Isac Newton că nu a 
ştiut teoria relativităţii! 

Oare nu ar fi mai corect să-l restituim pe Eminescu timpului său, ca să 
vedem mai bine cât a fost el de atemporal? Ştiţi bine domniile voastre că nici 
vremii sale nu s-a potrivit prea bine și că s-ar fi vrut contemporan cu Alexandru 
cel Bun, trăitor în „umbra sfântă” a Basarabilor și Muşatinilor”, așa cum îi stă 
bine oricărui romantic, glorificator al Evului Mediu. Eminescu a iubit sincer 
poporul şi ţara aceasta, cărora le-a închinat pagini nemuritoare, dar nu a urât cu-
adevărat popoare şi nu a ridicat arma contra străinilor. A urât și veştejit – uneori 
cu vorbe grele – oameni, dar cine nu face asta, într-o formă sau alta? În schimb, 
câtă lumină a revărsat asupra omenirii! Vă îndemn să vrem să vedem această 
lumină, în centrul căreia stătea poporul său și România. A scris, cu patimă, la 17 
ani și a publicat în „Familia” (în 1867), poezia „Ce-ţi doresc eu ţie, dulce 
Românie”, pe când România abia exista, cuprinzând cu puțin peste o treime din 
România împlinită la 1918. Dar încă de atunci, el vedea aievea România 
întreagă, exact în sensul în care Kogălniceanu numea patrie toată acea întindere 
de pământ pe care se vorbea românește. Citam altădată o scrisoare a poetului 
către Iosif Vulcan, în care Oradea este plasată, cu decenii înainte de Unire, în 
România. Cu alte cuvinte, Eminescu a fost şi un patriot vizionar, cum erau toți 
marii oameni atunci! 

Critica lui Eminescu este firească și aceasta poate fi făcută și se face din 
varii unghiuri, de la erori de prozodie până la cronologii șchioape şi de la 
narațiuni filosofice greoaie până la decizii de viață discutabile. Dar critica nu 
are nimic a face cu denigrarea şi cu demolarea poetului. Azi, la 125 de ani de la 
moartea poetului, nu putem decât să constatăm cât de intensă continuă să-i fie 
nemurirea, cât de vie rămâne „tăria parfumurilor sale” și câtă dreptate avusese 
Călinescu când l-a numit pe „băietul” care cutreiera demult pădurile eternității 
„cel mai mare poet pe care l-a ivit şi-l va ivi vreodată, poate, pământul 
românesc”. Eminescu, dincolo de ura exprimată contra inamicilor ţării sale, a 
construit România în și prin poezie, iar această construcție s-a dovedit la fel de 
reală ca Ţara în hotarele sale din 1918. Eminescu este demiurgul sufletului și 
trupului nostru național, iar prin aceasta el ne-a proiectat în universalitate, în 
rând cu popopoarele lumii. 
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 ION ANDREIŢĂ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        Creştinul Eminescu 
 
 Mulţi dintre noi, cei ajunşi la o vârstă mai înaintată, l-am cunoscut, în şcoală, pe 
Eminescu, mai ales prin poezia „Împărat şi proletar”. (Pe lângă alte două teme, prezentate 
palid: „natura şi dragostea” – dar asta-i altă poveste). Să ne amintim: „Religia – o frază 
de dânşii inventată / Ca cu a ei putere să vă aplece-n jug”… Şi, astfel, l-am scos în 
evidenţă – comentat, tămâiat, impus! – pe cel mai mare ateu din literatura română. 
(Theodor Neculuţă? cu calapodul lui de cizmar oropsit? – un naiv îmbufnat). 
 Nici astăzi, se pare, adevărul n-a prea revenit la matca lui, atâta timp cât 
„valorificatorii” l-au transferat pe Eminescu din bibliotecă în debara.  
Pe unde-o mai fi, astăzi, creştinul Eminescu? Cu siguranţă, în Catapeteasma de lumină a 
lui Dumnezeu – în locul meritat şi binecuvântat de Cel de Sus – de unde priveşte amar şi, 
poate îngăduitor, spre noi, cei de jos, semenii lui. Pentru că Poetul a fost un imbatabil 
creştin ortodox, despre care Zoe Dumitrescu-Buşulenga („Maica Benedicta” de la 
Mânăstirea Văratec) afirma că „a iubit şi apărat Ortodoxia românească”. Stă mărturie 
însăşi opera lui: poezia, proza, publicistica. Sunt revelatoare nu doar mai cunoscutele 
două poezii, „Rugăciune” şi „Răsai asupra mea”, ci şi „Înger şi demon”, „Icoană şi 
privaz”, „Epigonii”, „Memento mori”, „Rugăciunea unui dac”, „Povestea magului călător 
în stele”, „O, chilia mea sărmană” şi multe altele. Prozele „Cezara”, „Sărmanul Dionis”, 
„Avatarurile Faraonului Tla” mustesc de ideea de credinţă, de religie.  

Dar dacă în literatură imaginea artistică implică vamă ce „colorează” difuz ideea, 
în publicistică strălucesc, lucid şi neiertător, caratele ideilor religioase, creştine, ale 
poetului, credinţa sa nestrămutată în Ortodoxie, în Ortodoxia românească – în Biserica 
Ortodoxă Română. „Biserica?” – se întreabă poetul; şi tot el răspunde: „Creaţiunea 
aceasta eminamente naţională… Biserica lui Matei Basarab şi a lui Varlaam (este) maica 
spirituală a neamului românesc, care a născut unitatea limbei şi unitatea etnică a 
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poporului”. Tot ea este aceea care „domneşte puternică dincolo de graniţele noastre şi e 
azilul de mântuire naţională în ţări unde românul nu are stat”. Să reflectăm puţin, în 
consonanţă cu această valoroasă idee, la concentrata epopee „Doina”. Dar şi la fenomenul 
demografic românesc de azi, când milioane de conaţionali rătăcesc pe căile lumii, având 
nevoie de Crucea Ortodoxă Românească la care să se închine. Şi Poetul continuă, întărind 
cele spuse mai devreme: Biserica „a stabilit şi unificat limba noastră; ea ne-a ferit de 
înghiţirea altor popoare cotropitoare; ea este arma de apărare şi sprijinitoare milioanelor 
de români”. Pentru ca, apoi, să afirme intransigent, neiertător: „Cine o combate pe ea şi 
ritualurile ei poate fi cosmopolit, socialist, nihilist, republican, universal şi orice i-o veni 
în minte, dar numai român nu e”. Această idee poate fi citită şi în cheia… globalizării ce 
ne paşte; ca şi cele ce urmează: ”Noi, românii, formăm o biserică naţională, şi ca 
societate religioasă, ca biserică ortodoxă română, suntem un cor matur şi compact pentru 
a ne împotrivi la orice tendinţe care ar jigni libertatea conştiinţei şi cultura noastră 
naţională”. 
 Într-o supremă, genială intuiţie (şi credinţă) Mihai Eminescu sintetizează totul într-
o axiomă diamantină: „Istoria omenirii este desfăşurarea cugetării lui Dumnezeu. Nu se 
mişcă un fir de păr din capul nostru fără ştirea lui Dumnezeu”. 
 Vine, totuşi, întrebarea: De unde atâta credinţă şi înţelepciune? Înţelepciunea vine 
din însăşi genialitatea Poetului. Iar credinţa vine din mediul familial, ortodox românesc – 
în care a crescut şi s-a format. Tatăl era fiu de dascăl bisericesc – şi-şi construise o 
bisericuţă în incinta de la Ipoteşti, lângă casă, în care să se închine pioasa familie. Trei 
surori ale mamei – Fevronia, Sofia şi Olimpiada – erau călugăriţe la Mânăstirea Agafton, 
la care Olimpiada ajunsese stareţă. Aici venea adesea Poetul când era mic, rămânând la 
mănăstire cu săptămânile (unde mătuşa Fevronia îl ajuta să descifreze alfabetul chirilic). 
Altă soră a mamei, Safta, avea o fiică, Xenia, călugărită tot la Agafton. Şi doi fraţi ai 
mamei au devenit călugări: Calinic şi Joachint (ultimul ajungând stareţ).  
 Eminescu însuşi intenţiona, la un moment dat, în ultima parte a vieţii, să se 
călugărească. Titu Maiorescu notează (lapidar, ca întotdeauna) în anul 1883, în 
însemnările sale: „Foarte excitat (poetul – n. n.) sentiment al personalităţii exagerat… 
vrea să se călugărească, dar să rămână la Bucureşti”. Informaţia se repetă şi în anul 
următor – dar totul este pus pe seama nebuniei. Uitându-se – cu bună ştiinţă? – o 
mărturisire a Poetului din anul 1882 (perioadă în care nu putea fi acuzat  de nebunie) 
când, obosit şi scârbit, se adresa confratelui Zamfir C. Arbore: „Ştii ce, dragul meu, hai 
să demisionăm, tu de la „Românul”, eu de la „Timpul”, şi hai să ne călugărim, căci nu 
suntem făcuţi să trăim între lupi. La mănăstire, în chiliile solitare, să scriem letopiseţe în 
care să înşirăm tot ce îndură nenorocitul neam românesc, pentru ca să se ştie cât amar a 
suferit românul, cât a trăit pe acest pământ”. 
 În sfârşit, un ultim episod revelator, din zbuciumata viaţă a Poetului, petrecut cu 
doi ani şi jumătate înainte de moarte. În anul 1886, sfătuit de Ion Creangă, merge la 
bolniţa Mânăstirii Neamţului, unde are parte de o linişte întremătoare. La 8 noiembrie 
1886, de ziua Sfinţilor Mihail şi Gavriil (ziua Poetului!) Mihai Eminescu cere să se 
spovedească şi să se împărtăşească. După împărtăşanie, a sărutat mâna preotului  şi a spus 
– aşa cum reiese dintr-o notă a duhovnicului pe Ceaslov: „Părinte, să mă îngropaţi la 
ţărmul mării, lângă o mănăstire de maici, să ascult în fiecare seară, ca la Agafton, cum 
cânta Lumină lină”. 
 Quod erat demonstrandum. 
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 P. S. Apropo de Catedrala Mântuirii Neamului, idee ce s-a impus îndeosebi după 
cucerirea Independenţei de Stat (1877-1878). E bine a se şti că însuşi Eminescu, într-un 
articol publicat în ziarul „Timpul” din 1881, sublinia necesitatea înfăptuirii acestui 
important obiectiv naţional. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Din partea redacţiei: 
                 Scriitorul şi reputatul jurnalist Ion Andreiţă a împlinit la 11 iunie 
2014, vărsta de 75 de ani. În luna mai, la Salonul de carte de la Râmnicu 
Vâlcea, a fost omagiat împreună cu directorul revistei noastre, Virgil Şerbu 
Cisteianu, cu alţi scriitori din ţară şi din diasporă, care în acest an vor împlini 
vârsta de 75 de ani. Colegiul de redaţie al revistei noastre îi doreşte scriitorului 
Ion Andreiţă, sănătate şi activitate rodnică. LA MULŢI ANI ! 
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       TEREZIA FILIP 
 

Farmecul feminităţii  într-o ars erotica eminesciană 
 
       Una din cele mai consistente categorii ale 
imaginarului eminescian, romantic în formele, 
esenţa şi semnificaţiile lui ce energizează din 
interior şi unicizează creaţia poetului în spaţiul 
culturii române este feminitatea, tipurile şi 
ipostazele ei.  Femininul eminescian – s-ar 
putea numi această categorie ce răspunde 
exigenţelor oricărui tip de cercetare: 
hermeneutică, sociologică, istorică, 
psihanalitică, filosofică şi literară. Tipologia 
feminină, fascinantă prin frumuseţe şi 
cuceritoare prin tandreţe se remodelează 
necontenit în tot lungul operei eminesciene, 
oscilând între hipostaza venusiană, de Veneră 
şi cea de Madonă, distincte încă într-un celebru poem de tinereţe. Interferând 
condiţia profană şi cea de zee, de zână, ori de regină, condiţia maternă şi cea de 
iubită ori opunându-le, femininul eminescian oscilează între cotidianitate şi 
dimensiunea mitică.  Eminescu evocă feminitatea atât ca pe un principiu2 sau ca 
pe o legitate naturală la care se raportează permanent eul în existenţă, cât şi ca 
pe un design sufletesc al unui proptip pe care-l poartă ca pe o amprentă în sine 
eul auctorial. Acest design este însă mai mult virtualitate decât realitate, el se află 
mai mult în interioritatea auctorială decât în afară, în lume.  
         Din perspectivă psihanalitică jungiană individul adăposteşte-n sine, în 
zona inconştientului, alături de alte arhetipuri, şi pe cel de Anima3, specific 
reveriilor feminine, şi manifestându-se complex în creaţii artistice, în vise, în 
diferite proiecţii imaginare. În reveria poetică eminesciană, romantică, Anima  se 
conturează funcţie de incidenţele şi intersectările eului în existenţă, ca o instanţă 
ori o ca  prezenţă funciară ce dublează orice gând, orice sentiment ori aspiraţie a 
eului. Studiind variantele şi sondând codurile şi subcodurile imaginarului 
feminităţii din poemele eminesciene, ajungem atât la sursele lor  emaptice şi 
biografice, cât şi la semnificaţiile cele mai profunde.  O  analiză a codurilor 
feminităţii dintr-un poem emblematic ce ţine de etapa bucureşteană, Atât de 
fragedă, conduce la inefabile aspecte biografice ce vor fi generat imaginarul lui. 

                                                 
2Edgar Papu, Poezia lui Eminescu, Ediţia a doua revăzută şi adăugită, Editura Junimea, Iaşi, 1979, pp. 
9-35, cit. p. 9. Edgar Papu vorbeşete de „principiul feminin”, sau de „agentul de nezdruncinat al 
operei”, cultivat de Eminescu într-o accepţiune de tip goethean – das weig weibliche. 
3 Cf. C. G. Jung, Personalitate şi transfer, Traducere de G. Khon, Editura Teora, p. 12. şi  p. 22 
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Binecunoscut şi intonat ca şlagăr, poemul pare a fi fost decodificat şi înţeles 
definitiv – dar nu e. Ca şi în Pe lângă plopii fără soţ, ipostaza feminităţii se 
distinge aici prin câteva elemente de noutate faţă de poemele anterioare anului 
1877.  Portretul liric întreţesut în cele 9 strofe invită la o lectură a imaginii într-un 
cod patetic şi etic diferit de etapa anterioară.  
       Tipologia feminină bine cunoscută din poemele perioadei ieşene se 
deplasează acum spre ipostaza unei majestăţi şi religiozităţi, ba chiar spre o 
semnificare de tip mistic4. Niciun comentator din şirul exgeţilor eminescieni5 nu 
s-a oprit asupra imaginii feminine din acest poem mai mult decât în trecere, alţii 
deloc. Or, necitind imaginea feminităţii în subcodurile ei subtile, poema Atât de 
fragedă a putut fi taxată ca o romanţă destul de comună. A. Z. N. Pop6, urmărind 
avatarurile relaţiei Eminescu-Veronica Micle, oferă detalii utile, iar Alain 
Guillermou7 studiind geneza şi sursele  poemului  observă schimbarea de 
tonalitate faţă de variantele datate de Perpessicius între 1875 şi 1879, an în care 
este publicat poemul în varianta cunoscută.  
       Elementele de noutate în portretul feminin ar fi: 1. o altă tonalitate a 
feminităţii decât în poemele din perioada Iaşi; 2. Un portret  feminin emblemă, o 
culminare a imaginarului feminităţii eminesciene şi, probabil şi o replică ideatică 
la categoria comună a feminităţii labile din punct de vedere afectiv şi etic. 
Apărută în Convorbiri literare, la 1 septembrie 1879, după variante prime datate 
în perioada mai veche, ieşeană şi veroniană8, Atât de fragedă aparţine etapei 
marilor creaţii, cristalizării formulelor lirice definitive, 1877-1883. Poema 
conturează imaginea unei feminităţi exemplare şi de neuitat, valorizând o altă 
sursă biografică decât poemele ieşene. Modelul cristalizat aici nu mai e Veronica 
Micle. Fără a insista pe dimensiunea bucolic-idilică a majorităţii poemelor erotice 
de până la 1877, an în care Eminescu se mută la Bucureşti, toate veronienele sunt 
dominate de un singur model feminin, recurent în: Floare albastră, Dorinţa, 
Lacul, Sara pe deal, Ea-şi urma cărarea-n codru, Făt frumos din tei, Povestea 
teiului etc. ce  se redesenează mereu în aceleaşi date: femeia blondă, frumoasă, cu 
celebrii ochi albaştri, o burgheză nonconformistă, cu suflet de artistă, cum însăşi 
Veronica Micle a fost considerată atât de detractori şi neprieteni cât şi de critici. O  
frumuseţe angelică, precum în Floare albastră, dar ludică, nebună, imaginativă, 
seducătoare, dulce, dominatoare – un fel de Cezara – e prototipul ce frecventează 
toate poemele erotice din etapa 1871-1877. Toposul erotic este un spaţiu dominat 

                                                 
4Alain Guierllermou, Geneza interioară a poeziilor lui M. Eminescu, Cu un cuvânt înainte al autorului către 
cititorii  români. Traducere de Gh. Bulgăr şi Gabriel Pârvan, Editura Junimea, Iaşi, 1977, pp. 260-264, cit 
p.251. Trecerea imaginii feminine printr-un “fenomen de idealizare religioasă”, numeşte Allain Guillermou 
problematica erotică din poem, ceea ce face din chipul feminin „un fel de replică a Fecioarei Maria.” 
5D. Popovici, G. Călinescu, I. Negoiţescu, G. C. Nicolescu, N. Ciobanu, D. Caracostea, I. Negoiţescu, etc. 
6Augustin Z. N. Pop, Mărturii. Eminescu-Veronica Micle. Editura Tineretului. 
7A. Guillermou, op. cit, pp. 249-264, cap. Atât de fragedă. 
8 Cf. Augustin  Z. N. Pop, Mărturii,  p. 47, cercetătorul preia acest calificativ al poemelor erotice de la  
Perpessicius.  
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de elemente originare, regenerescente: codrul, crângul, teiul, lacul, abundenţa 
florală, crengile plecate în semn de protecţie şi reverenţă, izvorul acompaniind 
melodic şi ritmic iubirea, sunetul de corn etc. Imaginea feminină prezenta o 
pecete bucolică, atipică, ce se desena cumva între urbanitate şi rusticitate, între 
angelism şi demonism, între o dimensiune mitică şi cotidian, căci ea sfida 
convenţiile mic-burgheze şi tipologia feminină a epocii.  
        Atât de fragedă se fundamentează pe un alt tipar şi alt design liric, al unei 
majestăţi9 şi dignităţi feminine de tip aristocratic, o idealitate iscată prin 
contemplare10 din gândul poetic11, din admiraţia şi emoţia în faţa unei frumuseţi 
ce atinge perfecţiunea, modelată parcă de însuşi gândul demiurgic12. Imaginarul 
poemului reprezintă o sinteză misterioasă rezultată din fenomenalităţi sufleteşti şi 
contextuale dificil de separat şi de cuantificat. Astfel imaginea feminină edificată 
liric pe tiparul variantelor din perioada ieşeană, ar conţine, conform biografiei 
lirice, şi unor critici şi anumite elemente “veroniene”13. Tiparul feminităţii ideale 
ar contopi astfel, note distincte şi chiar contrastante culese din incidenţele şi  
parcursul biografic eminescian.  
         Fizionomia şi fizicul individualizează tiparul feminin îndepărtându-l însă de 
cel din poemele anterioare şi abstrăgându-l într-o formulă lirică nouă, idealizată. 
Farmecul inefabil al feminităţii e întreţesut aici14 de ceva de dincolo de 
corporalitate şi fizionomie, din totalitatea şi ansamblul imaginii, din modul în care 
femeia stăpâneşte spaţiul şi se armonizează cu acesta, din modul cum întâmpină 
fulgerătoarea iubire, iscată instantaneu, din cum îşi domină sentimentul ori se 
lasă pradă acestuia. Se clarifică aici un aspect: farmecul frumuseţii este sursa 
iubirii şi a fericirii în lume. Nota aristocratică, distincţia şi eleganţa relevă 
ipostaza feminină a majestăţii iar fulgerătoarea intersectare de destine produce 
instantaneu sentimentul15, ca impact al frumuseţii în sufletul poetic. O neaşteptată 
reacţie a femeii – umbra renunţării – unicizează momentul. Ca urmare, în 
percepţia poetică, femeia adorată încremeneşte pentru eternitate într-o 
majestuoasă imagine statuară, aidoma Fecioarei încoronate. Câteva simboluri 
unicizează şi disting chipul feminin: „floarea de cireş”; femeia –„mireasă a 
sufletului” ori madonă, adorată ca icoană; iubirea  - „vis de lumină” al vieţii; 
„renunţarea”, moment culimnant şi formă a maximei suplicieri sufleteşti. Vorbim 
aici de cea mai înaltă cotă pe care o atinge femininul eminescian, de altitudinea 

                                                 
9 Conceptul de majestate feminiă este prezent în Edgar Papu în op. cit., p.15. cap. Principiul feminin la 
Eminescu. 
10 Mihai Mănucă, Pelerinaj spre fiinţă. Eseu asupra imaginarului poetic eminescian, Editura Polirom, 1999, 
pp.126-127, cap. Sofia şi Poesis. 
11 Ioana Petrescu, Eminescu. Modele cosmologice  şi viziune poetică, Editura  Minerva,1978, p.151. 
12 Ibidem. Gândul poetic şi gândul demiurgic sunt la Eminescu cele două căi şi modalităţi de elaborare a 
perfecţiunii. Gândul demiurigc este Creatorul iar gândul poetic este cel care citeşte şi înţelege absolutul.  
13 Cf. Perpessicius, A. Z. N. Pop şi Alain Guillermou. 
14 În poema Atât de fragedă 
15 Evenimentul, în accepţiunea unor exegeţi eminescieni -  A.Z.N. Pop şi A. Guillermou - este generat de o 
strategie a lui T. Maiorescu pentru a împiedeca tentativa lui Eminescu de-a se căsători cu Veronica Micle.  



 18 

până la care se poate ridica din contingent femeia. Puritatea etică o înalţă la o 
dimensiune mistică şi sacră...   
        Dinamica evenimentului sufletesc, într-un algoritm de 5 secvenţe, arată 
cum farmecul frumuseţii fascinează şi captivează eul: 1. Ivirea-n cale – zărirea 
femeii fascinante prin distincţie şi frumuseţe e o intersectare de orbite  şi destine – 
„În calea vieţii mele ieşi”.  2. Frumuseţea e graţioasă, neostentativă, distinsă  iar 
iubirea iscată fulgerător ca vis de lumină al vieţii este doar efectul ei natural în 
sufletiul poetic: „Cât poţi cu-a farmecului noapte/ Să-ntuneci ochii mei pe veci”; 
3. Surprinzătoarea renunţare a femeii, întunecarea şi plecarea – „Te duci şi-am 
înţeles prea bine/  Să nu mă ţin de pasul tău,/ Pierdută veşnic pentru mine,/ 
Mireasa sufletului meu” – unicizează momemtul. 4. Vina de-a fi căzut pradă 
acestui moment de farmec – „Că te-am zărit e a mea vină/ Şi veşnic n-o să mi-o 
mai iert” – duce la ispăşirea lui într-o perpetuă căutare: „Spăşi-voi visul de 
lumină/ Tinzându-mi dreapta în deşert.” 5. Momentul de farmec unic întipăreşte 
chipul femeii adorate într-o emblemă a frumuseţii şi purităţii, după modelul 
feminităţii feciorelnice a „Verginei Marii”. Aceste momente ar putea împinge 
brusc relaţia, dintr-o întrezărire întâmplătoare în vârtejul ameţitor al unei iubiri 
fără scăpare, ceea ce n-ar fi mai mult decât o efemeră aventură repede uitată, din 
care nu s-ar cristaliza nimic pentru eternitate. Or, tocmai renunţarea dă unicitatea 
şi farmecul indicibil  momentului. 
            Răpit de farmecul distincţiei aristocratice al femeii, bucuria prezenţei şi 
vederii ei iscă fulgerător visul de iubre, ce se naşte din admiraţia şi din vraja 
frumuseţii:  „...Nu mai zâmbi! A ta zâmbire/ mi-arată cât de dulce eşti.” (Idem) 
Dulceaţa frumuseţii e aici discreţie şi distincţie, graţie, zâmbet şi blândeţe 
contopite într-o gestică, de altfel destul de convenţională, ce armoniează pe deplin 
femeia cu mediul distins ce o conţine. Farmecul natural al personalităţii ei este 
sursa încântării şi a iubirii eminesciene, el promite şi deschide calea spre fericire. 
Nota intelectualizată îi conferă majestuozitatea, statutul de femeie adorată: 
„mireasă blândă din poveşti”. Puterea ei de-a renunţa o transfigurează pentru 
eternitate pe această femeie, în ochii celui fascinat de ea, într-un model al 
idealităţii feminine, al adoratei, eternei mirese –„mireasa sufletului meu” – icoană 
purtată tainic în suflet, „a pururi Verginei Marii”, ca simbol intangibil dar şi 
irealizabil16. Un subcod al imaginarului liric confirmă că nu mai vorbim aici de 
mediul mic-burghez, sentimental şi provincial, cu aventuri consumate-n taină, cu 
întâlniri pe alei umbrite de lună. Femeia ce-a inspirat versurile poemei, regină sau 
doamnă de curte regală, este fie o virtuoasă în sensul autentic al cuvântului, fie o 
aristocrată căreia statutul propriei familii ori cel al casei regale îi îngrădeşte 
sentimentul.17 

                                                 
16 Aşa cum a sesizat Ibrăileanu la timpul său. 

17 Ibidem. Să reţinem afirmaţia Mitei Kremnitz: „ .....că nu trebuia să pronunţe cuvântul dragoste faţă de 
mine.” 
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         Incident sau lovitură de destin, întâlnirea fulgerătoare e pentru poet o 
revelaţie – un vis de lumină, irealizabil, ce apasă pe suflet ca o vină ce se cere 
ispăşită nu mai puţin decât o viaţă întreagă:  „Că te-am zărit e a mea vină/ Şi 
veşnic n-o să mi-o mai iert;/ Spăşi-voi visul de lumină/ Tinzându-mi dreapta în 
deşert.”. Ispăşirea e tocmai nostalgia modelului întrezărit o clipă, căutare 
perpetuă a celei ce se potriveşte unui anumit tipar de perfecţiune fizică şi 
sufletească, e modul în care prinţul din Cenuşăreasa căuta femeia potrivită 
condurului. Farmecul feminităţii adaugă aici frumuseţii fizice, exigenţa 
morală şi spirituală ce primează.  Numai în această formulă a ei deplină, 
frumuseţea încoronează feminitatea conferindu-i un mister şi o majestate dificil 
de atins. Chipul ei devine icoană menită să perpetueze în timp o efigie de neuitat. 
(n.n.) Acest tipar al feminităţii – icoană de neşteres: „Ş-o să-mi răsai ca o 
icoană/ A pururi Verginei Marii/ Pe fruntea ta purtând coroană;/ Unde te duci? 
Când ai să vii?” (Idem) transformă poemul într-un „mic imn de adoraţie 
mistică”18, „un fenomen de de idealizare religioasă”, ori o „bună rugăciune”19 
spusă-n faţa unei imagini iconice iar pe femeia iubită  – într-„o replică a Fecioarei 
Maria”20.  
           Atribuiri Pornind de la tipul feminităţiii aristocratice care se depliază 
succesiv, în secvenţe de-a lungul poemului şi având în vedere data apariţiei 
poemei în Convorbiri literare, la 1(2) septembrie 1879, exegeţii au atribuit 
poema, ba admiraţiei poetului pentru Carmen Sylva, regina României, ba 
simpatiei sale pentru Mite Kremnitz, cumnata lui Titu Maiorescu, care, în 
Amintirile ei, îşi revendică acest portret liric.21 Va fi fost destul de inedită şi 
emoţionantă pentru Eminescu experienţa frecventării mediului aristocratic 
adiacent palatului regal şi atmosfera intelectual-mondenă de la Bucureştii acelor 
ani. O emulaţie culturală şi intelectuală specifică generată de succesele tânărului 
stat monarhic ce îşi câştigase recent independenţa (1877) marca, desigur, viaţa 
boem-literară de la Bucureşti în miezul căreia, chemat de Maiorescu, se afla şi 
Eminescu. Varianta finală a poeziei se rotunjeşte din perspectiva experienţei 
bucureştene a lui Eminescu şi a contextelor trăite de el acolo. Veronica Micle 

                                                 
18 Idem. p.250 
19 Idem., p.252. 
20 Idem. p..251. 
21 Cf. A. Guillermou, op. cit, p..  A. Guillermou evocă din Amintirile Mittei Kremnitz:  „Mite Kremnitz însăşi 
în Amintirile sale ne furnizează indicaţii preţioase. Ea povesteşte cum într-o zi Eminescu, aflat singur cu ea, 
cedă unei reacţii spontane şi o sărută. Apoi deschizând Infernul de Dante [...].«Din acea zi, adaugă Mite 
Kremnitz, totul fu dintr-odată schimbat între noi.» Mite Kremnitz citează în Jurnalul ei o scenă în care 
Eminescu soseşte într-o după-masă şi o găseşte în rochie elegantă de bal, gata de plecare la o petrecere cu 
soţul ei. Ea vede întristarea de pe chipul lui. În ziua următoare poetul se prezintă şi, fără să facă lecţie, sau să 
rămână la cină, se mulţumi să-i întindă o foaie de hârtie spunându-i: «Dumneata ai vrut întotdeauna să ai o 
poezie de la mine: iat-o, dar nu-i bună de nimic!» Era poezia Atât de fragedă. Mite Kremnitz citi poezia şi 
izbucni în plâns. Era fericită şi mândră totodată, adaugă ea: i se părea că un sentiment care l-ar fi încurajat pe 
poet să creeze devenea astfel pe deplin îndreptăţit.” 
A. Z.N. Pop, op. cit. pp. 84-88, evocă şi el această devnire a poemei decredibilizând însă mărturisirile şi 
amintirile secretarei regale în favoarea Veronicăi Micle. 
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recunoaşte în una din scrisori, cu o anumită resemnare amară22, eşecul ei. În acele 
contexte răzbate şi foşnetul de mătase al majestuoasei regine-poete, Carmen 
Sylva dar şi eleganţa şi distincţia secretarei regale Mite Kremnitz căreia, la 
sugestia lui Maiorescu,  Eminescu îi preda lecţii de limba română.  Poema se 
naşte „dintr-un surprinzător amestec de tonalităţi afective şi contrarii”23 ce nu 
exclude elemente imaginare din variante anterioare, ieşene, însă acestea nu maai 
primează.24. Atât de fragedă e pentru Eminescu o construcţie lirică de inspiraţie  
nouă, care conferă feminităţii o aură mistică şi majestuoasă neprezentă până 
acum. Construit cu câteva elemente şi simboluri mai vechi, însă cu o tonalitate 
afectivă nouă, imaginarul poemei şi tensiunea ei vin cu certitudine din relaţia 
recentă a poetului cu Mite Kremnitz, secretara regală, căreia tocmai îi dădea lecţii 
de limbă română, ori – cine ştie – poate şi din întrezărirea fugară a majestuoasei 
siluete a reginei poete... 
         Declarat sau nu, recunoscut ori ba, imaginarul este cel care conduce 
subliminal mai mult sau mai puţin, lumea, în toate epocile. El coagulează reacţii 
istorice şi concentrează în mituri şi modele de moment aspiraţiile umane ale unei 
epoci. Şi în artă lucrurile se petrec asemnător: unele imagini, nişte scintilări de 
moment ale sufletului, fac să rămână definitorii şi emblematice reacţii spontane al 
căror mister nu-l poate lega/ dezlega niciun alt cod din lume atât de exact ca şi 
simbolul imaginar care-l învăluie-n taina sau în metafora sa. Evident, cu 
Eminescu suntem încă în prelungirea unei psihologii de tip romantic, pentru care 
imaginea este regină; ea prevalează realităţii, ea condensează sentimente şi reacţii, 
dictează ori imprimă eului atitudini decisive.  
      O astfel de feminitate turbură sufleteşte dar rămâne-n amintire şi se fixează 
pentru eternitate, ca model de frumuseţe aureolată de virtute – mireasă blândă din 
poveşti sau mireasa sufletului meu. Nu Veneră, ci Madonă, nu feminitate 
profană, „chip de lut”, supus tuturor imperfecţiunilor şi erorilor speciei, pradă 
facilă oricăror ademenitoare chemări, ci icoană, după modelul purităţii 
feciorelnice a Mariei. Aceasta e în fond feminitatea adorată de Eminescu şi 
aureolată regal şi mistic în poema Atât de fragedă. Imaginarul feminităţii 
culminează aici într-o ipostază fără echivalenţe cu alte poeme erotice şi la antipod 
cu modelul Cătălinei imprecate-n finalul poemului Luceafărul ori cu cel al Dalilei 
din Scrisoarea V. 
 
 
 

                                                 
22 Idem, pp. 262-263. Alain Guillermou citează scrisoarea trimisă de Veronica poetului (apud Perpessicius) şi 
datată tocmai din 2 septembrie 1879, data apariţiei poemului în Convorbiri literare. ”Versurile tale m-au 
făcut cu durere să simt că o figură souvereneiment supérieure m-a alungat afară din sufletul tău, unde poate 
fără drept şi fără veste mă introdusesem” – afirmă Veronica în Scrisoarea adresată lui Eminescu.  
23 A. Guillermou, op. cit. p 254. 
24Atât A. Guillermou cât şi A. Z. N. Pop sesizează un amestec de imagini şi de trăsături din poeme ca Bogdan 
Dragoş, Sarmis, Rugăciunea unui dac. 
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Eugen ZAINEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                      CRUCIFICATUL 
 

          În fiece an, la mijloc de iunie, când în serile calme împrejurul se umple de 
neasemuita mireasmă a florilor de tei, ne primenim și ne pregătim să depunem, sfânt 
ritual, la mormântul de la Bellu şi la frumoasa statuie zămislită de Gheorghe Anghel, 
străjuind inspirat Ateneul Român, lacrima pură de recunostinţă pe care i-o datorăm 
„românului absolut”. 
 Şi tot în iunie, către sfârşit, de acum, în zilele florilor moarte de tei, ne îndoliază 
inimile blestemata zi de 28, ziua arestării lui Eminescu. 
 Binevoiți a observa că, atunci, în 28 iunie 1883, patronul şi protectorul 
spiritualității româneşti avea 33 de ani. Vârsta urcării pe cruce a lui Iisus! 
 În ziua aceea şi, dacă e să ne luăm după una dintre cronologiile contradictorii 
care ne-au rămas despre ea, foarte aproape de ora la care işi dădea ultima suflare 
Mântuitorul, era hărăzit jertfirii şi Eminescu. 
 Declarându-l atins de alienaţie mintală, conspiratorii, atât de asemănători 
înaintașilor de acum două mii de ani, l-au răpit brutal poporului ales de Dumnezeu să-l 
aștepte, să-l primească şi să-l urmeze, dovedindu-se, astfel, vrednic să-şi obţină, din 
mână şi prin harul lui, propria mântuire. 
 Şi, în acest fel, el a fost crucificat, la 33 de ani, asemeni lui Iisus, mântuitorul 
întregii omeniri. 
 Aici, însă, asemănarea se oprește. Nu doar fiindcă pătimirea la care l-au 
condamnat conspiratorii a fost lungă. Dar, poporul lui ales nu l-a trădat. Nu l-a vândut 
nicicând (şi n-o va face!) pe crucificatul Eminescu. De un secol şi jumatate, de când 
geniul lui a erupt, aşa cum îi găseşte drumul din adâncuri spre lumină un izvor de apă 
cristalină și de 124 de ani de când jertfitul pe altarul neamului s-a ridicat la ceruri, acest 
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popor îl celebrează, cu pioşenie şi cu credinţă şi îl urmează, statornic și recunoscător, 
să-i arate calea cu strălucire lui nepieritoare, Stea Polară a sufletului românesc. 
 În acest an, s-a nimerit să-i fie comemorarea la două zile după ce am celebrat 
Înălțarea crucificatului Iisus. 
 Conspirația care l-a zdrobit în monstruoasa ei mașinărie a părut a avea şi o 
motivație. „Obtuzul” Eminescu, în veritabil conservatoarea lui încăpăţânare, stătea în 
calea conjuncturalei mezalianţe liberal-conservatoare, ce se grăbea să-şi pună 
semnătura (nu mai încape îndoiala că numai din patriotism pragmatic…) pe tratatul cu 
puterile chezaro-teutone. (Un alt fel de „pact de coabitare”, menit, chipurile, să ne 
„aduca în rândul lumii bune și civilizate-bun înțeles occidentală!”, recompensaţi cu 
ipotetica recuperare a Basarabiei răpite în schimbul abandonării benevole, pe vecie, a 
Ardealului furat…). „Geopolitica” naivă și sterilă, de cafenea dâmboviţeană de sfârșitul 
altui veac… Acceptând a-l desemna pe Eminescu drept ţinta preferată a unei întregi 
armate de spioni și zbiri imperiali, conduşi chiar de la faţa locului de un baron 
ambasador. 
 Numai că, în neegalata-i genialitate, Eminescu făcea geopolitică, mare și 
adevărată, cu decenii bune înainte de inventarea geopoliticii ca ştiinţă, privind cu 
claritate în viitorul în care vedea prăbușite vremelnice imperii. Confirmat, în moarte și 
posteritate, de uriaşa recompensă a “încăpăţânării”, care ne-a fost, mângâindu-i eterna 
peregrinare printre aştri, România reîntregită și rotundă. 
 Astăzi, din păcate, conducătorii cu vocaţia de slugi la orice înşelătoare Înaltă 
Poartă, ne aliază miop, neinspirat, cu alte contemporane imperii, pornite deja pe drumul 
fără de întoarcere al prăbușirii. 
 Măcar de n-am plăti, dramatic, preț prostiei, ce ne-a rămas înca neștirbit din 
miracolul reîntregirii de la 1918! 
 Încerc să-nchei aceste rânduri dedicându-i, cu dragoste nestinsă și mereu 
reînnoita, versurile ce urmează: 
 
    Vor trece, unul după altul, 
    Şi ani, şi secoli şi milenii, 
    Dar, sub egalul curs al vremii,  
    Românul, proaspăt sau trudit, 
    Te-o adora în veşnicie, 
    Izvor etern de apă vie,  
    Cu ochi extatic şi uimit 
    Privind plin de nesaţ înaltul,  
    Visând vrăjit să facă saltul 
    La steaua care-a răsărit. 
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Acad. EUGEN SIMION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      NICHITA STĂNESCU 
                  O BEIZADEA ÎNTR-O EPOCĂ PROLETARĂ25 
 

     Autorul celor  ,,11 elegii” nu se dădea, niciodată, mare, nu avea crize de 
genialitate, nu umbla prin cercurile literare bucureştene cu sabia înroşită  a 
orgoliului în mână. Nu l-au auzit nicând zicând: ,, eu, care sunt un mare poet” 
sau ,, eu, care am geniu”, deşi credea, sunt sigur, în talentul său şi nu se lepăda 
uşor de micile şi nevinovatele orgolii ale scriitorului român. Se purta normal, îşi 
scria repede poemele, îi plăcea să le citească numaidecât prietenilor şi chiar 
necunoscuţilor: în fine, ploieşteanul Nichita Stănescu era sociabil (chiar peste 
măsură) şi politicos, nu era deloc agresiv şi, când cineva îl ataca, aşa, tam-
nesam, ştia să iasă demn din încurcătură. 
      Mulţi l-au insultat, în scris şi verbal, pentru că avea mai mare talent decât ei 
şi mulţi nu-i iartă nici astăzi indelicateţea de a avea, scuzaţi vorba urâtă, un maţ 
de zeu în el. Citiţi, vă rog, articolele înverşunate şi complet nesărate (...) din 
ultimii ani şi veţi vedea ce ură înverzită dospeşte în pamfletele lor împotriva lui 
Nichita Stănescu şi Marin Sorescu, doi mari poeţi posbelici. O ură abisală şi o 
inaptitudine organică de a se resemna în faţa evidenţei. Evidenţa talentului, 
fireşte. 
      Neavând complex de nici o natură, Nichita Stănescu nu răspundea cu 
aceeaşi monedă detractorilor săi, activi, intratabili ieri, ca şi azi. Folosea alte 
metode: printr-o strategie a bunătăţii sale. Se întâlnea, să zicem, cu un autor 
prăpădit, care tocmai îl înjurase de mamă într-o revistă studenţească sau îi 

                                                 
25 Articol publicat şi în revista Lumina 
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contestase românitatea. Nichita Stănescu se trage, într-adevăr, prin mamă  dintr-
o familie de ruşi albi. Bunicul său, profesor-militar, se refugiase cu întreaga 
familie în România cu un vapor de marfă, singurul pe care l-a mai putut apuca, 
la izbucnirea revoluţiei, la Odesa. Mi-a povestit mama sa, doamna Tatiana, acest 
episod dramatic din viaţa familiei sale. Vaporul normal de pasageri era plin ochi 
şi n-a putut să ia familia generalului profesor... Dumnezeu a ocrotit-o căci, din 
cauza unei furtuni teribile, vaporul s-a scufundat în Marea Neagră în aceeaşi zi. 
Adversarii lui Nichita Stănescu speculau această ascendenţă maternă şi-i dădeau 
mereu peste nas poetului care declarase în mai multe rânduri că patria lui este 
limba română şi că el, Nichita Stănescu, este – şi se ştie – poliglot în limba 
română. 
       Te simţeai bine cu Nichita Stănescu, nu te aşteptai ca el să-ţi facă o 
porcărie, să te jignească din te miri ce, cum fac uneori arţăgoşii şi imprevizibilii 
noştri scriitori nord-dunăreni... Dacă în cercul lui apărea o femeie frumoasă, 
Nichita intra în stare de graţie, pornea o ofensivă de seducţie, punea inteligenţa 
şi talentul său (amândouă excepţionale) în mişcare şi, de regulă, şi reuşea. Când 
era tânăr era foarte frumos şi chiar şi mai târziu, când se îngreuiase la trup şi se 
mişca lent, ,,ca un strămoş” – zicea el – avea farmec şi folosea farmecul său în 
toate chipurile pentru a ajunge la ţintă. L-am comparat odată, nu mai ştiu în ce 
împrejurare, co o beizadea rătăcită în vremuri proletare. Avea, cu adevărat, un 
comportament de beizadea, era risipitor, făcea daruri costisitoare, era în stare să-
şi dea toată leafa pe flori şi să trimită flori unei femei frumoase şi rezistente (...) 
         A dispărut repede, la 50 de ani, lăsând în urmă poezia şi legenda sa. 
Legenda unui poet genial şi  risipitor care, născut şi crescut în oraşul în care 
ironia, vorba lui, făcea să deraieze trenurile şi să schimbe direcţia crivăţului, n-a 
făcut niciodată caz de genialitatea sa şi n-a fost, iarăşi niciodată, după câte ştiu 
eu, scuturat de obişnuitele crize de vanitate ale scriitorului român... Ploieşteanul 
şi-a rispitit viaţa, dar nu şi-a pierdut opera. 
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PAVEL ŢUGUI 
 
           NICHITA STĂNESCU, UN DEBUT MIRACULOS 
 

   Pe la mijlocul lunii martie 1957, în preajma 
semicentenarului tragicelor evenimente din 1907, 
citind revista Tribuna, ce apăruse de-abia de vreo 
30 de zile înainte, mi-a atras atenţia o pagină 
care, sub genericul ,,1907”, conţinea trei poezii 
semnate ,,Nichita Stănescu”. Cine să fie Nichita 
Stănescu? Mi-am pus această întrebare pentru că 
poemul al treilea intitulat Pământ! mi-a plăcut, 
citindu-l mi-a produs un fior şi l-am recitit cu 
glas tare: Care cum a rostit cuvântul,/ a dispărut 
cu noaptea şi vântul / iar ochilor le-a rămas să 
vadă / doar urmele lor umede-n zăpadă / Unde s-
au dus? De ce s-or fi dus?/ De ce au rostit cuvântul nespus?/ Departe de noi, 
între huile şi antracite/ gem stelele carului mare stâlcite, / O, nu rostiţi cuvântul 
acela ştiut!... / iarnă în palma lutului mut / şi peste amurg a nins cu fulgi roşii, / 
groaznici fulgi roşii...” 
   A doua zi la slujbă, i-am întrebat pe Ştefan Gheorghiu şi Al. Simion, dacă au 
vreo ştire despre un poet, Nichita Stănescu, dar nu ştiau nimic. M-am adresat 
poetului Mihai Beniuc. Surpriza mi-a fost mare, când mi-a spus că şi el se 
interesează, deoarece i-au plăcut poeziile. Am telefonat la Cluj şi profesorul Ioan 
Ceterchi, pe atunci şeful Secţie de ştiinţă şi cultură de la Comitetul regional de 
partid,  m-a înştiinţat că este vorba de un tânăr de la Bucureşti, ,,probabil student 
la filologie”. Revenind la birou, Tiberiu Utan desluşi necunoscutele: Nichita 
Stănescu, student în ultimul an la Facultatea de Filologie, ,,este marea speranţă a 
poeziei noastre”, iar în „Gazeta literară  de mâine semnează o nouă poezie”. Joi 
dimineaţa, am citit, împreună cu Tiberiu Utan, poemul 1907 de Nichita Stănescu, 
precum şi poeziile Declaraţie la un act de deces din 1945, de T. Utan şi Focuri şi 
sălcii de Ion Brad. 
    La cererea noastră, secţia de partid primea în aprilie de la decanul Facultăţii de 
Filologie ,,date” despre studentul Nichita Stănescu. Mai târziu, în dimineaţa zilei 
de 27 iunie 1957, primeam scrisoare de la Paul Georgescu, redactor şef al Gazetei 
literare. În graba plecării spre Belgrad, îmi cerea ,,să trag la răspundere” pe unii 
dintre confraţii de la Uniunea Scriitorilor care, într-o adunare de partid, s-au 
năpustit asupra redactorilor revistei, pentru că nu le publică  producţiile 
considerate de Don Paulică ,,...lipsite de orice valoare...”. Cu vervă necruţătoare, 
criticul Gazetei făcea zob scrierile unor veleitari neastâmpăraţi! În opoziţie cu 
,,pretenţiile” acelora ce n-au ,,nici un drept să se intituleze scriitori”, Don Paulică 
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îmi recomanda să citesc, în revista de joi dimineaţa, ,,poeziile unui tânăr”  
absolvent de la filologie, ,,flăcău frumos de la Ploieşti..., adevărat poet, viitor 
mare poet...” vrednic cu adevărat de ,,...grija noastră a tuturora”: Am citit în 
revistă poezia Cântec simplu. Criticul avea dreptate!  
      În inauarie 1958, la cererea şefului Secţiei de Propagandă şi Agitaţie a C. C., 
Paul Niculescu Mizil, am prezentat, la consfătuirea colectivelor redacţionale ale 
ziarelor şi revistelor bucureştene referatul intitulat: Probleme actuale ale creaţiei 
literare şi artistice. Oprindu-mă asupra activităţii tinerilor poeţi, am citat pe 
Nicolae Labiş (o evocare pioasă memoriei poetului dispărut), Al. Andriţoiu, 
Doina Sălăjan, Victor Felea, Aurel Gurghianu şi Florin Mugur. După aceea 
adăugam pe ,,alţi tineri poeţi ” N. Stănescu, Cezar Baltag, Ion Horea, Petre Stoica, 
Florenţa Albu, Gr. Hagiu, Gh. Tomozei, Ion Gheorghe, Negoiţă Irimie, Ion Brad 
şi ,,ieşenii” Florin M. Petrescu şi H.Zilieru. Ordinea în care am scris numele 
tinerilor poeţi era rezultatul preferinţelor de moment şi, în mare măsură, 
întâmplătoare. 
     Despre Nichita Stănescu (evident stimulat şi de opiniile colaboratorilor citaţi 
mai înainte), am citit: ,,Nichita Stănescu este o voce singulară, modernă şi 
originală”. Afirmaţia, probabil neconvingătoare, a provocat intervenţia unui 
redactor: mi-a reproşat ,,gusturi bizare”. În cuvântul lor, scriitorii Mihai Beniuc şi 
Zaharia Stancu au argumentat originalitatea poemelor tânărului Nichita Stănescu. 
Fără îndoială, fragmentele evocate dintr-un timp revolut n-au nici o importanţă 
pentru destinul poetului Nichita Stănescu: sunt doar nişte pâlpâiri din rama unui 
răsărit în veşnicia poeziei. N-a trecut mult şi tânărul, de odinioară, oferă cititorilor 
unul din cele mai  spectaculoase banchete ale poeziei româneşti contemporane, cu 
rezonanţe trainice şi pe alte meleaguri. 
      L-am cunoscut în anul 1958, într-un birou al Gazetei literare  de pe bulevardul 
Ana Ipătescu (azi Lascăr Catargiu?). Era un flăcău prea frumos, un Adonis 
prietenos şi predispus la glume şi snoave, de o inteligenţă sclipitoare, o 
spontaneitate spirituală uluitoare... Nu uita pe nimeni, căuta prietenia. În marea lui 
generozitate şi iubire a oamenilor obişnuiţi mi-a trimis primul volum de poezii – 
Sensul iubirii. Mai târziu, când se bucura de glorie naţională şi internaţională, m-a 
căutat şi invitat la restaurantul Berliner, din spatele Cercului Militar Naţional, m-a 
îmbrăţişat şi  a vorbit celor de faţă... a  recitat şi improvizat versuri, m-a obligat să 
recit şi eu, apoi am cântat, îmboldit de un poet de geniu, care cânta neîntrerupt 
poezie... L-am iubit şi-i citesc şi recitesc cu admiraţie opera. Căci, în timp, şi peste 
el, Nichita Stănescu a construit cu migală o operă, revărsată ca un izvor proaspăt 
din sufletul, conştiinţa şi inima sa, şi a dăruit-o oamenilor, înainte de toate 
poporului român, al cărui fiu strălucit este.  
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ELISABETA MONDANOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O ZI NEŞTIUTĂ DIN VIAŢA LUI NICHITA STĂNESCU 
ÎNAINTE DE MOARTE 

                      
( dialog cu mama şi sora lui Nichita Stănescu  

despre viaţa şi moartea acestuia. Martie 1991)26 
 

El aducea aşa o aură… 
 

 Elisabeta Mondanos - Stimate doamne Tatiana Stănescu şi Mariana 
Stănescu vreau mai întâi să vă mulţumesc că aţi acceptat acest dialog. Ştiu că 
nu este simplu ca să întoarcem timpul înapoi şi să ne aducem aminte de lucruri 
care uneori pot răni şi pot să înduioşeze mai mult de cât ne propunem. Nu asta 
vreau. Aş vrea însă să ne întoarcem totuşi în acest tunel al timpului acolo unde 
sunt începuturile familiei Stănescu Nicolae şi Tatiana. Şi în începuturile 
familiei lui Nichita, ceea ce a însemnat pentru el, toată viaţa, oaza lui de 
lumină. 

  Nichita spunea undeva că: ,,viaţa noastră este de fapt ceea ce ne amintim 
despre ea”… „Că nu poţi să vrei să uiţi ceva sau altceva, sau să-ţi aminteşti ceva 
sau altceva…”. 

                                                 
26 Nota redacţiei: Continuăm publicarea unor materiale referitoare la viaţa şi moartea 
marelui poet Nichita Stănescu. Dialogul pe care îl publicăm în acest număr al revistei, a fost 
realizat de Elisabeta Mondanos şi el a fost difuzat pe postul TVR în martie 1991, dar în 
presa scrisă nu a fost publicat. Rugăm, pe toţi cei care l-au cunoscut pe poet şi care cunosc 
date inedite despre viaţa şi moartea sa să ni le comunice spre a fi publicate. Fotograma a 
fost decupată din filmul prezentat la TVR. 
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  Totodată, fiecăruia dintre noi îi este plăcut să-şi amintească despre tinereţe, 
fiecare om are un colţişor ocrotit cu grijă  pentru tinereţea sa… 

  Doamna Tatiana, mi se pare mie, sau seamănă tot mai mult acum Mariana 
cu Nini ? 

Tatiana Stănescu - Da, seamănă acum foarte mult cu Nini. În copilărie nu. 
Semăna mai mult cu soţul meu, că avea părul creţ, şi când trebuia să-l piepten era 
mare nenorocire, după ce îl spălam avea numai bucle şi avea părul închis la 
culoare. 

EM - Şi când a crescut aşa Nini,  mai spectaculos? 
TS - De la 12 ani a început să crească… 
Mariana Stănescu - Când era mic îi spuneau grasul… 
TS - Da, îi spuneau grasul, că era grăsuţ, adică durduliu. 
EM- Era un copil răsfăţat… 
TS - Da şi pe urmă a slăbit. După ce a venit de la armată, i se lipea burtica 

de şira spinării. 
MS - Era foarte răsfăţat. El să ştiţi că a plecat la Bucureşti vedetă, dar nu era 

vedetă scriitor, era vedetă că-l plăceau toate colegele. Eu mă supăram. Nu stăteau 
de vorbă cu mine fetele, cât scriau pe toate cărţile Îngerul blond, îi scriau scrisori. 
Ariana mai ales, o prietenă de a mea, care îi scria în fiecare zi câte o scrisoare.  

  Îl plăceau fetele, veneau aşa ca la stup la el, avea un farmec extraordinar. 
Conta mult şi faptul că era în echipa de volei.  Era un liceu de băieţi şi unul de 
fete, iar noi, fetele, stăteam la gard, galeria.  

  El a plecat din Ploieşti cu o aură. Erau multe fete, foarte frumoase din 
Ploieşti, care se băteau pe el. Ramona, Prunela, erau frumoase de tot. Şi 
verişoarele mele. Era şi Valerică Pârvan 
care a murit şi el. Dansau la ceaiuri, 
cântau muzică de ceai şi dansau. M-a 
trimis odată mama să stau şi eu la un ceai. 
Aveam şi eu 13 ani. Şi am adormit, pentru 
că Nini mi-a dat vişinată.  

  Şi eu doream să merg la ceaiuri. El 
mă lua, mă pupa la colţul străzii şi mă lăsa  
acolo, la colţul străzii. Mama mă trimitea 
aşa, într-un fel să fiu cu el, că era la vârsta 
critică. Eu nu intuiam atunci. Eram 
fericită să mă ia el. 

  Mi-a vândut pentru mine şi prietena mea educaţia sexelor. Când îl apuca 
conştiinţa. Pe bani. Tăticu ne dădea dar lui nu-i ajungeau. Însă am avut o copilărie 
extraordinară, datorită mamei. Vă spun, eu am plecat la Bucureşti cu ideia că 
mama este cea mai severă mamă. Pentru că în fiecare zi mă trăgea de codiţe. 
După aia mi-am dat seama că a făcut enorm pentru noi în perioada aceea… Că 
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venea domnişoara Paula la Franceză, că Nini se plictisea şi îmi dădea 5 lei ca să 
stau eu până la sfârşitul orelor... era altceva... 

EM - Cinci  ani vă despărţeau? 
MS - Cinci ani şi jumătate. Dar însemna enorm atunci, la vârsta copilăriei 

distanţa  este aşa, ca de la cer la pământ. Şi atunci mă plasa în diverse puncte 
strategice. Pe urmă când am devenit mai mare am devenit utilă. Atunci eram un 
fel de mesager. Confident. Ajutor la divorţuri şi bine înţeles omul care i-a păstrat 
toate secretele. N-am spus niciodată nimic nimănui. Avea încredere deplină în 
mine. Le-am păstrat întotdeauna doar pentru mine. Nu spuneam un cuvânt despre 
el şi sunt o groază de lucruri din viaţa lui pe care le ştiu numai eu. 

   Dar bineînţeles că eu îi sunt recunoscătoare, căci el mi-a dăruit mie ceea 
ce eu dacă aş mai trăi 200 de ani n-aş mai găsi. Adică alături de el am întâlnit cele 
mai mari culmi ale vieţii intelectuale şi de suflet. Lăsând la o parte că am 
cunoscut toată floarea literaturii române, a fost ceva extraordinar. Dacă îmi 
amintesc numai întâlnirea cu George Călinescu, că îmi spunea Nini: Spune şi tu 
două cuvinte, ceva…  

  Iar eu de emoţie, eram căzută. Fată din provincie, să-l vezi pe marele 
Călinescu coborând pe scări, calm. Şi vorbea încet şi tărăgănat cum vorbea 
Ninişor în ultima perioadă. L-am cunoscut pe Zaharia Stancu, care era un boier 
frumos, cu maşină Volga, cu maniere faţă de scriitori. Îl trata pe Nini în mod 
desosebit. 

EM - I-a şi organizat o sărbătorire la Uniunea Scriitorilor, când era 
Preşedinte… 

MS - Da. Plus că trăind între ei, fără să vrei, te schimbi… Şi felul meu de a 
gândi… M-a făcut să înţeleg lucrurile cu totul altfel. Mi-a dăruit şi multă 
afecţiune… Şi eu sunt sentimentală ca şi el. Când el a fost aniversat la 50 de ani, 
eu eram foarte emoţionată. La moarte 
tatălui meu, în 1978, eu făcusem un 
şoc… că tăticul meu a murit subit… şi 
Nini a zis: Trebuie să fii alături de 
mine că eu sunt tatăl tău…Cât a făcut 
el în viaţă a avut grijă să-mi dăruiască 
foarte multă afecţiune şi sfaturi pentru 
mine de cel mai mult bun simţ... Şi 
sigur că mă exploata ca ori ce frate… 
Dacă dădea ordin ca a doua zi la ora 
10 să mă prezint cu dovlecei pane… 
că mă sculam la 4 ca să gătesc... cu chifteluţe, sau să-i pun frunză de vişine în 
ciorbă... Ca ori ce frate… Mai se supăra pe mine când se alinta… ba că sunt 
rece… ba că sunt rea… Glumea desigur. 

  Însă niciodată n-aş putea să-i fiu îndeajuns de recunoscătoare. Că şi acum 
îmi este foarte greu să cobor în real fără el. El aducea aşa o aură… 
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                                Am fost loviţi de nenoroc.. 
 
 Noi am fost săraci… şi am trecut prin momente grele. Câteodată el era 

fericit când îmi vedea salariul meu… după ce îmi spunea să nu mă mai duc la 
serviciu… - Gata, de mâine nu te mai duci la Şcoală… Am să vorbesc cu 
Ministrul... Pe urmă când vedea că e o leafă pe masă, era bucuros... Era bucuros 
că vin cu leafă acasă... 

EM - Că există undeva o sumă disponibilă, că era o sumă de bani în casă, 
chiar dacă era foarte mică... 

TS - Dar nici tu n-ai vrut să laşi serviciul şi nici să te muţi de aici… 
MS - Nu, nu am vrut să las serviciul, deşi n-am ştiut că se va întâmplă aşa… 

am vrut să fiu independentă şi să-mi câştig existenţa… să am demnitatea mea de 
femeie şi să avem o siguranţă... Să fie ceva sigur în familie şi băneşte. Însă am 
fost aşa, loviţi de nenoroc... aş putea să spun… Nu am avut case, nu am avut 
avere. Îmi e şi greu să-mi amintesc. 

  Îmi amintesc şi părţi plăcute… Eram tineri şi culmea, era în perioada când 
se despărţea de Gabriela Melinescu, marea lui iubire. Intra Rodica Dinescu pe fir. 
Pe atunci ne întâlneam la 10 dimineaţa la Athene Palace…  

  Era foarte frumos şi plecam cu el pe Calea Victoriei şi eram aşa de mândră 
şi el spunea – uite nici la Florin Piersic nu se uită lumea aşa mult… Florin Piersic 
era etalonul lui… Întorceau fetele capul după el. Deja începuse să fie cunoscut. 
Era prin ʼ73 - ʼ77. 

EM – În plină maturitate, avea 40 de ani. 
MS - Da, am avut foarte multe lucruri frumoase. Dar faptul că avea o lume a 

lui, extraordinară, care te făcea pe tine, care aveai treabă sau erai ocupat cu ceva, 
să stai tot timpul lângă el. 

  Multe se pot spune despre el… 
 
                          Nu era pregătit pentru moarte 
 
  Din păcate nu ştiu ce s-a întâmplat cu el în ultima perioadă şi cu toţi cei 

care au tras de el… 
  De aia vă spun că el  nu era pregătit pentru moarte, repet, nu era pregătit 

pentru moarte… pentru că el începea un nou ciclu de opere… N-aş putea să 
spun… să mor eu împăcată, să mă gândesc eu că aşa a fost soarta… Eu zic că el 
era puternic, a depăşit momentul ʼ78 (moartea lui tata) cel mai greu moment al 
vieţii lui, vă spun eu care sunt sora lui… 

   Şi sunt şi alte momente dure, pe care le ştiu numai eu… Şi din cauza asta 
am aşa o mare triseţe... 

EM - Că n-a spus tot ce trebuia să spună… 
MS - Că n-a spus tot ce trebuia să spună şi că n-am putut eu să fiu lângă el 

atunci, tocmai eu care întotdeauna eram lângă el… Că el a fost internat la Spitalul 
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de urgenţă Floreasca şi eu am fost anunţat dimineaţa la 6 că a murit… Că el dacă 
mă chema când a început să se sufoce când a venit de la…  

TS - De laTurnu Severin. 
 
       Este o zi din viaţa lui, înainte de moarte, pe care eu nu o ştiu… 
 
MS - Da, că eu ştiam… eu ştiam ce trebuie de făcut… Eu îl cunoşteam 

bine…Că înainte când îl durea un deget... mă chema imediat... Că atunci când a 
fost la Fundeni, în 1981, mă duceam cu mâncare, că sunt multe lucruri, vă spun… 
că dacă le pun cap la cap şi să le înţeleg deodată… pentru că este o zi din viaţa 
lui înainte de moarte pe care eu nu o ştiu… 

  Nu se poate, pentru că el dacă avea o durere fizică, apela, ca la mama…- 
Dă-mi cutare, dă-mi cutare… sau îmi aduc aminte că atunci când a fost el bolnav 
a fost fericit că aveam aceeaşi grupă de sânge şi nu mai era nici o problemă… 

  Adică eu eram sora lui şi ştiam totul... şi ne împăcam foarte bine amândoi... 
Adică nici eu nu eram o femeie agresivă…Eram şi eu blândă şi blajină cu el… 
ţineam foarte mult la el,  noi n-am avut  niciodată probleme… mă certa el... 
uneori pe mine… îmi făcea cearta de control cum spunea el… de... 

EM - Bre, hai bre… trebuia bre... cum spunea el... 
MS - Cum spuneam, asta este una din neliniştile care mă frământă… faptul 

că nu ştiu nimic despre o zi din viaţa lui… şi puse… cap la cap aşa… sondarea 
mea… şi ce am mai aflat eu între timp… că n-o să mă lămuresc niciodată… Şi era 
şi vecinul lui Nalbantu, care a murit după 6 luni şi Elisabeta, care a fost colega lui 
şi care l-ar fi ajutat, era o femeie energică… l-ar fi dus din timp, i-ar fi dat o 
ampicilină… L-ar fi dus din timp la spital… eu nu ştiu ce s-ar fi întâmplat… 

   Adică el, cu congestia lui pulmonară… i-a cedat inima… dar cum a ajuns 
la congestia pulmonară nu ştiu… i-a cedat inima... Elisabeta îl iubea ca pe fratele 
ei... Totdeauna săream amândouă… 

  Nu, nu este în regulă... 
   A fost un moment unde, ceva s-a rupt… sincron... De aia nici eu nu-mi iert 

cum am putut să pierd ziua aceea din viaţa lui… 
 
                         El nu avrut să plece la nunta aia… 
 
   El nu a vrut să plece la nuntă… i-a spus şi mamei, mi-a spus şi mie...  
TS - I-a spus şi lui Mihai. Că a scris în cartea aia a lui Aurelian Titu 

Dumitrescu că s-a dus la nunta aceea cu dar… că putea să dăruiască… plicul fără 
să se ducă… că era o mascaradă… 

MS - Eram acolo, stăteam cu Donoiu, era la pat, friguros ca şi mine, ca şi 
mama. Zicea: - nu mă duc că mi-e frig… Noi suntem, o familie de friguroşi… O 
familie de oameni care se deplasează mai greu… Asta aşa… că este bine de 
ştiut... 
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TS - Şi îi era rău, foarte rău... S-a dus bolnav... 
MS - Îi era foarte rău… deja era obosit… el a fost dus acolo… el nu a vrut 

să meargă… Şi asta îmi reproşez că nu am avut destulă putere, n-am fost pe fază 
pe momentul acela… 

  Dar să nu ştiu eu când a venit de la Turnu Severin…!? 
TS - Să nu dea telefon… venit de cu ziua… 
MS - Niciodată nu s-a întâmplat… Adică dacă lui îi era foame… mă suna... 

vino… dumineca, dacă îl durea degetul mă suna… nu era o problemă… 
importantă… hai că atunci când făcea vreo prostioară nu mă suna, asta-i altceva, 
cunosc  eu problema… Dar aicea... nu există… Avea nevoie de o cămaşă, vino cu 
feonul de acasă şi usucă-mă,  nu vroia să ţină în casă, nu suporta maşina de 
călcat, că sunt electrice şi îi ia foc casa… şi eu mă căram cu ele, du-te cu ele... du-
te cu feonul, du-te cu toate… 

   Şi din cauza asta vă spun… am o mare tristeţe asupra acestui moment… 
TS- Cum a fost cu casa aceia din Căderea Bastiliei!? 
MS- Da, am mai spus de casă, că am făcut cerere la primar, cererea pe care 

adus-o cu  Mihai. 
TS - Da, cu el. Ar fi avut 4 camere, ar fi stat cu mine, cu Mariana, am fi avut 

grijă de el şi acum eram toţi împreună. Dacă Primarul din anii ʼ80 ai 
Bucureştiului, Pană, care avea de fapt ordin de la superiori,  răspundea cum 
trebuie cererii pentru ca să i-o dea în patru zile. 

   Deci dacă Pană rezolva această problemă, noi eram cu toţii împreună. 
Pentru că al doilea ordin era să i se editeze toate poeziile şi să-şi plătească toate 
datoriile la Uniune... şi a şi fost Nini la Râpeanu, şi s-au rezolvat... dar Pană n-a 
vrut… să rezolve această treabă banală, o modestă casă… Undeva pe lângă 
Uniunea Scriitorilor, ca să fie la îndemână. 

  El ar fi dormit suficient, ar fi mâncat bine, cum îi plăcea şi totul era foarte 
bine.  

  În acelaşi  rând sunt convinsă,  am fost de atunci convinsă, că nu trebuia să 
meargă la Turnu Severin… Am tot vorbit despre asta... 

  A fost toată chestia o înscenare şi trebuie să spunem lucrurilor pe nume, 
Nunta, acea nuntă unde el a fost naş a familiei Condeescu  a avut loc în vară, cu 
toate cele cuvenite, şi înscenarea cu chestiunea cu darul era inutilă… şi 
periculoasă... pentru că era frigul din decembrie… Şi numai un inconştient, ca să 
nu spun altceva, îl duce pe un om bolnav înafara casei şi unde…! Ştim cu toţii ce 
frig era în Bucureşti… ce frig era peste tot, ce frig era în  tren.  

   Deci aceste două motive, sunt cele care au determinat această tragedie.  
EM – Înţeleg că Nichita dăduse chiar semn că nu ar vrea să meargă, că 

nu se simţea bine, că i-a spus Marianei că nu vrea să plece, că este bolnav şi că 
este frig…? 

MS - Da, i-am spus şi eu să nu meargă nicăieri… 
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TS - Da şi l-am întrebat, dragă unde te duci  că zici că ţi-e frig… şi a zis că 
merge cu maşina… şi i-am zis... chiar cu maşina... este foarte frig şi poate să 
derapeze, este gheaţă... 

MS - De fapt era vorba despre tren, au plecat cu trenul… 
TS - Şi am fost aşa de neliniştită… 
MS - Da, şi i-a spus acelaşi lucru şi lui Raluca şi lui Donoiu, sunt mulţi, la 

toată lumea... Da au tras de el... 
MS- În primul rând dacă îl cunoştea cineva cât de cât pe Nini şi-ar fi dat 

seama că el n-ar fi dorit iarna decât să doarmă puţin, şi să aibă o mâncărică 
caldă... era extraordinar de obosit... Era şi friguros şi era şi bolnav… Şi el avea 
spaimă de drumuri, îi era frică să plece iarna... Adică n-a plecat el în America că 
i-a fost frică să se suie în avion... Şi i-a fost frică să plece... avea spaimele lui... Şi 
acolo s-a dus pentru amărâtul acela de dar... 

  Şi acum... de ce a murit? De ce a murit? Pentru că ei, mirii de la nunta cu 
dar, s-au despărţit. Ofelia nu mai e cu Alexandru, a luat-o Petru Creţia… şi pe 
chestia asta Alexandru a ajuns Directorul Muzeului de literatură, băiatul lui are 
bursă Soroş în America… 

TS- Băiatul lui Condeescu… 
MS - Toţi au ajuns bine… Ofelia e doamna Creţia, toţi au viaţa aranjată 

bine, adică foarte bine şi eu am rămas fără frate şi mama fără băiat… Noi am 
rămas cu durerea şi cu toate cele rele… Nu trebuia să se întâmple aşa... 

Este o lipsă de suflet să vezi aşa, un om, un scriitor, când ştii că-i un artist, 
cum să-l duci tu acolo să-l hârjioneşti? Ca să dea darul acela de douăzeci de mii... 
care tot iei i l-au pus în plic, că el nu-i 
avea... 

MS - Eu eram în stare pentru el, 
făceam eforturi, mă sculam la patru şi 
jumătate, ca să gătesc şi să fiu la 8 când 
venea Loreta... a avut o secretară 
Loreta... ca să fiu eu înainte cu mâncare, 
cu rufe, cu tot… Făceam totul şi 
niciodată nu i-am spus că mi-e greu să 
car... cu geamantanele de la premiul 
Herder pe care le aveam… Într-unul 
aveam mâncare… şi într-unul schimburi… 

  Nu se făcea, dacă aveai bunul simţ, când ai un om aşa lângă tine, să faci 
aşa ceva, să-l expui, să-l duci la o aşa mizerie, că nu era nici număr de circ, nici 
acrobat... ce era... numărul minune…? 

  Ca să deschizi… darul... să dai 20.000... că asta a fost… 
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                Este o mare durere în toate... Toţi l-au consumat... 
 
MS - Şi toţi care veneau… aşa zişii prieteni... veneau şi-l consumau nici vorbă să-i 

zică… Nichita... să te odihneşti şi tu… 
  Este o mare durere în toate... Toţi l-au consumat... 
EM - Şi mai este un mare păcat, mi se pare mie, că toţi, sau aproape toţi, au 

înţeles să vină cu sticla sub braţ… Asta a fost din nou o durere… Ştiau bine că el face 
un efort ca să depăşească momentul lui de suferinţă… şi că trebuie să se ferească, să 
se protejeze… 

MS - Măcar la mine aicea el n-a pus gura pe băutură, măcar că din când în când 
când mai avea chef… şi o mai ascundea… o punea lângă vază… dar n-a fost, eu ştiu că s-
a putut abţine foarte bine… Că a avut mâncare, a avut linişte, a avut cărţi, i-am făcut toate 
gusturile, l-am răsfăţat. 

  Îi veneau prietenii în vizită… 
 
                      A suferit din cauza unora din jurul lui… 
 
MS - Adică sunt nişte puncte, aşa şi vă spun, au trecut totuşi 10 ani şi nu se poate 

spune că este vorba numai de nişte impresii… impresii a surorii sale de moment… Sunt 
nişte momente când un frate are nevoie de o soră, clar... Nu poţi să-i spui nici iubitei, nici 
nimănui de nişte lucruri pe care trebuie să le faci, adică ai nevoie de un sprijin.  

  Şi mai ales el, nu? Care era atât de înconjurat, de atâta lume, şi lovit… Că aşa 
spun toţi că l-au iubit şi eu sânt bucuroasă... dar... Să ştiţi că a suferit din cauza unora din 
jurul lui, a suferit, foarte mult... Erau seri când se învârtea prin casă până la 4 şi nu 
înţelegea de ce i s-a întors spatele, sau de ce au fost discuţii care îl deranjau. Dar asta mă 
deranjează cel mai mult, vă spun, legat de dispariţia lui. Faptul că nu ştiu ce s-a 
întâmplat… 

 
     Şi eu să nu ştiu când a fost internat la Spitalul de Urgenţă!? 
 
  Şi am încercat vă spun să pun cap la cap ce s-a întâmplat în ultima lui zi… şi nu-i 

găsesc capătul.. Întotdeauna când intra în spital, mă duceam, puteam să mă duc la el cu 
mâncare, cum a fost la Fundeni, cu schimburi, tot, zi de zi şi eu să nu ştiu când a fost 
internat la Urgenţă.  

  Dacă zicea că nu mi-a funcţionat mie telefonul acasă, sau altele, că n-am fost eu 
acasă, dar e vecina mea, Paulina, de aici, care avea cheile de acasă când stătea Nini... 
Toată lumea ştia… 

  Nu există, nu se poate. Nu că-i telefonul meu deranjat, sau că nu eram acasă, sau 
că eram plecată în Patagonia… 

EM - Da rămâne această tristeţe a faptului că nu s-ar fi făcut totul, totul ce s-ar 
fi putut face ca să se depăşeasacă un moment critic… 

MS - Adică sunt convinsă că el era foarte puternnic şi tăticu a fost foarte puternic şi 
sunt, vă spun, cu sănătatea şi mămica, suntem foarte puternice, dar el era peste noi, 
depăşea momentul, că avea putere să se regenereze. Şi nu era într-un moment critic al 
vieţii lui… 
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Mitică Popescu, o nouă ipostază a „miticismului” 
autohton 

 
 Adept al „spontaneităţii actului creator”, al literaturii „autentice”, chiar în 

dauna compoziţiei şi a stilului, Camil Petrescu (n.la Bucureşti, 9 aprilie 1894 – 
d. la 13 mai 1957) se situează, literar vorbind, la antipodul modelului estetic 
maiorescian, al tendinţei de a „organiza” şi „înfrumuseţa” scrisul, de a-i conferi 
cu orice preţ aura „caligrafiei” sau chiar a „caligrafiei artistice”. 

 Fidel, aşadar, ideilor promovate de mentorul său de la Facultatea de 
Filozofie din Bucureşti, autorul „Existenţei tragice”, profesorul P.P. Negulescu, 
cel care se îndoia de competenţa ştiinţei pozitive de a identifica domeniul 
creaţiei, Camil Petrescu susţine, în numele substanţialismului, posibilitatea 
depăşirii experienţei pozitive, printr-un act artistic optimal, dirijat însă „în sens 
invers”, respectiv prin intuiţie. Însăşi ideea de „teatru substanţialist”, susţinută 
de Camil Petrescu într-un text teoretic înserat în Programul Teatrului Naţional, 
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din 1941, conduce spre opinia că teatrul viitorului va depăşi cu siguranţă 
barierele „verismului”, devenind un teatru al „creaţiei substanţiale” (v. Camil 
Petrescu, Documente literare p. 379). 

 În planul creaţiei propriu-zise, această nouă „modalitate artistică”, 
îmbrăţişată de Camil Petrescu în cvasi-majoritatea operei sale literare reprezintă 
un act „autentic”, cu valoare „substanţială”, menit să depăşească tipologia unui 
concept (istoric), al reprezentării artistice, obiectivându-l în înseşi „ordinea 
esenţei” ( Anton Adămuţ, (Şi) filosofia lui Camil Petrescu, Ed. Timpul, Iaşi, 
p.225). Este vorba, deci, de un (nou) concept al teatrului „neteatral”, în care 
conflictele se rezolvă fără acţiune, doar în planul conştiinţei personajelor. 
Evident, că pornind de la asemenea considerente teoretice, piesele  lui Camil 
Petrescu puteau părea publicului (dar şi actorilor şi regizorilor vremii) anodine, 
chiar plicticoase. 

 Cu un asemenea bagaj teoretic, menit să dezvăluie mai degrabă 
„pluralismele conceptuale” ale unei opere ce poate fi citită inclusiv în cheie 
post-modernistă, îşi proiectează Camil Petrescu opera literară, sub forma unei 
scheme de tip hegelian ( Laurenţiu Hanganu, Dicţionar general al literaturii 
române, lit. P/R, Ed. Univers Enciclopedic, 2006, p. 195), în cadrul căreia 
poezia, dramaturgia şi proza reprezintă doar „trepte simbolice” către momentul 
ultim, integrator, absolut, reprezentat de cunoaşterea filosofică. 

 În aşteptarea acestui orizont finalist, „fluxul de autenticitate” se îndreaptă 
inclusiv spre zone mai puţin rarefiate, dar nu mai puţin contaminate de iluzia 
transcedentală. Un exemplu în acest sens este comedia Mitică Popescu, 
concepută în 1926 şi reprezentată, în premieră, de compania Bulfinski-Fotino, la 
21 martie 1928. Venită după Mioara, piesa nu are succesul scontat, astfel încât 
Camil Petrescu insistă să-şi reprezinte creaţia, în regie proprie, tot la Naţional, la 
14 decembrie 1945, fiind urmată şi de o reprezentaţie la Iaşi, un an mai târziu, 
în regia lui G. D. Loghin. Adevăratul succes de public are loc însă la mijlocul 
anilor optzeci, când Teatrul Mic revine cu o nouă punere în scenă, avându-l în 
distribuţie pe un talentat actor purtând acelaşi patronim. 

 În esenţă, Mitică Popescu reprezintă „o reabilitare a tipului creat de 
Caragiale”, o „imagine replică”  sau chiar   o „întoarcere pe dos a personajului” 
(George Gane, Prefaţă la Camil Petrescu, Teatru, Ed. Minerva, 1971, p.XII). În 
acelaşi timp, piesa rezistă şi la o interpretare din perspectiva „teatrului de idei”, 
promovat frecvent de autor, formulă ce ascunde ambiţiile „programatice” ale lui 
Camil Petrescu, în materie de artă dramatică. 

 După cum remarca şi Marian Popa (Camil Petrescu. Monografie, Ed. 
Albatros, 1972, p. 115) piesa este una dintre puţinele creaţii „plăcute”, fiind 
scrisă, evident, în scop polemic. Ea dovedeşte chiar şi ideea, susţinută de Camil 
Petrescu, anume că la data reprezentării iniţiale, teatrul românesc nu deţinea 
actori capabili să susţină, simultan, atât textul cât şi subtextul unui astfel de 
demers cu caracter polemic. Aparent, Mitică Popescu pare o simplă prelungire a 
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tezei, caragialiene, anume că bucureşteanul Mitică nu este decât expresia 
vulgară a unor racile de comportament de tip balcanic, altoită şi pe opiniile 
ardelenilor, oripilaţi de acest tip de comportament, specific  răgăţean. 

 Fundamental, Mitică Popescu prezintă recurenţe din creaţia anterioară a 
autorului, fiind, parţial, un Radu Vălimăreanu, din Mioara, un Gelu Ruscanu 
din Jocul ielelor, sau un Andrei Pietraru din Suflete tari, personaje ce îşi impun 
o mască mincinoasă pentru a-şi salva şi cultiva iubirea. Asemenea acestor 
personaje, şi Mitică, din piesa omonimă este atras de o iubire imposibilă, de 
data aceasta pentru patroana sa de la bancă (Georgeta  Demetriade, în piesă), 
femeia respectivă fiind văzută mai degrabă ca un „ideal inabordabil”, decât ca o 
partidă convenabilă. În aceiaşi termeni, Mitică este un personaj psihologizat, din 
seria sufletelor nobile, condamnate să se nască în „clasa de jos”, fiind capabil 
totuşi să se evidenţieze prin „gesturi de prinţ”. 

 Pentru patroană, Mitică este chiar un „prinţ” care îi fură inima (Inspectorul: 
Dar ce a furat puşlamaua asta ? Patroana : Ceva foarte important . . .  inima 
mea. Inspectorul : Ei, adică, drăcia dracului ! Patroana : Ţi se pare puţin lucru 
?). În altă ordine de idei, Mitică face parte din categoria „neoamenilor”, a  
lucrătorilor oneşti, sinceri, dedicaţi, dar incapabili să ocupe o demnitate publică 
dedicată „oamenilor”, adică celor proveniţi din clasele privilegiate. Pe linia 
acestor afirmaţii, merg şi indicaţiile scenografice ale dramaturgului, ce 
evidenţiază o ruptură iremediabilă dintre cele două „lumi” (Scena e împărţită în 
două. Zidul de  la mijloc o desparte Biroul direcţiei are fotolii adânci, din piele, 
o masă luxoasă, o cartotecă americană . . . Biroul funcţionarilor este izolat cu un 
grilaj, creiând impresia că este improvizat, incomod ..  s.n.). 

 Considerat chiulangiu, fanfaron, mincinos de cei care nu îi cunosc 
adevăratele virtuţi (loialitate, curaj, altruism), Mitică se dovedeşte un om de 
caracter când e vorba de bani şi, în general, de afaceri, prilej pentru Camil 
Petrescu de a relua, chiar şi de pe poziţia unei opere cu caracter comic, vechile 
sale critici la adresa capitalismului veros, formulate iniţial în Jocul ielelor, şi 
reluate succesiv în teatru şi proză. De altfel, referinţele la unele realităţi 
economice de după Războiul de Reîntregire, ca şi trimiterile la o anume fabrică 
din localitatea bănăţeană Bocşa, îl determină pe unul dintre exegeţii lui Camil 
Petrescu să afirme că, era inspirată din experienţa bănăţeană a autorului, 
consumată în intervalul 1919-1922 ( Petru Odalle, Despre originea piesei 
Mitică Popescu, în Trei primăveri, ediţie de Simion Dima, Timişoara, Ed. Facla, 
1975). Camil Petrescu, însuşi, ar fi vizitat Bocşa, în intervalul menţionat, invitat 
de un admirator, părintele Mihai Gaşpar, corespondentul ziarului local Drum 
nou, prilej de a cunoaşte inclusiv modelul de funcţionar „răgăţean” care 
invadase Ardealul, inclusiv Banatul, după Războiul de Întregire. Scriind despre : 
„acei nechemaţi din vechiul regat, plante parazitare ce au făcut rău celor de 
aici” – s.n. (în art. Voinţa tuturor, în ziarul Banatul Românesc, oct. 1919). 
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Camil Petrescu nu face decât că confirme ipotezele criticilor şi să ofere o cheie 
suplimentară de interpretare a piesei. 

 Aşadar, fie că îl reabilitează pe Mitică, cel compromis de „perfidul” 
Caragiale, cum susţin Aurel Petrescu şi Ov. S. Orhmălniceanu, doi dintre 
exegeţii săi cei mai avizaţi, fie că îl transformă într-un „apostol”, după modelul 
piesei omonime a lui Liviu Rebreanu, după cum susţine Al. Cerna-Rădulescu (O 
polemică originală, în România literară, 1969, nr. 50, p. 16) Camil Petrescu 
aduce în scenă un Mitică „revizuit”, ce păstrează, într-un dozaj subtil, calităţile 
şi defectele tradiţionale ale eroului. În acest sens, afirmaţia din textul 
programatic publicat la premiera piesei, de însuşi Camil Petrescu şi anume că 
Mitică este „bucureşteanul par excellence . . .  frate bun cu Lache, Mache şi alte 
personaje sinonime”, nu este departe de adevăr. 

 Meritul principal al lui Camil Petrescu rămâne însă acela de a-l situa pe 
Mitică, personaj expus inevitabil la mediocritate şi lejeritate, pe o poziţie etică 
superioară originalului caragelian. Însuşi faptul că piesa nu cade în capcana 
teatrului bulevardier, este o dovadă de intuiţie creatoare. Faptul nu a trecut 
neobservat de critica vremii, Eugen Lovinescu afirmând chiar în Rampa că 
dramaturgul „îl relansează pe Mitică”. 

 Puternic legat de evoluţia teatrului interbelic, în calitate de autor şi, la 
nevoie, cronicar, regizor, şi cu prisosinţă, teoretician al genului, Camil Petrescu 
rămâne prin piesa Mitică Popescu un polemist, pe linia lui Caragiale, un critic 
consecvent al tarelor societăţii burgheze, făcute de pe poziţia unui socialism de 
tip utopic, excesiv umanitarist. Personajul emblematic Mitică este tipul eroului 
simpatic, dar nu fără limite, idealist lipsit de fanatism. În mod excepţional, 
Mitică nu e o caricatură, ci o replică, în registru comic, a lui Gelu Ruscanu, fără 
fanatismul şi excesele încrâncenărilor sociale ale eroului din Jocul ielelor.    
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OVIDIU SUCIU 
 
 
             REGINA CÂNTECULUI POPULAR ROMÂNESC, 
                                      LUCREŢIA CIOBANU 
 

          
         După numele soţului său, Lucreţia Ciobanu 
face parte dintr-o familie străveche de păstori 
transilvăneni. Prenumele său, Lucreţia, (probabil, 
familia sa, Arcaş), l-a descoperit în vreun calendar 
(Lucreţia fiind fiică de Papă, celebră pentru 
frumuseţea şi cultura sa). La naştere, zânele cele 
bune i-au urzit Lucreţiei (al cărui tată cânta din 
fluier) ca zestre ereditară, ,, doină, doină, ghers cu 
foc”. Astfel Lucreţia, care mai târziu, va deveni una 
dintre cele mai apreciate voci ale cântecului nostru 
popular, a strâns în cutia de fildeş a sufletului său, 
dorurile, obida, jalea, dar şi  iubirile strămoşilor săi 
oieri,  le-a primenit, le-a adaptat,  vocii sale dându-
le o nouă viaţă prin repertoriul său bogat, colorat, 
precum un amoraş îşi trimite săgeţile sale de dragoste spre tineri tot astfel şi 
doamna Lucreţia Ciobanu a tras mereu aceste  săgeţi spre sufletele şi conştiinţa  
publicului său spectator, prin sutele, poate miile de concerte pe care le-a oferit cu 
generozitate şi dăruire totală cu căldură contaminantă celor care  au ascultat-o şi 
aplaudat-o atât în ţară cât şi peste hotare, audiată fiind de românii bejeniţi prin 
lumea largă, înlăcrimaţi de dorul vetrei  natale, pe meridianele Americii şi ale 
Canadei, prin emoţiile transmise de mesajul luminos al cântecelor Domniei Sale. 
A cutreierat la început, cu autobuzul IRTA satele şi cătunele patriei, unde, fără 
microfon a aprins inimile celor care o ascultau cu sfinţenie... Mai târziu a cântat la 
Radiodifuziunea română, apoi prin diverse televiziuni. Prin lume, indiferent de 
limba ascultătorilor a cules prelungi aplauze!... Îi privesc acum, cu îndreptăţită 
contemplare, într-o fotografie de epocă chipul său blând sub pălăria de paie, care 
o protejează de un soare şugubăţ, probabil îndrăgostit de ea. Era îmbrăcată în 
costumul sobru de Săliştea Sibiului, ornamentat cu motive stilizate în alb pe 
negru. Are alura unei femei dacice. A cântat alături de celebrităţi ale genului, 
precum Maria Tănase, Ioana Radu, Aida Moga, Ana Pacatiuş,, Lavinia Slăveanu, 
Emil Gavriş, Felician Fărcaşu şi alţi solişti de mare anvergură şi preţuire 
naţională. A mai cântat inclusiv în circul ,, Franzinni” şi foarte mult cu Ansamblul 
,,Cindrelul” din Sibiu (peste 900 de concerte), fiind actualmente unica 
supraveţuitoare a acestuia. Concertele sale erau presărate şi cu versuri colorate, 
glumeţe ce făceau deliciul publicului spectator. Întotdeauna era răsplătită cu 
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aplaute îndelungate, cu rechemări la rampă!... În prima tinereţe a cântat şi 
canţonete italiene, iar mai târziu inclusiv pricesne, în biserici. A avut o căsnicie 
fericită (de 70 de ani fiind înconjurată de multă iubire de la copiii şi nepoţii săi, pe 
care îi răsfaţă). A fost deţinătoare a premiului primului Festival internaţional al 
Tineretului şi Studenţilor, din 1953 de la Bucureşti.  Atunci a cântat ,,Uite, bade-n 
ochii mei”. Publicul a înţeles mesajul şi  s-a considerat ca destinatar al acestuia. 
Lucreţia Ciobanu a primit înalte distincţii din partea satului român! A avut un 
destin luminos al împlinirilor sublime, dar... marele istoric Nicolae Iorga spunea 
că seara spre a-şi împrospăta memoria citea dicţionare! să se cultive încă la 
bătrâneţe. Dar, din păcate cititnd dicţionarele româneşti, nu veţi întâlni numele 
Lucreţiei Ciobanu şi nici a altor multe personalităţi artistice ale neamului!!!  Cum 
e cu putinţă?!!! C-aşa-i românu’! Face plecăciuni în primul rând în faţa altora!... 
dar atunci când trebuie să-şi aprecieze propriile valori, când trebuie să le susţină, 
uită, sau se face că uită. Sperăm că în octombrie când îndrăgita interpretă de 
muzică populară va împlini nouă decenii de viaţă, cei îndreptăţiţi să o facă, îşi vor 
aduce aminte de Lucreţia Ciobanu  şi o vor sărbătorii cum se cuvine. 
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IRONIM MUNTEAN            
                           Vraja poveştii 
 

Volumul de proză scurtă „Grădinile inimii” cu care 
debutează Lucia Dăncilă impune prin cele cincisprezece 
povestiri din care este alcătuit un univers literar în care 
fuzionează armonios realul (de cele mai multe ori factura 
etnografică) cu imaginarul topind în substanţa sa epicul în 
care sunt filtrate esențele magice ale folclorului, liricul 
insinuat în descrierile care imprimă constant peisajului ecou 
sufletesc şi dramaticul conţinut în dialogul de esenţă orală 
prin care i se restituie funcția primitivă (tensionează 
naraţiunea şi defineşte un personaj). 

Proza Luciei Dăncilă înfloreşte din pornirea ludică 
moştenită pe linie maternă „în grădinile inimii sale, cu 
arome de mere coapte, cu chipul rotund şi strălucitor al 
soarelui, cu chip de fluturi multicolori şi am devenit iarăşi fericitul copil de altădată” (p. 66) 
şi oglindeşte în substanța poveştilor din volum „paşii stelelor se aud trecând încât peste 
vârfuri de fagi și luna împrăştie noaptea peste dealuri galbene ţesături astrale, pluteşte 
misterul amestecat cu lacrimi de ploi şi cu lumini de vis. Şi toate acestea devin poveşti” (p. 
66). 

Tehnica narativă aminteşte de rama epică sadoveniană din Hanu Ancuţei, aici fiind 
„Lăutoarea, un spaţiu arhaic al poveştilor, al tradiţiei şi al obiceiurilor. Numele lui (al 
satului n.n.) Lăutoarea, loc de spălat, semnifică locul purificării, al spălării păcatelor, al 
înnoirii şi al iubirii de frumos” (p. 3) şi atrage atenţia de la început, asupra funcţiei cathartice 
a povestirii. Spaţiul epic în cea mai mare parte a lui, este montan, rustic particularizat 
remarcabil printr-o toponimie sugestivă, expresivă: Lăutoarea, Vârtochel, Răcurel, 
Subcornea, Scoruş, Recea, Strungari, Laz, Coasta Rea, Jepanca, Purcareţi, componente ale 
unei geografii reale cu mari proiecţii în mit în care trăieşte o umanitate atât de originală, 
arhaică, străveche prin ocupaţii (păstori, agricultori) şi respectul tradiţiei înscrisă unui 
calendar cosmic şi supusă riturilor trecerii, dar suportând şi teroarea istoriei postbelice trăind 
în obsedantul deceniu (1947-1959) şi ulterior, când libertatea, adevărul şi mai ales credința 
stau sub acţiunea detenţiei, închisorii, delaţiunii, colectivizării, securității, luptei de clasă, 
cotelor, dării, cei înstăriţi sunt declaraţi chiaburi, hăituiţi ca partizani în munţi, devin duşmani 
ai poporului. 

Perspectiva narativă este unică, prozatoarea proiectându-se în mijlocul acestei lumi în 
mișcare pe care o evocă, o rememorează, o analizează, surprinzând-o în contextul 
evenimentelor cu gândurile, trăirile, sentimentele, atitudinile şi înregistrându-şi propria 
creştere, evoluţie, formare pe fondul vieţii acestei colectivități ce pendulează între tradiţie și 
modernitate, între valorile autentice de odinioară şi răul ce se insinuează viclean în vremea 
urgiei comuniste ce ameninţă cu pervertirea, dezumanizarea fiinţei. Sunt urmărite destine, se 
compun biografii exemplare de felul celei a lui „Ion ăl Mare”, „un băiat sensibil şi tandru” 
ajuns, după accidentul nefericit al tatălui, singurul sprijin al familiei numeroase, propunându-
i-se de securitate să devină Omul lor spre a bate şi chinui pe cei arestaţi. Preferă fuga de acasă 
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în munţi, unde îşi sapă bordei sub pământ ajutat de un prieten – Ionuț – până când iarna îl 
împiedică să-l mai viziteze. Sunt fragmente antologice de proză descriptivă, de atmosferă: 
„Animalele pădurii treceau pe deasupra lui căutându-şi înfometate hrana. Frigul stăpânea 
ca o piază rea atmosfera. Copacii albi, încărcaţi cu zăpadă erau singurii prieteni care erau 
în jurul lui Ion şi tăcuţi îi păstrau taina. O lume fantastică de vis, un alb imaculat contrasta 
cu sufletul negru, cu gândurile negre din «căsuța», din pământ a fugarului”. (p. 15). 
Primăvara, după ce, supăraţi, îngânduraţi, cei de acasă „Îl strigaseră pe Ion cu glas de linişte, 
de ninsori şi de ploi. Se gândeau că acolo unde este, îngerii pe dâre de credinţă vor ajunge la 
el şi-l vor ajuta”, iese din ascunzătoare şi noaptea îşi vizitează familia, după ce în grădină, 
auzi „cântece de cucuvea «Semn rău», gândi Ion. Asta prevesteşte moarte”. 

În minte-i încolţeşte gândul: „Doar credinţa mă poate salva”. Suspansul creşte: o vizită 
la un călugăr şi sfatul de-a se preda, ajutorul unchiului Ilie, doctorul, ticăloşia securităţii care-
i eliberează act justificativ, dar, doar „Dumnezeu i-a fost alături în ceasurile grele” şi l-a 
salvat şi „un sentiment de împăcare cosmică îl cuprinse şi apoi adormi ca un prunc în patul 
său de lemn” (p. 19). O biografie din obsedantul deceniu, în care protagonistul are alura de 
haiduc, îndrăgind libertatea conservată prin credinşă şi rugăciune proprie şi solidaritatea 
semenilor (unchi, călugăr), într-un text concentrat şi dens, cu epic tensionat şi lirism sugestiv. 
În acest univers satul este centrul lumii, iar familia nucleu existențial de bază, trei generaţii 
intersectându-se în rememorările prozatoarei: bunici, părinţi şi copii (frate şi soră) surprinşi 
cu biografii, destine, portretizaţi în context existenţial natural, în peisaj expresiv: „Părea o 
nălucă care spărgea brezdele cu atâta iuţeală încât uneori îmi părea că n-o mai zăresc. 
Lovea şi împrăştia iarba în dreapta şi în stânga la fel cum vaporul pe furtună taie valurile cu 
repeziciune pentru a înainta în drumul lui... De acolo de sus mama nu mai prididea să prindă 
fânul şi să-l aşeze în jurul tăruşului. De acolo de sus mi se părea că mama poate atinge 
stelele, căci se înserase. Mi se părea că cerul îi mângâie pletele ascunse sub batic, că tot 
mirosul fânului se mutase în trupul ei înalt bine făcut. Se înnoptase uşor. Umbrele nopţii se 
amestecau cu licărul stelelor şi văpaia lunii” (p. 8). Proiecţia fiinţei în universul terestru şi 
cosmic este constant, sentimentul naturii este acut, dscrierea abundă, stilul este mereu 
expresiv, lexicul autentic, pietros iar dialogul firesc, cu nuanţe, uneori, imprecative:  

„- Calce-i câinii, Ghiţă, zicea mama. Întotdeauna când trec pe aici mi-i frică de ei. 
- Taci, Vetă, că nu ne muşcă!” (p. 9). 
Eroii Luciei Dăncilă iubesc, trăiesc patetic, cu frica lui Dumnezeu, respectul semenului 

apărându-și năvalnic libertatea, disprețuiesc lenea, necinstea, exemplar, în acest sens, fiind 
„Primarul” (bunicul autoarei): „A murit cu cântecul pe buze. De fapt toată viaţa i-a fost un 
cântec. Un cântec când vesel, când dureros de trist, când învolburat, când lin, un cântec în 
armonie cu sufletul  său care a ştiut ce-i dragostea, ce-i necazul, ce-i bucuria şi mai ales ce-i 
demnitatea” (p. 43).  

Viaţa ca un cântec al acestor eroi cu un sever cod moral existenţial iscă poveşti 
memorabile: „Povesea lui Dumitru mi-a rămas în minte toată viaţa ca o crucificare a 
speranţei, a tinereții ca un simbol al sacrificiului, ca un strigăt de durere al nedreptăţii” (p. 
68). 

Iubirea le este în consens cu firea, uneori contradictorie, misterioasă, ca şi eternul 
feminin, cu orgolii şi vanităţi, susceptibilităţi şi teamă de predestinare în suferinţă: „Şi-a 
cenzurat sentimentele, şi-a ţinut sub control impulsurile şi instinctele personale pentru a se 
impune social, pentru profesie şi carieră. Şi-a refuzat feminitatea, crezând că poate face totul 
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singură nedepinzând de un bărbat” (p. 21). Introspecţia, obsesia bărbatului misterios întâlnit, 
dorul de necunoscutul enigmatic, visul de iubire înfiripat şi orbirea din dragoste, cedarea celui 
ce „o voia cu orice preț”, fericirea momentană, nesiguranţa iubirii lui, gelozia, suferinţa şi 
credinţa în Dumnezeu căruia i se roagă: „El singur îi va da puterea să rupă această relație” 
(p. 21) într-un text dens, poematic, în care trăirea intensă este mereu în consonanță cu 
peisajul, cu frumosul natural simbolizat de crizanteme: „Florile vieţii şi morţii, florile 
bucuriei şi ale tristeții!” a căror diversitate cromatică şi rezistentă în potrivnicia vremii 
impresionează: „Nu se ofilesc ci stau alături de cei din pământ ca nişte ochi astrali ce 
sfidează vremelnicia. Abia când gerul le îngheaţă trupul moare. Ce mult se aseamănă cu 
oamenii!” (p. 24). Iubirea nu-i doar oarbă, aducătoare de suferință, înlăturată prin rugăciune 
şi credință (Răzbunarea dintr-o altă viaţă), ci și necurată când e dobândită prin magie, prin 
farmece şi vrăji, cum e cazul celor două surori Maria şi Ioana, care nu-s frumoase, dar au un 
magnetism tulburător prin care strecoară în sufletul băieţilor pe care pun ochii fiorul 
dragostei, iubirea „le picură în sânge ca o otravă dulce” (p. 57). La șezătoare – rama 
povestirii – se derulează istoria celor două surori ce a „semănat frică în inimile oamenilor din 
sat” (p. 60). Ele „îl au pe necuratul, Doamne fereşte-ne”. Povestea ne transferă în magicul 
folcloric al vrăjilor şi descântecului, populat cu emisari simbolici: necuratul, ţapul negru, 
zborul obiectelor încărcate de energii negative, declanşate de cele două surori (Iubiri 
necurate). „Forţa iubirii poate învinge orice” (p. 86). Lucru demonstrat de cuplul Alin-
Adela, fata ajunsă pe drumul pierzaniei „Ispita păcatului era dulce și focul decăderii o 
cuprinsese ca o drăcească vâlvătaie” (p. 83). Trăieşte „jocul periculos al magiei ispititoare”, 
dar iubirea lui oarbă, sinceritatea şi ataşamentul o face pe Adela să lase în urmă „trecutul ei 
întunecat. Ca și Maria Magdalena și-a întors fața spre credință şi Dumnezeu i-a îndrumat 
paşii, i-a luminat mintea şi sufletul iertând-o de păcate” (p. 86). Vor forma o familie model, 
pe care nici „moartea nu i-a putut despărţi” (au murit împreună într-un accident). Un etos 
creştin, luminos stăpâneşte povestea, dar nimic nu are ton de predică, de teză moralizatoare 
(Drumul de la Iad la Rai). Nici iubirea pătimaşă nu este ocolită, dar ea duce la dezastru. 
Între Radu şi Ana „Dragostea izbucnise ca lava unui vulcan, pe neaşteptate, arzătoare și 
periculoasă”. Dar „gelozia înflorise ca o mătrăgună” în sufletul lui și „dragostea lor s-a 
topit ca un fulg de nea pe o frunte înfierbântată”. Sub „biciul vieţii începuse să se 
rătăcească, să intre în derută”. Povestea se încheie sentenţios: „Visătorul nu se descurcă în 
viaţă ca şi copilul”, „puritatea este vulnerabilă în fața vieții dure şi nedrepte”, „Dumnezeu 
nu pedepseşte pe oricine, doar pe cei ce vrea să-i purifice” (p. 96 – Elixir și otravă). 

Şi tema biblică a raportului dintre învățător şi învăţăcel este prezentă în ţesătura epică a 
două dintre textele volumului a căror acţiune se petrece în Mărginimea Sibiului (Tălmăcel şi 
Tălmaciu, unde autoarea a fost o viață profesoară de limba română), cu evidente ecouri 
biografice. 

În „Ucenică a unui mare maestru” naratoarea este discipol iar directorul şcolii din 
Tălmăcel este maestrul, şi el profesorul Amza are specialitatea: limba şi literatura română şi 
funcţia de director îi disponibiliza propria catedră oferită tinerei, care în toate jocurile 
copilăriei era totdeauna învăţătoare. Portretul făcut la prima întâlnire este sugestiv: „Era un 
om foarte înalt, brunet, bine îmbrăcat, cu ochi căprui şi cu un zâmbet ştrengăresc ce-i flutura 
pe buze, ca unui copil. Impunător, părea sever, dar în acelaşi timp toată fiinţa lui emana un 
sentiment de bunătate și căldură sufletească” (p. 52). „Bun psiholog” a simţit nevoia s-o 
modeleze „cum voia el şi cum trebuia” (p. 52), încurajând-o şi lăudând-o, încât „Tălmăcelul 
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devine pentru mine Raiul meu pământesc” (p. 52). În dascălii din şcoală descoperă „oameni 
harnici, respectuoşi, păstrători de tradiţii şi obiceiurii”, iar în directorul Amza „un sfânt 
pentru mine, a fost ca un tată adevărat. Mi se adresa cu «fată»” (p. 54) transmiţând bunătate, 
blândeţe și bucuria rolului său formator, moartea timpurie schimbându-i chipul, cu lumina 
divină el împlinind „o misiune sfântă pe care a avut-o în această viață” (p. 55). Prin 
metaforă, învăţăceii devin „Îngerii mei vorbitori” iar învăţătorul „o a doua mamă a lor”, 
model de viaţă, confesor şi sfătuitor ce asigură împlinirea şi-i aduce recunoştinţă, arta 
dialogului fiind predominantă, replicile dobândind adesea pregnanţa sentinţei. 

Poveștile reconstituie destinele unei „lumi arhaice, un spaţiu cu o matrice morală şi cu 
rigori precise. Oameni simpli şi modeşti, harnici, a căror viaţă se desfășura într-un spaţiu 
restrâns, satul lor” împrejurul căruia „dealurile par prinse în horă, iar cântecul pădurilor 
de pini, de fagi şi goruni era muzica ce se revărsa peste sătucul venit parcă din poveste. O 
linişte cosmică învăluia casele vechi cu geamuri mici, ca nişte ochi deschişi spre stele, atente 
la tot ce se petrece în jur” (p. 69 – Păcatul). Citatul emblematic pentru arta prozatoarei, la 
care povestea curge domol sau precipitat, liniştit sau tensionat mereu în ramă (de obicei 
şezătoare sau adunări în care se spală, se toarce, se ţese şi fireşte se povesteşte). Tablourile au 
pregnanţă etnografică (dată de port, obiceiuri, tradiţii, credinţe: ursitoarele, schimbarea 
numelui), substanță folclorică (evidentă în notele de fabulos, miraculos, fantastic, laitmotive: 
gândul rău, ţapul negru, focuri peste comorile aducătoare de nenoroc), lexicul are uneori 
sonorităţi locale, regionale, de fapt caracter popular expresiv. 

Harul narativ, rememorarea la persoana I singular („Stau în camera mea şi privesc 
castanii din faţa ferestrei. Mii de păsări cântă bucuria timpului frumos, al verii care abia 
începe. Îmi amintesc de copilăria mea pierdută în frumusețile satului natal. 

Dis de dimineaţă cântecul păsărilor mă trezea mereu acasă. Uneori parcă mă supăram 
pe ele, aş fi vrut să mai dorm. Acum le aştept glasurile să-mi povestească de trecut, să-mi 
povestească de acele vremuri neuitate” p. 7). Introspecția, capacitatea analitică, sentimentul 
naturii percepute sinestezic este acut, peisajul rezonator sufletesc este, când plastic, când 
muzical, dar mereu simbolic („Toamna adusese cu ea zile reci și melancolice. Orașul era 
biciuit săptămâni întregi de vânturi reci și nervoase. Copacii se agitau cu brațele aproape 
goale erodând cerul plumburiu prevestitor de vreme rea. Noaptea, bântuit de vaietul și 
vuietul vântului, degete lungi și reci strecurau în sufletele 
oamenilor teamă și groază” p. 22), încadrând constant 
evenimentele și oamenii individualizați prin onomastica 
sugestivă și portretizați complex. 

Arta portretului, (suport în trasarea de destine şi 
biografii) şi înscrierea într-o galerie tipologică şi 
caracterologică, (feminine şi masculine), autoportretul 
(surprins în dinamica timpului din copilărie la maturitate), 
chipurile-icoană (mai ales din familie), stilul cu inflexiuni 
lirice, poematice (frecvența comparaţiei), dialogul 
imprimând viziune scenică, sunt elemente de valoare a 
unei proze înscrise rigorii etosului ardelenesc, ilustrat de 
Slavici şi Agârbiceanu, a căror lecţie o deprinde, dar şi 
clasicismului etern.       
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RODICA SAGAIDAC 
 
            NICHITA STĂNESCU ŞI MODERNITATEA ŞOCANTĂ (III) 
 
        Pentru susţinătorii postmodernismului, 
liderul generaţiei şaizeciste este un modernist 
tipic: „Fundamental, prin urmare în tot ce a scris 
mai bun (adică mai cu seamă până în 1970), 
Nichita Stănescu este un poet modernist. «Dreptul 
la timp», «11 elegii» şi «Laus Ptolemaei» 
formează tripticul său de forţă, după care, în mod 
evident, filonul se epuizează”. Metafora 
reprezentând, după părerea lui Cărtărescu, este 
„unealta de bază a noului Amphion”.27 

 Pornind de la ideea că postmodernismul „este 
o poezie fără frontiere”, cea mai corectă atitudine, 
după Nicolae Manolescu, este „aceea de a admite 
că întreaga poezie valoroasă de după 1960 este, 
conştient sau nu, o poezie postmodernă”. Tendinţa 
unor critici de a înţelege prin postmodernitate un 
fenomen de dată recentă se datorează echivalenţei postmodernism = anti-modernism; 
antimodernismul reprezentând doar o modalitate de separare de generaţia ’60. Prin 
urmare, încadrarea lui Nichita Stănescu în modernitate se bazează pe o anumită opţiune a 
generaţiei amintite, care însă nu ţine cont de noutatea pe care a reprezentat-o în raport cu 
poezia interbelică.28  

 De pe aceleaşi poziţii, dar referindu-se la volumul În dulcele stil clasic, Eugen 
Simion afirmă: „Pornind de la ideea că Nichita Stănescu participă la un concept de poezie 
modernă, european şi universal, eu l-am numit un poet post-modern la noi, fără ca el să fi 
avut conştiinţa postmodernităţii sale… prin şi pentru următorul fapt, care, după părerea 
mea, este totuşi de luat în seamă. Şi anume: el a scris volumul care se cheamă «În dulcele 
stil clasic»”.29 

Pentru alţi critici, poezia lui Nichita Stănescu înseamnă „deschiderea spre altceva”, 
care nu se încadrează neapărat în postmodernism. „Postmodernism – afirmă Alexandru 
Condeescu – înseamnă o viziune deja oarecum manieristă. După fiecare înflorire 
culturală există o fază alexandrină, manieristă, ori postmodernismul la noi, în versiunea 
noastră, este cam acest lucru: un joc cu mecanismele textului; totul este permis totul este 
posibil”.30  

                                                 
27 Mircea Cărtărescu, Postmodernismul românesc, pp.319-320 
28 Nicolae Manolescu, Despre poezie, pp.186-187 
29 Eugen Simion, Posteritatea lirică a lui Nichita Stănescu, în Caiete critice,  nr.3-4 (88-
89), 1995, p.42  
30 Alexandru Condeescu, ibidem, p.43  
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Într-o dezbatere legată de acest aspect, Corin Braga afirmă că în subtextul acestei 
polemici lucrează anumite interese de politică literară. Considerând că problema este greu 
de soluţionat, pentru că nici modernitatea, nici postmodernitatea nu şi-au definit exact 
profilul, Braga recapitulează câteva din trăsăturile liricii stănesciene, trecându-le prin 
filtrul acestor curente. 

Ceea ce rezultă este că acestea pot fi distribuite cu suficiente argumente în ambele 
cazuri. Deşi tendinţa actuală este de a-l încadra pe Nichita Stănescu modernismului, 
opera sa: „neo-clasică”, „neo-romantică”, „neo-simbolistă” şi „modernistă”, poate fi 
plasată în postmodernitate. Totuşi, concluzia cea mai cumpănită i se pare criticului „aceea 
că Nichita Stănescu se află la punctul de confluenţă unde modernismul se recapitulează 
pe sine, deschizându-se şi depăşindu-se spre postmodernism. Indiferent însă de curentul 
în care îl situăm, cred că deasupra versurilor sale „stă un adevărat zeu”.31 

În ceea ce ne priveşte, credem că, chiar dacă formal, poezia lui Nichita Stănescu 
poate fi atribuită postmodernităţii, fiind practicată fără o conştiinţă teoretică de sine, e 
vorba totuşi de un postmodernism care trebuie privit ca o emanaţie a modernităţii. 

                                                      *          *          * 
Fiecare volum stănescian nou apărut impunea o revizuire a instrumentarului critic, 

ceea ce a stârnit unele suspiciuni, poetului reproşându-i-se indirect lipsa statorniciei. 
Problema cea mai spinoasă, care a generat o adevărată derută, o pune însă poetica aşa-
numită „abstracţionistă”; în legătură cu aceasta s-a vehiculat formula „poezie de idei”. 

Pornind de la opinia exprimată de Călinescu, care afirmă că poeţii nu ne transmit 
mari adevăruri prin versurile lor, ci doar simulează transmiterea lor, Alex. Ştefănescu 
respinge tratarea creaţiilor lirice în mod nespecific. Căutarea ideilor în cuprinsul lor ar 
crea dezamăgire, „deoarece pe acest teren chiar şi cel mai important poet este cu uşurinţă 
întrecut până şi de cel mai neînsemnat filozof”.32 Singurul merit al acestei poezii, 
continuă criticul, constă în altceva, şi anume, „în faptul că, adeseori, activează din punct 
de vedere liric diferite idei cunoscute, le aduce într-o stare de reverberaţie”.33 

La aceeaşi concluzie ajunge şi Eugen Negrici, deşi premizele teoretice de la care 
pleacă sunt diferite. După părerea sa, poezia din faza „cognitivă” a poetului stă sub 
semnul „reflexivităţii goale”, dilemele exegeţilor provenind din încercarea de semnificare 
a operei acestuia.34 

Pentru Ov. S. Crohmălniceanu, „pseudofilozofarea” înseamnă „o simplă ameţire de 
cuvinte”.35 

Romul Munteanu crede că simbioza dintre discursul liric şi cel filozofic dă naştere 
unui „enunţ filozofic paraliterar”.36 

                                                 
31 Corin Braga, Nichita Stănescu, Orizontul imaginar, Editura Imago, Sibiu, 1993,  p.294 
32 Alex. Ştefănescu, Introducere în opera lui Nichita Stănescu, Editura Minerva, Bucureşti, 
1986, p.97 
33 Ibidem, p.98 
34 Eugen Negrici, Figura spiritului creator, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1978, 
p.65 
35 Ov. S. Crohmălniceanu, Poetul ca toreador. Grammatici certant, în Pâinea noastră cea 
de toate zilele, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1981, p.101 
36 Romul Munteanu, Jurnal de cărţi, vol. III, Editura Eminescu, Bucureşti, 1981, p.114 
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Cu o uşoară schimbare de tonalitate, Ştefan Aug. Doinaş afirmă că e vorba de o 
poezie similo-conceptuală, „imitând un discurs spinozist, procedând more geometrico, 
dar în fond golit de orice substanţă a comunicării conceptuale, «filozofice», ceea ce se 
comunică e doar voluptatea rostirii, simulacrul mântuit al discursului”.37 

În altă ordine de idei, Dumitru Micu vede în abstractismul poetic stănescian, provenit 
din lansarea afirmaţiilor scandaloase din punct de vedere ştiinţific, un singur sens: 
„afirmarea dreptului poeziei de a se instala în gândirea naivă”.38 

În viziunea lui Eugen Simion, poezia cerebrală a creatorului este un mod de „depăşire 
a afectului, a senzaţiei imediate, a notaţiei pitoreşti, a descripţiei”.39 

De pe aceleaşi poziţii, şi Gabriel Dimisianu pledează în favoarea acestei tendinţe de 
intelectualizare a trăirilor poetice, dirijate prin ţesături de canale care purifică emoţia de 
zgura sentimentală până ce o aduce în stadiul, de cristale geometrice”.40 

O altă explicaţie avansată de critică, legată de integrarea ideii în corpusul poeziei, 
ţine de aşa-numita teorie a „sensibilizării conceptelor”. În conformitate cu aceasta, pot fi 
încorporate liricii doar ideile care sunt convertibile în imagini. Astfel, pentru Matei 
Călinescu, Nichita Stănescu „nu operează decât rar cu noţiuni sau categorii filozofice, iar 
mult mai adesea cu imagini concrete, aproape derutant de concrete”.41 

Printr-un raport dublu: de „substanţializare a limbajului” şi de „poetizare a realului”, 
poezia lui Nichita Stănescu, după Nicolae Manolescu, „nu mai exprimă, nu mai arată, nu 
mai sugerează lumea; ea a devenit lucru, a făcut din lume instrumentul ei muzical”.42 

După părerea lui Dinu Flămând, poetica stănesciană este un „reluat şi amplificat 
studiu despre dinamica imaginaţiei. Nu ar fi credibil un Nichita Stănescu detaşat de 
propriile-i revelaţii; concepţia lui energizantă şi vitalistă slujeşte metodic imaginarul.(…) 
Poetul vizualizează şi fluidul imaginaţiei, dar şi ceea ce transportă imaginaţia, „pneuma” 
vitală din trupul limbajului”.43 

În ceea ce ne priveşte, credem că „abstractismul” nichitastănescian nu trimite la o 
hermeneutică, acesta fiind terenul în care o ingenioasă arhitectonică se împleteşte cu 
talentul. 

                                                      *          *          * 
În acest punct al investigaţiei considerăm oportună lămurirea unor particularităţi ale 

modernităţii novatoare cultivate de Nichita Stănescu. În acest sens ni se părut deosebit de 
utilă identificarea notelor individualizante ale operei acestuia în raport cu cele din 
perioada interbelică. Prin ce este, aşadar, nou modernismul stănescian faţă de cel 
interbelic? Să urmărim principalele aspecte în care poetica cunoscutului autor şaizecist se 
aseamănă cu cele practicate înaintea lui.  

                                                 
37 Ştefan Aug. Doinaş, Poezia şi poetica lui Nichita Stănescu, în Lectura poeziei, Editura 
Cartea Românească, Bucureşti, 1980, pp.197-198 
38 Dumitru Micu, Limbaje moderne în poezia românească de azi, p.104 
39 Eugen Simion, Intelectualizarea poeziei, în România literară, nr.46, 13 noiembrie, 1969 
40 Gabriel Dimisianu, Lirismul cunoaşterii, în Opinii literare, Editura Cartea Românească, 
Bucureşti, 1978, p.56 
41 Matei Călinescu, Nichita Stănescu: O viziune a sentimentelor, în Aspecte literare, Editura 
pentru Literatură, Bucureşti, 1965, pp.289-300 
42 Nicolae Manolescu, Nichita Stănescu, în România literară, nr.29, 1975 
43 Dinu Flămând, Intimitatea textului, Editura Eminescu, Bucureşti, 1985, p.102 
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Cele mai frecvente opinii formulate în această direcţie menţionează avangardismul 
interbelic ca termen de comparaţie; cele mai multe analogii au plecat din această zonă a 
literaturii interbelice.  

Estetica suprarealistă, prefigurată la început, discret, prin tehnica artei combinatorii, 
echivalează ulterior cu o sfidare a însuşi simţului poetic. Ilogicul, manifestat prin 
omologarea unor lumi total incompatibile, dar şi valorificarea în manieră dadaist-
suprarealistă a abstracţiunilor sunt cele mai frecvente exemple de acest fel. Acţionând în 
spiritul modernismului radical, autorul nostru nu poate fi asemănat cu nici un alt creator 
dinaintea lui; propriu-zis nu se pot stabili nici un fel de filiaţii. Stănescu sfidează orice fel 
de poetică normativă, derutând orizontul de aşteptare al criticii literare. În tiparele celor 
mai insurecţioniste poetici se înscriu şi experimentările din sfera limbajului. 
Preschimbarea cuvântului în „necuvânt” întrece realizarea celor mai iscusiţi poeţi 
modernişti de expresie românească. De fapt, se poate spune că mitul lui Nichita Stănescu 
s-a creat ca urmare a unor asemenea transformări. Două sunt domeniile în care 
originalitatea stănesciană apare cu toată evidenţa. E vorba, pe de o parte, de poezia 
„sentimentală” şi cea de „cugetare”, pe de altă parte. În primul caz, poetul trece de la 
crearea unei autentice „viziuni a sentimentelor” la parodierea învechitelor maniere 
romantice; un „romantism deromantizat”, ar spune Hugo Friedrich. Cât despre poezia 
„meditativă”, este remarcabilă maniera în care abstractismul limbajului ştiinţific apare 
încorporat în corpusul textelor lirice. Modul în care sunt manipulaţi termenii proprii 
discursului savant trimite în mod direct la avangardismul urmuzian, în opinia lui Dumitru 
Micu.44  

În legătură cu această zonă a creaţiei stănesciene s-au făcut trimiteri la ermetismul de 
tip barbian, cu toate că nu avem de a face cu o poezie consacrat ermetică. E pur şi simplu 
o limbă proprie geniului stănescian, o limbă „poezească”, cum o numeşte poetul, care 
presupune cu totul alte piste de receptare.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
44 Dumitru Micu, Limbaje moderne în poezia românească de azi, Editura Minerva, 
Bucureşti, 1986, p.104 
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 CIPRIAN IULIAN ŞOPTICĂ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLĂCEREA CA FERICIRE IMEDIATĂ  

           Motto:  

          „Nu întrezărim niciodată în exterior altceva decât anumite semne ale 
pasiunii”(H. Bergson,Teoria râsului) 

 
 Marea greşeală a fiinţei este aceea de a-şi căuta fericirea în sine, mereu fără osteneală şi 

fără a simţi din interior glasul conştiinţei finitudinii: singurul care ştie cu adevărat şi 
recunoaşte netemeinicia necugetatei dorinţe a fiinţei, de a fi fericită. Şi nu o fericire anume, ci 
una imediată şi necondiţionată, fără vreo putinţă de poticneală. Fericirea fiinţei trebuie să se 
împlinească cât mai curând şi în mod continuu, iar atingerea extazului împlinirii, indiferent de 
mijlocul folosit, să fie instantanee şi să nu ţină cont de  reflecţia conştiinţei sau de nevoinţa 
sufletului sfărâmat de nimicnicie şi neputinţă. 

Cum poate fi atinsă fericirea, cât mai urgent şi necondiţionat, iar extazul să fie permanent 
şi paroxistic? Desigur, trupul, ca parte materială a fiinţei, este sediul central al acestei fericiri 
imediate, dar el mai este şi o cale de cunoaştere a lumii, prin simţurile pe care le posedă. 
Tocmai aici apare greşeala: în modul cum, purtaţi de iluzia cărnii, ne oprim în trăirea fericirii 
la nivelul pur epitelial al fiinţei, la o fericire absolut periferică. Aflat la confluenţa celor două 
lumi, găsim trupul în toată graţia materialităţii lui de ordin organic, iar sufletul, tributar unui 
spor anume de sfinţenie şi de perpetuă inocenţă a fiinţei.  

Dintr-o firească slăbiciune, trupul este în mod spontan înclinat atingerii acestui tip de 
fericire imediată. Neputând găsi în organic, prin lipsa conştiinţei de sine, un scop raţional al 
existenţei şi o finalitate semnificativă împlinirii ontologice, trupul nu poate cuprinde 
plinătatea devenirii, decât printr-o integrare directă, impulsivă şi pătimaşă în creaţie. 
Fericirea trupească nu are altă cale de împlinire şi de manifestare, decât prin satisfacerea 
imediată a plăcerilor pământeşti. Într-adevăr, satisfacerea trebuinţelor corporale este un 
criteriu fundamental în evoluţia naturală a fiinţelor biologice. Viaţa trebuie întreţinută 
constant şi în mod obligatoriu. Aceasta se realizează printr-un perpetuu mecanism de 
autoreglare a energiilor vitale, prin transformarea, conservarea şi analizarea materiei, ca 
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potenţă generatoare a existenţei. Nevoia de hrană, de apă, de asociere interumană, de 
împreunare în vederea reproducerii şi înmulţirii, toate sunt trebuinţe indispensabile procesului 
vieţuirii.                         

Demersul explicativ evoluţionist este dintru început menit a face apologia biologicului şi 
a materialului vital din conştiinţa acestuia, indiferent de reacţia conştiinţei faţă de direcţiile 
indeterminate ale vieţii şi ale trebuinţelor acesteia. O exacerbare a libertăţii de manifestare a 
vreunei nevoi vitale, ca nevoia de hrană, spre exemplu, nu are importanţă în evoluţia 
nedefinită a vieţii. O dezlănţuire exagerată a vreuneia dintre nevoi, sau, din contră, 
micşorarea sau încetarea acesteia, ar dăuna grav însăşi vieţii. După logica noastră, acest lucru 
nu este posibil decât în măsura în care sunt îndeplinite anumite condiţii de apariţie şi 
dezvoltare a vieţii, în măsura satisfacerii suficiente a nevoilor vitale.  

Din perspectiva creaţionistă, viaţa nu depinde de imperativul suficientei satisfaceri a 
nevoilor vitale, viaţa născându-se şi dezvoltându-se în funcţie de voinţa impersonală a unei 
forţe transcendente. Totul, în lumea aceasta, depinde ontologic de această voinţă a 
transcendentului creator, întrucât, „Dumnezeu poate şi din pietrele acestea să ridice fiii lui 
Avraam”45, după cum spune profetul Ioan în Evanghelia după Matei, criticându-i pe fariseii şi 
cărturarii care veneau cu viclenie şi falsă smerenie la botez, prefigurând astfel momentul în 
care aceştia, neînţelegând sensul venirii Mântuitorului, vor certa pe prunci că dau laudă lui 
Iisus la intrarea Sa biruitoare în Ierusalim. Desigur, viaţa creată din suprema voinţă a 
transcendentului, îşi trage esenţa în funcţie de scopul iniţial al acesteia: de a proslăvi şi de a 
contempla graţia Creatorului. În Facerea sunt explicate şi descrise clar sensurile şi motivele 
apariţiei şi evoluţiei vieţii pe Pământ, precum şi necesitatea creării unei conştiinţe de genul 
conştiinţei umane (adamice): o conştiinţă absolut necesară pentru purtarea de grijă a 
existenţei deja create. Doar astfel existenţa şi viaţa au putut căpăta sensul unei ontologii a 
datului, ca manifestare a harului divin, determinând imperativul împlinirii şi desăvârşirii 
darului primit. 

Deposedarea omului de darul existenţei echivalează cu o sentinţă a voinţei divine, vizavi 
de răspunsul conştiinţei fiinţei „căzute în timp”46 şi păcălite de libertate. O libertate pe care a 
crezut-o şi înţeles-o greşit, iluzionat poate de ideea că aparţine numai lui şi că o are aproape, 
întru posedarea lumii. Nu e grav că această libertate a lipsit iniţial, ci problema se naşte din 
faptul înşelător al conştiinţei de sine, de a crede stupid în dreptul total asupra acestei libertăţi. 
Lipsa de libertate, în care a crezut că trăieşte conştiinţa, era, de fapt, grava ei iluzie. 
Neîncrederea în libertatea acordată lui Adam asupra lumii acesteia, ca dar al voinţei 
transcendente, a atras după sine încărcarea şi totodată căderea conştiinţei în iluzia 
atotputerniciei şi autosuficienţei ei.  

Lăsându-se în mâna nevoii primare, sufletul şi conştiinţa fiinţei omului sunt slăbite şi 
oarecum înrobite de aceasta. Prin dezlănţuirea simţurilor, conştiinţa îşi pierde puterea de 
judecare şi discernere în faţa evenimentelor existenţei, iar sufletul îşi pierde facultatea 
intuitivă. Ceea ce ni se pare că intuim, prin simţuri, sunt doar percepţiile iluziei. În loc ca 
existenţa şi sensul adânc al acesteia să fie intuiţia directă a transcendenţei, ca izvor pur al 
fiinţării; scopul să fie fericirea datorată tocmai împlinirii facultăţilor sufletului şi a conştiinţei, 
iar mijlocul de atingere a ei să fie meditaţia, adânca cugetare, autoreflecţia, înfrânarea, 

                                                 
45 Matei, 3, 9.  
46 Expresia aparţine lui Emil Cioran, care realizează o întreagă carte pe această temă, 
intitulată Căderea în timp. 
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starea de sfinţenie prin suferinţă etc, sensul existenţei se mărgineşte la simpla satisfacere a 
nevoilor de întreţinere şi evoluţie a vieţii şi nu capătă dimensiunea transcendentului. 

Plăcerea, indiferent de mijloacele atingerii sale, urmăreşte doar o împlinire efemeră a 
cărnii şi a simţului de conservare şi procreere. Însă, prin faptul că îşi împlineşte rolul doar în 
strânsă legătură cu acordul voinţei individuale din conştiinţă (plăcerea se manifestă în funcţie 
de tăria conştiinţei), slăbirea sufletului conduce totuşi fiinţa umană la oarece emancipare: 
emanciparea simţurilor de sub tirania conştiinţei. Pe aceasta, o vom numi simplu emancipare 
a libidoului. Acesta este un moment de vârf al evoluţiei vieţii, un punct maxim al existenţei, 
manifestat printr-un fel de crescendo al simţului vital. În măsura în care această emancipare a 
instinctului de reproducere îşi modifică cursul iniţial ce constă doar în funcţia de perpetuare a 
speciei, devenind un scop în sine şi căpătând o finalitate doar în actul în sine de producere a 
excitaţiei, reducându-se uneori doar la frenezia plăcerii, se produce la nivelul individului o 
puternică mutaţie de conştiinţă vizavi de trăirea şi înţelegerea vieţii.  

Toată energia trăirii este canalizată în mod hipnotic către atingerea plăcerii respective, în 
scopul de a trăi cât mai des iluzia fericirii imediate. Tocmai acest joc al trupurilor, către 
atingerea cât mai directă şi mai rapidă a plăcerii, fără cenzura unui act de conştiinţă, este, în 
fapt, punctul nevralgic al fiinţei umane. Cu cât jocul devine din ce în ce mai frenetic şi 
extazul mai intens, cu atât căderea fiinţei în decepţie va fi mai înaltă. Decepţia se naşte 
tocmai din lupta crâncenă pe care reflecţia conştiinţei o dă cu energia instinctuală. Când 
victoria cade de partea instinctelor, totul este (după hiperspiritualişti) o iluzie, iar fericirea 
atinsă astfel se va transforma ulterior în angoasă a neîmplinirii. Iar această angoasă a 
neîmplinirii creşte şi ea o dată cu scăderea puterii conştiinţei de a cenzura şi transforma 
energia instinctuală în alt tip de energie creatoare: intelectuală, artistică, poetică, profetică, 
filosofică, religioasă etc. Tocmai această neputinţă a conştiinţei şi această slăbire a sufletului 
este impasul sau punctul-stăvilar între transcendent şi imanent. Prin urmare, stăpânită de 
energia instinctuală şi de iluzia materială a fiinţei, lumea umanului îşi va pierde sensul iniţial, 
transformându-se ontologic, riscând astfel să încremenească în evoluţie şi să piardă controlul 
asupra propriei fiinţe, determinând stagnarea în stigmatele acestei luări în sine a plăcerii 
imediate. 

Cu toate acestea, fericirea, în sensul ei adânc şi spiritual, nu se realizează niciodată în 
mod direct într-o dorinţă autonomă şi în mod necondiţionat. Fericirea se câştigă în urma 
multor osteneli sufleteşti venite din partea lumii exterioare pe fondul unei neadecvări 
esenţiale între Eu şi aceasta; lumea interioară este extrem de neputincioasă în faţa atacurilor 
agresive ale cărnii şi pielii. Marea problemă apare atunci când doar plăcerea în sine devine în 
mod necesar dorită de către individ, iar atingerea fericirii imediate devine o adevărată 
fericire de a fi,  o desfătare frenetică a firii, o dată cu îngheţarea şi încarcerarea conştiinţei. 
În general, existenţa capătă realitate şi plinătate prin universul tactil, epidermic.  

Până la urmă, victoria o va deţine în totalitate decepţia post sau pre-orgasmică. Gustând 
din fructul plăcerii, individul este împotmolit patetic în imanenţa acestui simulacru de 
fericire, nemaiputând să spargă lanţul ce leagă conştiinţa, în acest abis al sufletului care este 
lumea indeterminată a plăcerilor şi instinctelor de tot felul. Nu neg, totuşi, valoarea pozitivă a 
erotismului, utilitatea creatoare a pulsiunii vieţii. Opoziţia dintre extazul mistic religios şi 
orgasm este oarecum aparentă. Ambele forme de extaz conţin o anume revelaţie a lumii şi a 
sensului trăirii, în funcţie de intensitatea emoţiilor implicate. Prin extazul erotic se trăieşte, 
până la paroxism, întregul sistem de senzaţii, transformând trupul, cu organele-i, într-un lung 
şi uneori tragic izvor de frenezie.   



 52 

Extazul mistic religios, deşi implică iniţial doar o frenezie a conştiinţei, o zdruncinare 
adâncă a intelectului, va cuprinde sub clocotul revelaţiei şi al luminii divine, întreaga fiinţă 
omenească, de la celulă până la individ. Spinoza considera plăcerea în mod esenţial efemeră, 
constând în ceea ce este agreabil „bun”, dar care nu are, totuşi, demnitatea binelui, cel mult 
doar o însoţeşte. Mai mult, Immanuel Kant vorbeşte despre „demnitatea de a fi fericit”47, 
demnitate datorată acţiunii morale. De aceea, spiritul (conştiinţa) trebuie eliberat de nevoile 
sensibilităţii, deoarece fericirea trebuie să fie o stare durabilă de satisfacţie şi nu una efemeră. 
Nu contează nivelul de intensitate al pulsiunii, gradul de satisfacţie, ci menţinerea unei 
continuităţi a stărilor de împlinire a vieţii.  

Tot Spinoza spunea că „pofta este esenţa omului”48. Însă, trebuie precizat de la început: 
al omului instinctual, înclinat spre satisfacerea imediată a pulsiunii vieţii, care este plăcerea.           
O dată cu apariţia conştiinţei de sine şi cu dezvoltarea intelectului, nicidecum nu ne vom 
aştepta ca esenţa omului să fie înlocuită cu vreo nouă stare mai curată sau mai lucidă a fiinţei. 
Plăcerea sexuală nu va fi niciodată înlocuită cu vreo pură plăcere a raţiunii de a cunoaşte şi de 
a şti, iar satisfacera intelectului nu va deveni, de asemenea, niciodată, o cale de acţiune 
determinată de principii normative lucide. Încă şi Platon denunţă caracterul tiranic şi iluzoriu 
al plăcerii. De îndată ce este satisfăcută, o dorinţă renaşte şi o dată cu ea renaşte şi suferinţa. 
Rezultă, de aici, că plăcerea, în forma sa de maximă intensitate: orgasmul, este mereu un real 
izvor de suferinţă şi decepţie sau chiar o gravă adâncire a vidului şi singurătăţii; suferinţa 
fiind tot mai intensă, nevoia de a menţine starea de falsă împlinire a sinelui creşte. În acelaşi 
timp, în mod paradoxal, această iluzie efemeră a simţirii, se vrea trăită cât mai constant cu 
putinţă. Nevoia de menţinere constantă a iluziei o putem califica drept o gravă cădere a 
fiinţei, o deviere de la drumul firesc al fericirii şi al demnităţii morale, în faţa împlinirii de 
sine. Iată de ce şi în extazul mistic apare dreptul real la mântuire, legitimarea fericirii supreme 
de ordin divin atrăgând o mare putere de răspundere.  

Nu întâmplător, Epictet cerea stăpânirea progresivă a dorinţelor. Aceasta realizându-se 
prin acţionarea cu măsură a omului în lume, ţinând cont de faptul că aceasta se va înfrunta cu 
dispreţul celor care dau importanţă bunurilor nestatornice. Epictet cere să analizăm cu atenţie 
cele ce „depind de noi”, ca fiind lucrurile asupra cărora noi putem acţiona, şi „cele ce nu 
depind de noi”, ca fiind tot ceea ce nu provine din acţiunea noastră. Într-un cuvânt, totul 
depinde de direcţia voinţei noastre, de modul în care şi spre care ne îndreptăm în devenire. În 
acest sens, Binele Suprem este acordul voinţei şi al raţiunii. „Libertatea constă în a vrea ca 
lucrurile să se întâmple, nu cum ne place, ci cum se întâmplă”49, mai spune acelaşi Epictet, în 
Convorbiri.  

Finalitatea moralei este, deci, stăpânirea dorinţelor care ne determină să căutăm „false 
binefaceri” şi care ni se înfăţişează ca binefaceri incerte. Binele căutat nu trebuie să fie dar 
incert, iar după morala radicală lui Epictet ar trebui să învăţăm a refuza în mod categoric 
compromisurile. De aceea, trebuie să reflectăm intens la relativitatea valorilor şi să ne 
convingem că nu noi suntem cei ce decidem, dacă ceea ce ni se întâmplă este bine sau rău. 
Este uimitor cum acest sclav eliberat al Romei, cursant al stoicului Musonius Rufus, săracul 
din Epir, el însuşi deschizător de „şcoală” - a modestiei şi a verticalităţii - a reuşit să sfideze 

                                                 
47 Immanuel Kant, op. cit, p. 46. 
48 Baruch Spinoza, Etica, traducere de Alexandru Posescu, Editura Humanitas, Bucureşti 
2006, p. 117.  
49 Epictet, op. cit, p. 46. 
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agonia istoriei prin care a trecut, să devină un mare profet al ordinii şi al echilibrului şi să 
proclame, într-un mod grandios, cultul libertăţii şi al voinţei individuale, să venereze lumina 
seninătăţii şi a toleranţei, fiind astfel exemplu extraordinar pentru post-modernismul nostru 
ultra-individualist, atât de încrezător în valorile plăcerii.  

Surprinzător este că însuşi Aristotel, marele raţionalist al antichităţii, vede plăcerea nu ca 
intenţie şi scop al acţiunii, ci ca o încununare a acesteia. Acţiunea este însoţită de plăcere, ca 
de un surplus, plăcerea fiind „întâlnirea activităţii neîmpiedicată de nimic, cu obiectul cel mai 
potrivit pentru realizarea sa”50, exemplul fiind vederea: plăcerea de a vedea. Aceasta se 
realizează nu dintr-o lipsă prealabilă, ci din prea-plinul exercitării facultăţii de a vedea. O 
astfel de plăcere, evident este plăcerea estetică. Se va dovedi, totuşi, că această plăcere 
estetică este doar o satisfacere dezinteresată a simţului vizual. Totul este doar un joc 
indiferent al radiaţiilor şi luminii, lumea exterioară fiind doar o problemă de optică, de 
geometrie a luminii şi a culorii de suprafaţă.  

Nu degeaba, psihanalistul Sigmund Freud numea arta „un mijloc de satisfacere, în 
imaginar, a ceea ce refuză realul”51. Această definiţie a artei nu urmează stricto-sensu doar 
puterea principiului plăcerii în viaţa indivizilor. Omul de astăzi şi-a creat o existenţă virtuală 
din opere de artă, televiziune, internet, creaţii artistice; o existenţă ce caută în mod profetic 
(freudian) să stimuleze cât mai mult satisfacerea principiului plăcerii. După Freud, în primele 
momente ale existenţei noastre, pulsiunile noastre nu caută decât să se descarce în cele mai 
scurte intervale de timp: principiul plăcerii vizează reducerea tensiunilor libidoului (potolirea 
unei necesităţi sau a unei dorinţe). Foarte curând, însă, pulsiunile învaţă lecţia realităţii, 
acceptând să amâne plăcerea, să ocolească obstacolele de care nu poate evita să nu se 
ciocnească. Aparatul psihic se supune de acum-înainte principiului realităţii. Mai mult, 
asistăm astăzi la o invadare a impulsurilor inconştientului în realitatea conştientului. 
Conştiinţa, în natura sa inocentă, este atacată brutal. Invazia dorinţelor asupra raţiunii şi a 
indeterminării inconştientului asupra realităţii conştiente este tot mai alertă. Simţi organic 
cum ţi se înnăbuşă însăşi conştiinţa şi voinţa de sine într-un imens şi voluptos ocean al 
pulsiunii scăpate de sub control. Îţi dai acum seama, mai mult ca oricînd, de neputinţa sau 
chiar inutilitatea raţiunii în raport cu pasiunea. Asistăm acum la spectacolul funebru al 
decăderii conştiinţei, la superba înmormântare a virtuţii, a puterii înseşi a moralităţii 
sănătoase. Mai mult, în avântul cosmic al plăcerii, virtutea nu mai poate fi altceva decât o 
mârşăvie utilitară a egoismului, o mască tot mai perfidă a subiectivităţii 

Dacă Hegel avea dreptate în a atribui pasiunii, ambiţiei, orgoliului, o funcţie necesară în 
facerea şi evoluţia istoriei umane, atunci suntem martorii unei inevitabile şi frenetice explozii 
a istoriei şi a evenimentelor căzute sub semnul timpului. Pasiunea fiind un motor al istoriei, 
vitalitatea însăşi riscă a suferi fie o implozie, fie o mare explozie în trăire. Pragul limită dintre 
plăcerea particulară şi paroxismul general odată depăşit, ne aşteptăm oricând la o insatisfacţie 
totală. Fiind distruse atât subiectul plăcerii, cât şi obiectul acesteia, marea dorinţă a cărnii, ca 
extaz pur al neantizării, tinde să înlocuiască definitiv bucuria simplă de a trăi. Vitalismul 
tinde să fie înlocuit pentru totdeauna cu dorinţa cărnii, iar în această ultimă purificare a firii, 
religiile bunului simţ vor înceta. Plăcerea imediată, iată zeul ultim care vine 

                                                 
50 Aristotel, Etica Nicomahică, traducere de Stella Petecel, Bucureşti, Editura IRI, 
Bucureşti, 1998, p. 48. 
51 Sigmund Freud, Dincolo de principiul plăcerii, Editura Jurnalul Literar, Bucureşti, 1992, 
p. 78. 
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VIRGIL ŞERBU CISTEIANU 
 

                              Timp şi mit în basmul tradiţional52 
 
          Studiul lui Marian Nencescu aduce în 
dezbatere o temă majoră despre timpul şi mitul 
din basmele tradiţionale şi este: ,,[...] rodul 
unor insistente căutări care, pe măsura 
adâncirii lor, au dat naştere altor întrebări.” 
Studiul, probabil o teză de doctorat, este 
structurat pe şase capitole: I. Timp: structura 
contradictorie în gândirea modernă; II. 
Repere ale noţinunii de timp în gândirea 
românească a secolului XX; III. Timp şi 
mitologie românească; IV. Consideraţii 
antropologice asupra basmului românesc; V. 
Ipostaze ale timpului în „Tinereţe fără 
bătrâneţe şi viaţă fără de moarte”; VI. 
Modelul ontologic al tinereţii veşnice.   
          Scopul studiului îl constituie analiza filosofică, semantică şi estetică pe: ,,[...]  tema  
timpului în creaţia românească tradiţională...” ideea de bază de la care autorul porneşte 
este: ,, [...] aceea că în basmele româneşti (în principal) ca şi în basmele străine selectate, 
fenomenul trecerii timpului, şi până la urmă al suspendării lui, se plasează, de obicei, sub 
semnul miraculosului.” 
                     Dimensiunea cosmică a timpului este prezentă abundent  în miturile cele 
mai vechi, pe care filosofia mitologică a intrerpretat-o şi a clasificat-o în diverse forme 
umane şi divine – Absenţa timpului.  Noţiunea mitologică de  abstracţie absolută, o 
întâlnim însă foarte rar. În miturile arice formele sunt mai distincte. Zeul din mitologia 
vedică doarme iniţial, în haosul dinainte de începutul lumii, pe o cobră gigantică 
încolăcită  care semnifică timpul absent, nefiinţa precosmogonică şi numai trezirea zeului 
crează noţiunea de timp real. În mitologia iraniană, spre exemplu, întâlnim timpul inert 
prin care se naşte dualitatea Bine-Rău, iar timpul pornit îşi face prima mişcare în actul de 
creaţie a lumii şi devine ispita anihilării lumii create.  
                      Vorbind despre timp divin, trebuie precizat că mitologia vedică, ca şi în 
temporalitate, acest termen iniţiat de J. P. Sartre, nu recunoaşte eternitatea propiu zisă a 
timpului divin.  Toţi marii gânditori ai lumii pe care autorul îi aminteşte în acest capitol 
vorbesc despre timp ca despre o clipă a ,,duratei” universale care este de fapt sufletul 
timpului absolut. 
        Spre exemplu Lucian Blaga (pe care autorul îl citează de mai multe ori), în 
Încercările sale filosofice ne spune că timpul durată, idee lansată de Henri  Bergson  este 
,, [...] cea mai  importantă contribuţie filosofică...” (p. 17) a lui Bergson. 

                                                 
52 Editura Detectiv-2013 
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        Chiar dacă unii cercetători nu admit eternitatea, mitologia biblică sugerează însă o 
eternitate absolută, posibilă nu numai pentru Marele Anonim ci, în anumite condiţii şi 
pentru om. Exemplul lui Adam în acest sens este edificator şi el vine ca  o temere de a nu 
lua fructul oprit care constituie un păcat.  În acest sens, autorul dă câteva exemple 
concrete (p. 23 şi urm.) vorbind despre timpul liturgic pe care îl  desparte de cel 
administrativ, despărţire impusă de evaluarea socială a timpului. 
            Timpul relativist, adică timpul aproximativ, cuprinde mitul raportului temporal 
subiect-obiect adică a celor două timpuri trăite în curgere diferită şi este un ecou 
îndepărtat fie al unor intuiţii, fie al captării unor deducţii experimentale ale unor 
civilizaţii dispărute anterior, fie, mai puţin probabil, al extrapolării abstracte a experienţei 
cotidiene a senzaţiilor temporale trăite sub dominaţia de moment al nerăbdării sau 
plictisului, pe de o parte şi a marilor bucurii pe de alta.  
               Daniel Barbu pe care autorul nostru îl aminteşte la pagina 23, împarte timpul în 
natural şi social. Timpul natural este dat de Creatorul, iar cel social aparţine omului. 
Marian Nencescu are în acest sens exemplul timpului social din Cronica... lui Radu 
Greceanu în care se spune cum Constantin Brâncoveanu a montat la Bucureşti primul 
ceas public pentru ca: ,, [... ] timpul natural, ce stă la temelia  statului monahic tradiţional, 
să se transforme, pe nesimţite, într-un timp social...” ceea ce a deranjat pe bucureşteanul  
care respecta tradiţiile. După filosoful H. G. Wells avem aici o prezentare a timpului 
static, unde senzaţia de trecere a vremii e în raport direct cu modificările biologice, un 
subiect putându-se deplasa virtual în orice direcţie temporală – Timpul invers.  
              Autorul aduce în discuţie şi timpul şi mitologia românească. ,,În esenţă, timpul 
mitic – spune autorul la pagina 58 – corelat cu spaţiul mitic reprezintă elementul 
arhietipal al oricărei reprezentări a existenţei terestre”. În mitologia românească 
creştinarea în epoca formării poporului a împiedicat constituirea timpurie a unei mitologii 
unitare, iar începutul sincretizării miturilor sub influenţa credinţelor popoarelor asiatice 
năvălitoare şi sub constrângerea creştinismului a fărâmiţat şi pe alocuri a pulverizat o 
mitologie probabil autonomă, judecând după miturile păstrate în tradiţiile unor sărbători 
populare enigmatice numite în folclorul epic sărbători băbeşti (balade, basme) fantastic şi 
eroic, într-o anumită categorie de superstiţii, în descântece, în ritualurile magice ale 
înmormântărilor, în memoria oieritului transhumant. Mitologia românească în formele 
cognoscibile astăzi, nu cuprinde zei, numai duhuri de tip animist, divinităţi secundare de 
origine totemică (Sfânta Vineri, Pasărea Măiastră, Oaia, Talpa Iadului, Ielele, Marţolea, 
Muma-Pădurii, etc, etc,etc.). 
              Date interesante, găsim şi despre antropologia basmului românesc care, după 
cum scrie Marian Nencescu, îşi are istoria prin secolulal XVIII-lea, probabil provenit din 
ţinuturile prahovene. Desigur, autorul se referă la apariţia primelor basme aflate într-un 
manuscris semnalat de D. Furtună, apoi cel datat, semnalat de I. C. Chiţimia.  
              După unii istorici şi cercetători, legenda şi basmul au apărut încă din perioada 
epocii bronzului pe teritoriul actual al ţării noastre când apare cultul soarelui şi cultul 
altor astre. Legendele şi basmele au cosntituit o formă de transmitere orală din generaţie 
în generaţie,  în care se cântau faptele de vitejie, se inventau eroi fictivi ca în basmele 
zilelor noastre sau chiar eroi reali. 
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                Basmele românilor după cum spune filosoful Constantin Noica53 ne arată câtă 
sevă latinească există în sufletele noastre, iar George Călinescu scrie că basmul este o 
operă de creaţie literară, care are o geneză specială, fiind o prezentare a vieţii despre 
moduri fabuloase. Este un gen vast care depăşeşte cu mult romanul, devenind mitologie, 
etică, ştiinţă, observaţie morală. 
                 Observaţii interesante despre basm găsim şi în lucrarea Niculinei Chiper-
Reprezentări ale destinului în folclorul românesc, publicată fragmentar în paginile 
revistei noastre. 
                 Scriind despre antropologie, Marian Nencescu ne lasă să înţelegem că este 
vorba de antropologia filosofică. Ea se referă la studiul şi perspectivele umane, aflate în 
centrul reflexiei filosofice din cele mai vechi timpuri, abordată de pe poziţii diferite, 
optimistă sau pesimistă, religioasă sau  nu, şi din diverse perspective. 
                  Interesante şi pertinente observaţii face autorul atunci când scrie despre chipul 
timpului în basmul lui Petre Ispirescu - ,,Tinereţe fără bătrânețe şi viaţă fără de moarte” 
precizând că: ,, [...] interpretarea basmului ispirescian se conformează canoanelor 
gândirii tradiţionale, fără pretenţia ca acestea din urmă să fie asimilate cu o filosofie 
propriu zisă (p. 160). 
                 Viaţa şi moartea constituie antiteza cea mai acută în mitologia transcendentală 
şi cea mai fluctuantă. În genere viaţa e privită  fie ca împlinire a unui scop divin, adesea 
experimental, fie ca un accident cosmic, iar moartea e privită ca încetare a existenţei 
vremelnică sau definitivă. 
                  În basmul lui Ispirescu întâlnim un timp relativist ca raport diferenţiat între 
timpul obiectiv al lumii din realitatea imediată şi  timpul subiectiv al eroului care suportă 
o translaţie pe alt pământ unde vremea se scurge mult mai lent decât în lumea terestră 
comună. Basmul românesc are numeroase variante ale mitului; în palatul din Tinereţe 
fără bătrâneţe... Făt Frumos e sfătuit de zâne să nu plece fiindcă: „Părinţii tăi nu mai 
trăiesc de sute de ani, şi chiar tu, ducându-te, ne temem că nu te vei mai întoarce”;  
găsind acasă ruine şi întrebând de părinţi, oamenii îi spun că bunii lor auziseră de la 
străbunii lor povestindu-se de asemenea fleacurii, iar călătorul e contrariat: Cum se poate 
una ca asta? Mai alaltăieri am trecut pe aici!; un alt mit intră chiar în amănunte de 
peregrinări cronospaţiale: Trecuseră mii de ani de când a zburat el ca gândul din stea în 
stea şi, când simţi că-i vine dor de fraţi şi de pământ, se lăsă ca gândul în adâncurile 
văzduhului... 
      În ultimul capitol,  autorul se ocupă de  ,,existenţa ca existenţă” cum spune Aristotel, 
a  tinereţii veşnice, prin termenul introdus de filosoful german  Goclenius şi popularizat 
de Christian Wolff: ontologie.   

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
53 Vezi ,, Gând Românesc” anul VII nr, 7 (63), noiembrie 2013 p. 31 
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GEORGE BACIU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                        DESPRE MINE 
 
 M-am uitat în mine şi am simţit lutul, poate orgolios, poate 
melancolic, prelingându-se înspre cer, ca într-o rebeliune a necuprinsului. 
Căci sunt asemenea oraşului cu noaptea la gură, unde gândurile mărşăluiesc 
pe trotuare de păreri, iar singurătatea are sângele-n gât. 
 Nu mă parcurge nimeni, simţurile zornăie pe claviatura plictisului, în 
timp ce dinapoia mea, zilele-şi aruncă spinarea pe fereastră. 
 Am răstignit mirarea într-o eclipsă de lună şi-am evadat înspre 
arhipelagul dezmăţului meu, ce ridică zvonuri de insule abandonate, cu 
mirosuri de cataclisme. 
 Printre clipele mele îşi trec copacii libertatea, folosindu-se de 
trecutul lor ca de-o privelişte mărginită de rana frunzelor cuibărite în uitare, 
ca-ntr-un pirat reflux. 
 Numai rădăcina contează. Fiindcă ea leagă diversitatea în unitate, 
suprimă imperiile şi leagă oamenii într-un templu, singurătatea devenind, în 
acest fel, un fruct al sufletului infirm. 
 Oare sunt singur? Trăiesc într-o lume ce nu aparţine lucrurilor, ci 
sensului lucrurilor. Iată pentru ce mă înspăimântă mai tare suferinţa tăcută 
decât aceea care strigă.  

Fiindcă ea este un viciu al sufletului şi nu o rană a trupului.  
 Nu cumva am devenit un eveniment sprijinit în bărbia istoriei, 
mărturisit în ceremonialul inevitabilului ceasornic ce măsoară Destrămarea.                                                                
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   Dana Gheorghiu 
                         Degetoaica54 
 

― Le-aţi auzit pe doamne, aseară, cum 
vorbeau ? te întreabă femeia din stânga ta, din 
patul de lângă calorifer. După ce vizita 
medicilor se încheiase şi Pantera Roz 
dispăruse, ultima, şi încăi mai auzeaţi 
bocănitul saboţilor, pe culoar. Vocea ascuţită 
de arţag, de regulă admonestându-şi colega, 
pe Vica, infirmiera cea înaltă şi smeadă, cu 
care s-ar părea că are, mereu, ceva de 
împărţit. 

― Şi io cred că necazu-i de vină, 
continuă însufleţită. Sunt de acord cu doamna 
Paula. 

Stă rezemată de pernă, cu trunchiul uşor 
înălţat şi-un braţ petrecut pe sub cap. Ieri seară, când o parte din paciente se 
îngrămădiseră pe două paturi, la obişnuitul ceas de taifas, ţinuse ochii închişi şi-ai 
crezut-o adormită. Te-ai înşelat. Ascultase, şi încă atentă, discuţiile celorlalte. 

― Necazu-i hiba a mai mare, zice accentuând fiecare cuvânt în parte. De 
aici se trage boala. Şi-am avut parte de unu’, acu-s trei ani. 

Vorbeşte uşor gâfâit, de parcă o greutate, aşezată pe piept, i-ar gâtui 
cuvintele, impunându-i un efort de rostire. 

― Şi încă-l mai am, adaugă. 
Te priveşte insistent, c-o expresie de mâhnire întunecată, în timp ce-şi 

strecoară sub ceafă şi celălalt braţ. Parcă ar vrea să continue, gândeşti, dar se 
codeşte. Simţi ezitarea. Presupui că-i e jenă şi nu greşeşti. 

Întinzi o mână către ea, deasupra culoarului îngust dintre paturi. N-o atingi. 
E numai un gest de apropiere, nedus până la capăt. Dar femeia ia seama de el şi, 
săltându-se puţin şi înclinându-se, îţi prinde mâna c-o mişcare rapidă. 

Îi simţi palma uşor umezită de transpiraţie şi-ţi displace. Strânsoarea scurtă 
şi fermă a degetelor, care cedează treptat. Curând, mâna îţi va fi eliberată şi-ai să 
ţi-o retragi, cu discreţie. 

― Fata mea, şopteşte, iar faţa i se înnegurează mai tare, ca şi cum afară, pe 
boltă, strălucirea astrului zilei ar fi fost acoperită de-un convoi trecător de nori, iar 
umbra asta, neaşteptată, pătrunsă prin ochiul ferestrei, i se proiectează pe chip. 

                                                 
54 (Fragment din romanul Toamna, când se bat nucii.  Editura Proema, 201354) 
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― Da, spui, c-o tonalitate destul de plată, ca s-o îndemni să-şi finalizeze 
gândul ori numai să-i dovedeşti c-o asculţi. 

― …m-a făcut de ruşine, spune la fel de încet şi oftează. Se întoarce cu totul 
înspre tine, răsturnându-se pe o parte, ca să n-o audă vecina al cărei pat e lipit de 
al ei. 

Cu vorbe zorite, câteodată încălecate, începe să descarce povara ce-o apasă. 
Silindu-te să o asculţi. Chiar dacă ştie şi ştiţi, amândouă, că uşurarea ţine doar de 
moment şi-ndată ce va rămâne singură, numai cu gândurile ei, acestea o vor 
măcina mai departe, indiferent că va putea să le suporte, sau nu.  

Până la un punct povestea e simplă şi comună prin frecvenţa ei. În schimb, 
pe măsură ce înaintează, devine sordidă. Ca orice lucru sau faptă care, 
degenerând, degradează fiinţa. 

Se ştiau de mici, îţi explică. Băiatul, Tavi, locuia pe o stradă paralelă cu-a 
lor. Şi chiar de n-ar fi stat, în cartierul acela nu prea extins, amplasat în afara 
oraşului, după Turbine, toată lumea se cunoştea. 

Nu era uşor să te descurci acolo. Într-o zonă nu prea îngrijită, cu 
gospodăriile adesea cotropite de ape, când rigolele, puţine şi parţial înfundate, nu 
făceau faţă unor ploi îndelungate ori torenţiale, iar şuvoaiele de apă murdară 
cotropeau curţile, uneori intrându-le oamenilor în case. Se ajutau, însă, unii pe 
alţii şi, de bine, de rău, o scoteau la capăt. 

― Şi până să gate şcoala n-au mai avut răbdare şi… ştiţi dumneavoastră. 
Aici vocea i se frânge, îşi adună mâinile pe abdomen, deasupra locului unde 

este pansată şi de unde bisturiul chirurgului a extirpat, poate, răul care-i încolţise 
în trup şi crescuse într-o măsură încă neştiută, căci nu-i venise rezultatul biopsiei, 
dar nu extirpase, şi nici n-avea cum, răul care-i bântuia sufletul, mistuind-o, cu 
încetul. 

― Şi s-au luat, că venea copilu’, îţi spune direct. 
Iar apoi fata, Aurora, a fost nevoită să întrerupă şcoala, deşi mai avea un an. 
― Lasă, mami, c-o termin după, îi promise. Dar cu-atât s-a ales. 
 Au trecut cinci ani şi care dintre ele ar fi putut bănui, atunci, ce vor însemna 

şi câtă schimbare vor aduce, treptat, în vieţile lor ? Soţu-i murise de mult, te 
lămureşte, şi dacă ar fi trăit, adaugă, poate că fata ar fi fost mai bine ţinută în frâu, 
Dumnezeu ştie. Deşi, să nu mă înţelegeţi greşit, se nelinişteşte — n-o umblat şi cu 
alţii. Tavi i-o fost iubirea cea mare. 

 Oftează, îşi potriveşte perna sub umeri, privirea i se pierde în gol, parcă 
îngreunată de vina pe care şi-o asumă şi care nu-i aparţine decât parţial.  

Un fir de curent pătrunde în încăpere. Cineva deschisese larg uşa, ce bate în 
geamul de pe coridor, ca s-o închidă grabnic, răvăşind aerul şi, o dată cu el, câteva 
foi din fişele de observaţii, aflate pe-o masă, nu departe. 

― El, în schimb, parcă atât aşteptase ! continuă, cu glas moale, după un 
timp. A lăsat îndată şcoala, deşi-l rugam : „da’ isprăveşte-o măcar tu, băiete ! O să 
ai nevoie de hârtii“. 
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 Vorbeam cu pereţii ! S-a cuplat, iute, cu unu’ şi s-au luat de afaceri, cu 
maşini vechi. Nişte rable, doamnă ! exclamă. Le dregeau, le şpreiau, le dădeau 
lustru, se pricepeau. Mai ungeau un motor, mai strângeau un şurub, le schimbau 
roţile şi ce mai trebuia iar după aia le puneau în vânzare. Şi clienţi găseau, nu 
cereau mult, că lumea-i săracă, ştiţi dumneavoastră, şi aleargă după chilipiruri. 
Ceva bani le-au ieşit, da’ nu de-ajuns. Până la urmă, mi-am zis, bine şi-aşa, decât 
să ardă gazu’ de pomană ! C-aveam nevoie, cu toţii. 

O vezi pe Alina cum urcă treptele care duc spre chiuveta de deasupra 
salonului. Îşi piaptănă părul în faţa oglinzii iar lumina venită din lateral, din 
gemuleţul încastrat în perete, îi argintează firele blonde, dându-le o strălucire 
selenară, în plină zi. În final, se ridică pe vârfurile picioarelor şi deschide geamul, 
astfel că, în curând, aerul rece şi proaspăt, de ianuarie, dintr-o zi fără ninsoare, va 
pătrunde-n încăpere, primenind-o puţin.  

― La opşpe ani şi trei luni Aurora născu copilu’. Şi i-au pus numele 
Tudorel. Şi-or stat mai departe, toţi trei, pe capu’ meu, ne-am înghesuit în două 
camere mititele, cum am putut !  

Constaţi că vocea-i e, totuşi, liniştită şi bănuieşti că momentul cel greu, de 
neconsolată ruşine, este încă departe de-a se fi petrecut. Te înalţi în şezut şi--
ntâlneşti privirea cercetătoare, şi cumva nedumerită, a Niculinei, care-ţi face semn 
să ieşiţi pe culoar. Consulţi ceasul, da, e trecut de zece, a sosit ora voastră, când 
vă faceţi plimbarea impusă, pentru a vă întări.  

― Mai târziu, rosteşti pe şoptite şi înclini capul către femeia de-alături. 
Niculina înţelege, îşi leagă cordonul capotului şi porneşte singură, către uşă, în 
timp ce buzele-i rotunjesc, din mers, un neauzit „O.K.“. Te va aştepta. 

Peste un an, afli, a mai venit un copil. O fetiţă. Şi Tavi, ginerele, a promis 
atunci că se apucă serios de treabă, cu „carte de muncă, mamă“, a precizat, şi-o 
vreme a avut o slujbă, la un patron, într-un atelier auto, „că la asta era bun“ şi ele, 
mamă şi fiică, prinseră a urzi planuri plăpânde, că le va fi mai bine, peste un timp 
nu prea îndepărtat. Poate că Aurora se va muta la casa ei, „că pe la noi, în zonă, îs 
la preţuri mai mici“, mai târziu se va angaja vânzătoare, la un „butic, că-i plin 
oraşu’ de dintr-astea“, şi toate ar fi fost acceptabile şi încurajatoare dacă el, întâi, 
împins de anturaj, apoi ea, nu s-ar fi luat de băut ! 

― Fiica mea printre ăia ! Înţelegeţi ?! 
Şi consternarea, şi durerea ustură ca şi ieri, şi aerul stătut din salon devine, 

parcă, irespirabil, iar bolnava se agită, inspiră cu putere, şi la tâmple îi apar mici 
broboane de sudoare. 

― Liniştiţi-vă ! o îndemni. Vreţi să ieşim ? Îţi face semn că nu. 
― La început s-o luat după el din gelozie, să nu-l scape din ochi, de parcă ar 

fi avut aur în... şi-şi acoperă gura repede, cu o mână, înăbuşind cuvântul obscen. 
După aia, cred, o prins gust. Mergeau împreună iară mie îmi crăpa obrazu’ de 
ruşine, doamnă ! Mă credeţi ? 
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Înclini capul. Cum să n-o crezi ? Şi te fereşti să te pui în situaţia ei — de 
femeie obidită, drămuindu-şi pensia mică, să-i rămână ceva şi pentru nepoţi. 
Lăsaţi, mai mult, în grija ei. 

De afară, apropiindu-se, auzi zgomotul familiar al saboţilor şi vocea ascuţită 
a Panterei roz chemând o femeie, din salonul vecin, la pansat. 

― Hai, că nu eşti mireasă ! strigă infirmiera nerăbdătoare, ca să te aştepte 
dom’ Profesor. Iute, curu’ sus ! 

  Ai vrea să pleci, să dai de Niculina, aerul cald al salonului parcă te sufocă 
şi pe tine, femeia, însă, pare a-ţi ghici gândurile şi se ridică, aşezându-se pe 
marginea patului. 

― Mai staţi, te roagă, şi mă scuzaţi dacă vă plictisesc. Dar trebuie… 
Trebuie să spună, să se descarce ! Poate că nu aveai nevoie de aceste 

confesiuni, însă aşa a fost să fie. N-o poţi brusca. 
― Şi ca toate lucrurile să nu fie de-ajuns, cum–necum, Tavi şi-a găsit o... 

ştoarfă ! Doamne, iartă-mă ! cere şi se bate, iar, peste gură, acoperind-o cu o 
palmă aspră, ca să oprească şirul cuvintelor grele şi acuzatoare, ce-i stau pe limbă, 
pe care nu mai vrea să le rostească. 

― Pe Aurora a mânat-o acas’, să aibă grijă de ăia micii, a făcut-o mamă 
denaturată, a şi pocnit-o de vreo două–trei ori, ca să fie liber, înţelegeţi ? Să nu 
ştie pe unde umblă. Da’ ştia. Se ducea la „aia“. De-aţi fi văzut-o, doamnă ! Ridică 
vocea, devenită stridentă, cumva uimită şiacum. O boitură, dintr-alea, ştiţi 
dumnevoastră... 

Cu paşi înceţi se apropie de voi doamna Paula. Se aşază pe marginea patului 
femeii, o apucă de mâini şi-o întreabă : 

― No, care-i baiul, Sofie ? Şi deduci, din vorbe puţine şi gesturi, că se 
cunosc, de mult. 

Iar Sofia, ca şi cum până atunci doamna Paula i-ar fi stat alături, neslăbind 
strânsoarea, deapănă mai departe : 

― Într-o zi, fără nici un cuvânt, Tavi o întinde-n Spania, spune, şi vă 
scrutează atentă, pe fiecare în parte. Şi de acolo-i scrie la a mea că — gata ! Totu-i 
gata ! Să-şi mute gându’ de la el. Că o să meargă la lucru, da. Şi-o să adune bani, 
da. Să-şi facă o casă. Da’ nu pentru copilaşii lui, ci pentru el şi „aia“ ! Vă daţi 
seama ? 

Buzele-i tremură a plâns. E parcă la capătul puterilor. Se reazămă, iarăşi, de 
pernă. 

 Dai să-i răspunzi, însă intervine doamna Paula. O ia de după umeri, o trage 
spre sine şi-o îndeamnă să nu se agite.  

― Nu-ţi face rău singură ! o sfătuieşte. Eu ştiu ce înseamnă asta. Sunt păţită. 
Hai, rogu-te, isprăveşte !  

Femeia dă din cap. Da, îndrugă, v-am auzit aseară, cum vorbeaţi. Da’ mi-i 
greu, al naibii. Că necazu’ cel mare abia acum se urneşte. Îşi şterge ochii cu 
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marginea unui prosop aflat sub pernă, inspiră adânc, încearcă să schiţeze un 
zâmbet şi continuă, cu glas scăzut : 

― După asta, fiică-mea parcă a înnebunit ! Mami, o omor ! zicea. O strâng 
de gât ! 

Încercam s-o potolesc : 
― Lasă, tu, îi judecă Domnu’, fii fără grijă, o îndemnam. Părea să n-audă. 

Şi-i dădea înainte, cu ameninţările alea. 
Gândeam că-s vorbe scăpate la mânie şi-o înţelegeam. Cum să nu fii 

mânioasă ? Şi io eram. Ziceam că se uşurează. 
Simte că nu mai poate vorbi. Un nod îndărătnic, un nod incomod i s-a pus în 

gâtlej iar ea se sileşte să-l înghită şi să-l ignore, ca să nu dea, altminteri, drumul 
lacrimilor care ştie că ar urma, după acest semn cunoscut. 

Tace şi inspiră adânc, în timp ce doamna Paula o mângâie pe un braţ, 
calmând-o. 

― Aşa, dragă. Îţi este mai bine ? 
Îi este. 
― Da’ într-o zi a căzut ceru’ pe mine — o venit unu’ de la Poliţie şi m-a 

chemat şi mi-o zis că Aurora-i reţinută pentru tentativă de omor ! 
Chiar aşa. Mă zgâiam la el ca o proastă ! Şi numa’ cu greu am priceput, 

după ce-o repetat, că nu şi-o bătut gura de pomană : o sărit la „aia“, c-un cuţit, pe 
stradă, şi-o zgâriat-o, niţel, la gât. O văzut-o lumea şi „aia“ urla, urla... 

Îşi acoperă faţa cu palmele, legănându-şi corpul.  
― I-au dat trei ani, spune vlăguită. Acuşi stă să iasă. Da’ nu mă bucur. 
― Cum aşa, Sofie, ce vorbe-s astea ? o dojeneşte doamna Paula, 

desfăcându-i mâinile. Nu se poate. E fii-ta. Nu-i sfârşitul lumii ! O luaţi voi de la 
capăt, găseşte ea de lucru, s-a calificat acolo, aşa-i ? 

Femeia dă din cap, aprobă, în schimb gândurile-i zăbovesc mai departe în 
miezul întâmplării peste care nu poate trece. În ale cărei mlaştini s-a împotmolit, 
poate mai mult chiar decât Aurora ! 

― Într-o zi am căzut pe stradă, că făcusem o hemoragie. Era baltă sub mine. 
N-am luat seama. Doamnă — îşi apropie faţa de tine şi-i simţi răsuflarea repezită, 
doamnă, şuieră, ştiţi ce-i aia o „degetoaică“ ? 

Taci şi o cercetezi cu o undă de reţinere. Tace şi doamna Paula şi se retrage, 
puţin, într-o parte.  

― Fata mea acu-i o „degetoaică“, vă spune rar, după care se porneşte să 
râdă. Un râs forţat şi nefiresc, ce se întinde peste întregul salon şi atrage înspre voi 
atenţia celorlalte paciente, câte se mai află de faţă.  

Şi afli cum e atunci când o nenorocire nu-i îndeajuns şi e urmată de alta ! 
Când o năpastă aduce după sine una şi mai mare, ce năruie umerii mamei care a 
suportat atâtea ! Iar ele, laolaltă, îi macină sufletul şi-o îmbolnăvesc de obidă şi de 
ruşine. Şi-i macină trupul şi-o otrăvesc până ce cade la pat şi ajunge unde ajunge. 
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― Ce vreţi să spuneţi ? tatonezi prudentă, deşi bănuieşti cam încotro bate. 
Vreţi să spuneţi că a devenit lesbiană ? 

― Nu, doamnă. Mai rău — degetoaică ! 
― Adică ?  
Iar femeia vă călăuzeşte într-o altă lume. Şi vă destăinuie cum că acolo, între 

zidurile penitenciarului, unde stau femeile, cu anii, doar ele-ntre ele, şi aşteaptă 
să-şi ispăşească pedeapsa, pentru faptele lor, în mediul acela inaccesibil şi, într-un 
fel, intim, cu camere prelungi şi cu multe paturi, uneori se creează ierarhii tacite 
ori transformări ciudate. Că se iubesc între ele, vă explică, la modul în care Cel de 
Sus nu le îngăduie s-o facă, e o treabă. Dar că unele simt şi se cred, iar cu timpul 
vor să devină bărbaţi, e un lucru mai dureros şi mai puţin ştiut.  

Prin urmare, ele încearcă să se înfăţişeze aşa cum nu le-a zămislit Creatorul. 
Se-mbracă-n tricouri largi, îşi taie părul, vorbesc îngroşat şi merg legănându-şi 
umerii, fac sport şi au haltere mici, să-şi umfle bicepşii. Încet, ceva–ceva din alura 
lor se schimbă. Parcă seamnă cu nişte băieţi. Şi, fireşte, au, fiecare, câte o nevastă, 
şi nu se ascund. 

― O scârbă mică ! Negricioasă ! I s-a vârât sub piele. Nu ştiu ce-a furat, ce-
a făcut, da-i închisă pe doi ani. Şi pe care a dezvirginat-o ta-su, la vreo doişpe ani. 
De asta, doamnă, o prins drag Aurora ! Şi-o îngrijeşte, şi-o ocroteşte şi-i caută-n 
coarne, şi doarme cu ea-n pat. Şi-i face ce-i face, cu degetu’, şi alelalte muieri 
ştiu, şi-şi dau coate, şi râd, iar lor nu le pasă. Vă daţi seama ce situaţie ?  

― Lasă, tu, c-o să-i treacă, o bate pe mână doamna Paula. Nu e nici prima, nici 
ultima. Cum vine acasă, uită. Se-ndreaptă. 

― Ba nu, ba nu, se tânguie Sofia. Aci-i baiu’ ! Am stat de vorbă, la o vizită, şi mi-o 
zis căn veci nu-i mai trebe bărbat ! Că destul a fost batjocorită, bătută, că n-o avut parte 
de trai bun. Că din cauza lui o ajuns la pârnaie. Şi după ce iasă vrea să-şi facă operaţie, 
să-şi pună o… Doamne, înnebunesc ! Cum să nu te îmbolnăveşti ?! 

Observi cum Niculina îşi strecoară capul prin deschizătura uşii. Înalţi o mână, cu 
degetele desfăcute, mai cinci minute îi sugerezi şi ea se retrage. Peste cinci minute, îţi 
spui, o urmezi. Oricum, în locul tău va rămâne doamna Paula şi poate că va fi chiar mai 
nimerit.  

― Da’ ai copii, mamă ! i-am zis. Parcă era de piatră. Ce-o să spună lumea ?! 
― La dracu’, să mă pupe în… m-a repezit cu vocea aia nouă, îngroşată. Şi-a trecut 

degetele prin părul ca peria. Îi ţii dumneata. Eu pe acasă nu mai calc ! Sau, îi trimiţi lui 
Tavi băiatul. Eu ţin fata. 

 Şi el–ea, nici nu mai ştiu cum să-i zic, m-a anuţat c-or să se mute la Satchinez, de 
unde-i scârba mică, şi-or să trăiască acolo şi-or să crească fata, da’ nimic de parte 
bărbătească.  

 Să nu-şi mai amintească nici una, nici alta, prin ce-or trecut !                        
Petrece-s-or, in timp si spatii, 
 
 
 



 64 

  EUGEN ZAINEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 EMINESCIANA 

                                             Nenumarate generații. 
    S-or naște și-or pieri imperii 
    Croite spre-a-nfrunta vecia, 
    Dar logodit cu veșnicia 
    Va fi doar Eminescu, sfântul, 
    Cel care-a nemurit cuvântul 
    În dulce limbă basarabă, 
    Vorbită, parcă, doar de zei, 
    În vreme ce pe-ntreg pământul, 
    S-o cerne lin și fără grabă, 
    (Sora cu luna și cu vântul) 
    Ninsoarea florilor de tei. 
 
    Ne este tot mai dor de tine, 
    De gândul de sub fruntea ‘naltă.  
    Nu doar de fermecate rime, 
    Cu străluciri diamantine, 
    Cântând iubirea ce tresaltă 
    Sau slava unei mari istorii, 
    Cu sacrificii și cu glorii 
    Născute-n vale de Rovine, 
    În sfânt Ardeal sau în vreo alta 
    Străveche românească vatră 
    Ce n-a voit să poarte jugul,  
    Slujită zi de zi cu plugul, 
    Nu foarte rar, cu arc și spadă 
    Și sub protecție de cruce. 
    Cu fiecare an ce vine, 
    Cu fiecare ce se duce, 
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    Chiar de suntem bătuți de soartă, 
    Tot Eminescu ne susține   
    Și-n orice inimă română, 
    Prin el, s-a fost deschis o poartă. 
 
    Nici moartea n-a putut înfrânge 
    Vrajita coardă-a lirei tale 
    Și-o plâng duios, pline de jale, 
    Înlocuind lacrimi de sânge,  
    A trandafirilor petale. 
    Și, fie ca pe vreme bună 
    Și mângâiat de-o adiere 
    Sub clarul nopților cu lună 
    Ori, lin, în dimineți senine, 
    Sau, răvășit de rea furtună, 
    Codrul, cel înfrățit cu tine, 
    Orice ar fi să se întâmple, 
    Trimite blândă mângâiere, 
    Să răcorească-a tale tâmple 
    Și vreme trece, vreme vine. 
 
    Crește mereu a ta statură 
    Căci Infinitul te petrece 
    Și nimeni n-ar putea întrece 
    Talentul cel făr’ de măsură. 
    Statuia ta (eternul june 
    Cu inima îndrăgostită), 
    De frunza toamnei aurită, 
    Loc de-nchinat ne va ramane 
    Și, veșnic, suflete române 
    O vor păstra neprihanită. 
    Și, chiar de-n loc să ți se-nchine 
    Se va găsi vreun mișel 
    Ce, pretinzând a-ți face bine, 
    Dar nu slăvindu-te pe tine, 
    Ci lustruindu-se pe el 
    Fântâna va-ncerca să-ți sece, 
    Sfidându-l din nemărginire 
    Tu să rămâi la toate rece, 
    Peregrinând fără grăbire, 
    Căi ce e val, ca valul trece. 
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    Și, tot mereu, noi generații 
    Care deprind a cărții slovă,     
    Călăuziti de-un bătrân dascăl, 
    Atrași de-al lui fior, citească-l, 
    Pătrundu-se de-a lui vibrații, 
    Îndrăgostiți de o Moldovă 
    Sau de o dulce Bucovină, 
    De Blajul cel cu colb de cronici 
    De Basarabia rapită. 
    Ademeniți de-a lui ispită 
    Și cuceriți deplin, cunoască-l, 
    Cum am făcut și noi, statornic 
    Vrăjiți de harul ne-ntrecut. 
    N-au alta de făcut decât, 
    Aidoma cu noi, iubească-l 
    Cu inime înfiorate 
    Și cu iubirea ocrotească-l 
    Căci toate-s vechi și nouă toate. 
 
    Uimit de dragostea deplină 
    Cu care ne binecuvântă, 
    De gasul pur, care ne-ncântă, 
    Scârbit de cei ce azi ne-nchină 
    Pe la vreo poartă de imperiu, 
    Cu lingușire bizantină, 
    Străini de fala cea străbună 
    Și de credința strămoșească 
    (Cu a lor cruce ipocrită 
    Pot doar să o batjocorească!), 
    Cu legi dacă nu pot să-i speriu, 
    Nici cu pedeapsa cea divină, 
    Adeseori, mă amăgesc cu 
    Speranță, totuși nu prea mare 
    Că, poate, copleșiți de spaime, 
    Cu fața lor schimonosită, 
    Nemaiștiind ce să ne-ngaime, 
    Într-un moment de remușcare, 
    S-or rușina cândva, vreodată 
    Măcar de sfântul Eminescu. 
                                                                                            13-14 iunie 2013 
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 Dumitru Mălin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Femeile pe care le-am iubit55 
  
Femeile pe care le-am iubit 
N-or fi bătrâne-n lume niciodată 
Că eu le-am dat să guste fruct oprit, 
Le-am pus pe buze miere descântată. 
 
Când le-am atins le-am miruit cu dor, 
Le-am sărutat cu frunze şi petale; 
Am fost un fel de dumnezeu al lor 
Creându-le frumoase, albe, goale. 
 
Azi nu mai ştiu pe unde-s, ce-nţeles 
Mai au pentru bărbaţii lor de-argilă, 
Ori ce destin nevrednic şi-au ales 
Să fie slugi şi carne de prăsilă. 
 
Eu le păstrez aşa cum le-am creat 
Frumoase, albe, goale, plutitoare, 
Pe buze cu nectar nemăsurat 
Şi-un râu de poezie la picioare. 

                                                 
   55 Din ciclul „Femeile pe care le-am iubit”, 2013 
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Eva 1 
 
Femeie de-nceput din raiul meu, 
Un rai pe care l-am trăit odată 
Când mai puteam fi încă dumnezeu 
Şi-mi înfloream grădini din orice fată. 
 
Ea mi-a trecut prin vis cu paşi de jar 
Cum o priveam plutind de la fereastră, 
Se împletea cu soare iar și iar, 
Se-nveşmânta cu cer să fie albastră. 
 
Apoi a fost o seară dintr-o vară 
Când m-nvelit în păru-i de cărbuni, 
M-a-nfrigurat într-un cearceaf de pară, 
Întins pe-un pat de neguri şi furtuni... 
 
Azi poate-i dusă undeva prin stele 
C-avea pe-atunci vreo 40 de veri, 
Dar o păstrează gândurile mele 
Ecou fluid al dragostei de ieri.  
 
Eva 5 
 
Cândva la Stremţ, pe dealuri, era soare, 
Erau furtuni de pruni şi mări de vii 
Şi-o tinereţe care fost-a oare 
Că numai din oftaturi o mai ştii? 
 
Şi totuşi undeva-ntr-o iarbă deasă, 
Sub ochiul rău al lunii, lâng-un prun, 
Acolo îmi făcusem pat şi casă 
Ferit de vrajba lumii să te-adun. 
 
Că tu erai femeie măritată 
Iar eu fusesem mire de-abia ieri, 
Dar am uitat de-acestea nu o dată 
Când luna dormea goală, albă-n meri... 
 
Aflat-am trist că te-ai ascuns sub glie, 
Căzută-n vară ca un spic târziu, 
Dar te păstrează inima mea vie 
Arzând sub pruni cum numai eu mai ştiu. 
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Eva 9 
 
Noi ne-am iubit în iarbă, fără glas 
Să nu ne-audă cineva din casă, 
Uitând de noi, de lume şi de ceas 
O-ntregă noapte-naltă şi frumoasă. 
 
Bărbatul tău băuse vin de-argint, 
Se prăbuşise-n patima lui beată, 
Tu m-ai condus până la poartă, mint 
Până-n grădina voastră cealaltă. 
 
Acolo ne-au prins zorii albi şi goi 
Dăduse roua-n clocot mi se pare 
Te-ai furişat în casă înapoi 
Ca-n alte noţi şi-n noaptea următoare. 
 
Eva 13 
 
Din care munţi veneai, din care zare, 
Pe care râu cu valuri de argint 
Când urma-ţi auzeam ca pe-o cântare, 
Nemaiputând auzul să-mi desprind? 
 
Ce umbre calde semănai prin iarbă, 
Ce voci de aur undeva-n păduri 
Să te găsesc mai mult şi mai degrabă, 
Să te hrănesc cu zmeuri şi cu muri. 
 
Azi unde-i urma ta de domnişoară 
S-o regăsesc şi iarăşi s-o învăţ?  
Să ne hrănim cu mure o-ntregă vară 
Pe-o vale-ndrăgostită de la Stremţ? 
 
Eva 15 
 
Câte-or mai fi şi cât s-au terminat 
Cărările şi drumurile mele 
De când, furând lumina dintr-un sat 
O risipesc prin zări de lume rele? 
 
Un sat cu munţi înalţi până la soare 
Şi cu păduri trecând de necuprins 
În care ca-ntr-o lungă sărbătoare 
Cu flori ori cu zăpezi mereu nins. 
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Aşa-mi închipui raiul, n-are unde 
Să mai existe-un rai aşa frumos, 
Nici bucurii mai mari şi mai rotunde 
N-au cum mai fi de sus şi până jos. 
 
În raiu-acela prima Evă mică 
M-a prins de mână şi mi-a spus rămâi 
Să-ţi dau un măr şi-o floare... de urzică, 
Eram Adamul ei din clasa întâi.  
 
Eva 18 
 
Visez lipit cu fruntea de fereastră, 
Călătorind prin vremea ce s-a dus 
La cât erai de roşie şi-albastră 
Acolo-n poarta muntelui de sus. 
 
Ce rochie de jar am strâns în braţe 
Când ne-am rotit ca vântul printre spini 
Nu mai ştia nici iarba, să ne-nalţe 
Ori să ne cearnă-n picuri-i senini. 
 
Ţi-ai descălţat sandalele de rouă, 
Cămaşa smulsă devenise nor, 
Pădurea lângă noi s-a rupt în două, 
Să cânte bete mierlele ce vor. 
 
Acum acolo muntele-i de piatră, 
De iarbă părăsită, de ciulini, 
Iar de mai trecem şi noi câteodată 
De-abia de ne privim ca doi străini. 
 
Eva 19 
 
Era o cale ce ducea la vie 
Apoi pe valea merilor în sus, 
Acolo noaptea, nimeni să nu ştie, 
O vară-ntreagă fără somn te-am dus. 
 
Căci tatăl tăia păduri departe 
Şi mama prin câmpii ţesea cărări 
Iar eu, poet, te recitam prin noapte 
Când luna dormea dusă-nalt în meri. 
 



 71 

În ramuri păsări mici vorbeau în şoaptă 
Să nu-mi încurce rimele de foc 
Iar greieri beţi de rouă noaptea toată 
Rupeau viori cântând de nenoroc. 
 
Acum pe-acolo calea-i ruginită 
În nopţile bătute de târziu, 
Chiar dacă păsări, greieri mai recită 
Eu calea către vie n-o mai ştiu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                         Pictiră de Victoria Duţu 
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Iuliu Pârvu 
 
Trei ani din viaţa de zi cu zi a unui bărbat ca lumea56 

   
5.07: Ies din nou cu Ana în părculeţul 

copiilor de pe strada Piatra Craiului. Mă 
întreţin cu doamna Toşa, şi ea cu nepoţica. 
Ana are o revelaţie: un cocoş gardat de zeci 
de găini şi puiandri de toate formele şi 
culorile, într-o grădină vecină cu maidanul. I-
Am chemat la gard şi au răspuns în corpore, 
încât i-a avut sub ochi. Le-a vorbit cu 
drăgălăşenie, le-a întins mâna prin plasa de 
sârmă şi i-a hrănit cu flori de nalbă… Abia 
am desprins-o să mergem acasă. 

*După-masă, cosesc. Constat că am încă 
braţele puternice. Cum altfel, dacă de 60 şi 
mai bine de ani fac lucrul acesta… Când le 
pun la treabă, abia se mai opresc, parcă nu 
ştiu ce-i oboseala. Mai anevoie rezistă picioarele, când stau încordat pe ele, şi  
inima, săraca, pentru că prea multe a adunat în juru-i.  

*Mi-au înflorit în grădină câteva minunate spice de grâu. Nu ştiu cine le-a 
semănat. Acum dau în pârgă. Văzându-le, s-a trezit în mine apriga fibră de ţăran 
cu care am plecat de acasă în lume. 

*O generaţie ajunsă la asfinţit nu are cum privi înapoi cu mânie, pentru că îşi 
tulbură somnul de veci. 

6.07: Există atâta confuzie în viaţa politică românească, de nu poţi să nu te 
cruceşti. Nici un principiu, nici un proiect, decât o luptă oarbă pentru putere. 
Mediocritate, agresivitate, incultură, diversiune, mârlănie. Modelul e la vârf. La 
ce să te aştepţi atunci ? 

*Blazarea cetăţeanului înseamnă moartea democraţiei. Câtă vreme asistăm 
pasivi la spectacolul ascensiunii unor lichele, fără să le dăm peste bot când şi cum 
se cuvine, şanse de-a trăi într-un stat curat nu sunt. Avem nevoie de tirania 
bunului simţ… 

7.07: Duminică de vară toridă. Le aducem pe Ancuţa şi Ana la masă, pentru 
că băieţii-s la munte. După-masă, o vizită neaşteptată. Gelu, oierul, care mi-a 
arendat nişte pământ, vrea să închirieze toată gospodăria de la Gârbău. Îl sun pe 
Ionuţ, să mă consult. Nu-mi dă nici un sfat, lasă totul la latitudinea mea… Am 
început să reflectez la problemă. Decât s-o las în paragină, parcă mai bună ar fi 

                                                 
56 Fragment din romanul cu acelaşi titlu recent  apărut la editura Napoca Srat, Cluj-Napoca 
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formula închirierii. Că de vândut, nu poate fi vorba. Mă încearcă puternice 
nostalgii după copilăria şi adolescenţa petrecute acolo, dar timpul nu se mai poate 
întoarce. 

8.07: „La-nceput de săptămână, tot omu-i cu voie bună, tot bărbatul e bărbat, 
până sar scântei din pat.” Iac-am nimerit-o, că doar nu zadarnic îs şi eu o ţâră de 
poet. După trebuşoara asta, îmi iau nevasta în oraş, să ne tundem, că prea-i vară, 
să umblăm cu părul lung. Eu mai trec pe la librărie şi prin piaţă. Dinu şi Andrei s-
au întors aseară de la munte. O sunăm pe Tincuţa. Şi ea s-a întors din Norvegia. 
Mă odihnesc la amiază, apoi mă pun pe cugetat: 

*Ce şansă îi dă Dumnezeu omului pe care îl ţin puterile şi la bătrâneţe!... 
Altfel vede lumea din jurul său şi altfel se raportează la ea. Mai înţelegător, mai 
tolerant, chiar dacă nu-i place cum merge… 

*Ce şansă îi dă Dumnezeu omului care s-a deprins să-şi poarte uşor condeiul 
pe hârtie! Cât e de reconfortant  să te priveşti în oglinda  altor vârste! 

*Ce şansă îi dă Dumnezeu omului care şi-a umplut ograda cu copii! Să se 
poată bucura de aspiraţiile şi realizările lor, să aştepte veşti de la ei şi, când e 
nevoie, să le ceară sfatul… 

*Ce şansă îi dă Dumnezeu omului cu suflet larg! Să poată aduna în el 
dragostea de semeni, frumuseţile firii, înţelepciunea lumii, candoarea copiilor, 
încrederea în viitorul omenirii… 

*Ce şansă îi dă Dumnezeu omului în care s-a zidit pe sine. Nu întru viaţă fără 
prihană, ci întru împlinirea spiritului său creator. 

9.07: Ne-am programat o descindere la Gârbău. O luăm şi pe Ancuţa cu copiii. 
Mergem prin Gilău. Oprim în pădurea satului, de unde culegem bureţi usturoi. Şi 
Andrei, şi Ana se simt minunat prin aceste locuri, parcă li se stârnesc rădăcinile. 
Intru pe la Primărie, de rândul monografiei. Apoi, la soru-mea. Şi aici e lumea 
nepoţilor, printre găini şi pisici. Acasă, ne întâlnim cu Gelu, oierul. Ne înţelegem 
asupra condiţiilor de închiriere a gospodăriei. El are mai mult nevoie de grajd, să-
şi adăpostească oile la iarnă. Deocamdată nu încheiem un contract, să vedem ce 
proiecte are. Mizez că va face un pic de ordine şi va întreţine casa… 

*Când te încearcă nostalgiile după cele ce-au fost nu înseamnă că eşti pe cale 
să părăseşti lumea, ci doar că ai supravieţuit timpului tău. 

*Cine refuză să-şi asume răspunderi faţă de neamul din care îşi trage sevele s-
a născut pentru a trăi scurt, nu întru pomenire.  

10.07: Vara îşi vede de-ale sale,n-o dor nici picioare, nici şale. De dimineaţă, 
la editură, apoi să-mi schimb bateria la ceas. Mi se promite că, în caz de urgenţă, 
pot scoate a doua ediţie din monografie într-o săptămână, doar să am materialul 
pregătit… Sună Tincuţa. Săptămâna viitoare va merge la un interviu şi la Koln, 
iar apoi într-o tabără de artişti în Franţa.  

*Trăiesc în Cluj de peste 60 de ani. Am putut, deci, urmări cum şi-a schimbat 
oraşul faţa pe parcursul a trei generaţii. A mea, cea de mijloc, a ridicat noile 
cartiere, construind enorm. A amenajat spaţiul pentru Satele Unite ale Clujului, 
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vorba unui hâtru. Ce ar fi Clujul, fără Mănăşturul de astăzi, fără cartierul Zorilor, 
fără cartierul Mărăşti, fără Gheorghieni şi fără Grigorescu?... Generaţia de acum, 
mai frivolă, a umplut oraşul de spaţii comerciale, de localuri, de săli de joc de 
noroc, de bănci, de discoteci…, de tot ceea ce o poate ajuta să-şi cheltuie timpul 
plăcut. Fiecare generaţie, deci, cu vocaţia sa. Numai istoria poate rosti adevărul 
despre ele… 

11.07: Aproape toată ziua cu nepoţii, pentru că Ancuţa are ore de condus la 
şcoala de şoferi. Se mai pregăteşte de un examen. Pe la 4 după-masă, vine Dinu 
să-i ia. Pe Andrei, îl duce la Alba, la bunică-sa. Către seară, mă sună Doina Guga, 
fosta-mi colegă de facultate, de la Deva. Ne întâlnim pe calea undelor, după 48 de 
ani. Îmi cere o carte, dar nu i-o pot trimite, căci nu mai am disponibile. Să fi fost 
asta doar un pretext? 

12.07: De dimineaţă, aşteptăm maşina trimisă de părintele Bodea de la Gârbău 
să ne ia fierul vechi: pătuţurile copiilor, ţevile păstrate pentru eventuale edificări, 
operele metalice ale Tincuţei, vase… Apoi, pentru aceeaşi treabă, la Gârbău: un 
butoi de pe vremea batozei, două căldări de aluminiu abandonate de nemţii care 
ne-au ocupat şura în timpul războiului, vesela veche a maică-mi, un cântar, două 
aragaze… şi ce a mai fost. Le ducem în Aghireş-sat, la „castel”, unde părintele 
Bodea şi-a amenajat un domeniu şi o vilă de toată frumuseţea. Prin 1952, când 
eram elev, acolo stătea un coleg dintr-o familie de chiaburi, ca mine, cu care 
împărţeam aceleaşi ostracizări. După-masă, acasă, copleşit de amintiri… 

*De pe terasa vilei părintelui Bodea de la Aghireşu, privesc peste sat şi de-a 
lungul căii ferate care duce spre Cluj. În toamnă vor fi 61 de ani de atunci. 
Închipuiţi-vă că vi s-ar arăta în faţa ochilor un copil de 12 ani, alungat de la 
şcoală, cu traista cu haine sub braţ, cu ochii înlăcrimaţi pe cărarea care urmează 
calea ferată. Nu ştia să aibă altă vină, decât că tatăl său era chiabur. Doritor, până 
la sacrificiu, să înveţe, i se refuzase cu brutalitate accesul în sala unde absolvise 
clasa a V-a. Directoarea, şi ea mamă cu copii, nu l-a îngăduit nici până spre seară, 
când avea tren să se întoarcă acasă, l-a scos ca pe un râios din incinta şcolii… 
Cum să nu fi hohotit în plâns, bietul, de-a lungul căii ferate?... După 61 de ani, 
imaginea copilului de atunci mă obsedează încă. Îl port la fel de viu în suflet. Din 
durerea sa, am învăţat multe… Înainte de toate, că nu toţi care arată a oameni sunt 
oameni… Mi-a prins bine în viaţă învăţătura aceasta. Am ştiut să mă feresc de 
fanatici, cărora nu le curge prin vene sânge, ci venin… 

*A cam început sfârşitul gospodăriei de la Gârbău… Azi am dislocat de acolo 
obiecte emblematice. Am golit dulapurile de covoare, cearşafuri şi feţe de masă 
care au compus zestrea maică-mi, a bunicii şi, poate, chiar a străbunicii Nastasia. 
Toate lucrate la războiul de ţesut şi cusute cu mâna cu 80, 90, dacă nu chiar 100 
de ani în urmă. N-au ieşit până acum din ocol niciodată. Acolo s-au născut, la 
lumina lămpii, au stat aşezate cuminţi în lăzi şi dulapuri, de unde au fost scoase 
numai la sărbători, să împodobească incinta. Şi Doamne, ce atmosferă solemnă 
creau, cât îmi încântau privirea de copil! Le-am adus pe toate la Cluj, unde nu 
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prea le găsim locul. Să vedem dacă nu sunt interesate de ele cei de la Muzeul 
Etnografic… 

*Greu de admis că se poate considera cineva om fără să fie încercat de 
nostalgii. Neom, da: robot, brută, imbecil, fiinţă declasată, uscătură… 

13,07: Plecăm de dimineaţă la Gârbău, ca să desăvârşim ce-am început ieri. 
Golim dulapurile, pentru chiriaşi. Punem hainele în saci. Descoperim în lăzi 
documente de care n-am ştiut, scrisori, inclusiv verşul după străbunicul meu, stins 
în 1939. Vin şi chiriaşii. Le dăm casa, grajdul şi şura în primire, le predăm cheile 
de la casă şi, în final, pe cea de la poartă. De acum, mai rar pe aici. Câte amintiri, 
câtă istorie! Alţi oameni pe uliţă, am rămas numai eu dintre cei de acum 65 de 
ani! Se vede că a venit vremea să mă retrag în lumea mea… Seara ne sună Ionuţ. 
Semnificativ şi acest apel… 

14.07: Stare de reculegere, după ziua de ieri. Chiar nu mă mai interesează 
Ziua Naţională a Franţei. Descopăr, între documentele aduse de la Gârbău, o 
scrisoare din 1942 a bunicilor Ilie şi Maria către taică-meu, detaşat la muncă la 
Budapesta. Impresionantă, prin simplitatea şi sinceritatea ei. Nu mă pot abţine să 
nu o reproduc întocmai: Dată la 29 Novembre 

„Iubitul meu fiu vei şti că am primit carte de la tine de care mam bucurat dar 
la urmă pă atîta mam necăjit că am înţăles că nu vii acasă că nici nam gîndit că 
nui veni noi acasă suntem sănătoşi cutoţi cre sănătate îţi drim şi ţie săţi rînduiască 
bunul d-zeu la mulţi ani buni şi fericiţi măicuţăta ofost cam beteagă dar acum îi 
mai bine mulţam lui d-zeu am înţeles că şi tu eşti sănătos mulţămită Domnului 
nave grije numa să fii sănătos că toate or trece numa să fim sănătoşi că acum aşeie 
timpu de suferinţă vei şti că vironica ofost la târg cu şarga da nu lo vîndut că no 
căpătat numa 360 pengo acum o zîs că a mai mere şi pe mercuri viitoare în 2 
novembre duciem vitele la stat şi pântru bucate nu neo venit pînă acum nimic am 
auzit că o dat lucru la pesta am auzit că doară să ne deie bucatel napoi nu ştim 
drept ofi că or cota care câte bucate o avut pe jugăr care o avut 8măj nu afi 
pedepsit bine ar fi dacă ar fi aşe oameni vorbesc în toate formele că aşe leo spus 
domnişoru pe ieşte oameni nu ia pedepsi pîntru să dea dzeu să fie aşe. 

Am înţeles căi sta la kihagatas să vezi da teor lăsa bine arşi dacă teor lăsa 
spune că eu sunt hadirokent cu 90 szazalek şi nam un picior da de teor lăsa spune 
că nam alţi copi numai petine dacă îi pute adămi ţigări cît de multe numa să nuţile 
fure cineva mai departe îţi poftim voie bună şi sănătate săţi rânduiască bunul d-
zeu te sărutăm al nost fiu drg şi speranţa d-zeu săţi poarte de grije să vi înpace 
acasă. 

Vasi dacă ista la răport spune că ai on tată sclab şi bătrîn numai zîce că ai loc 
ori nuştiu ce cădade mai iute teor lăsa şi io am fost beteagă rău osăptămînă am 
răcit rău dară mulţam lui dumnezău că amus mai bine numa pentru tine tot 
năcăjită danave ce face să ne rugă la bunul dumnezo că tăte le tomni şi iuliuţu şi 
lenuţa îs sănătoş şi rogă şi iei la dumnezău casă te aducă acasă te sărut scumpul 
meu fi dumnezău săţ ajute” 
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*Chestiunile cu ortografia, cu punctuaţia, le-au lăsat, sărmanii pe seama 
nepotului, pentru mai târziu. Va şti el de ce trebuie să se facă profesor de limba 
română. Iuliuţu, de care vorbea bunica, eram eu, la doi ani. Nu cred că eram în 
stare să mă rog lui Dumnezeu pentru taică-meu, ca metaforă, însă, merge, e 
minunată. Lenuţa era soru-mea. La cinci ani, ea poate că îngâna Înger, îngeraşul 
meu, dar mai mult e greu de bănuit. Rămâne însă vie, până astăzi, disperarea a doi 
bătrâni aproape neputincioşi , cu o noră tânără şi doi nepoţi, al căror fiu a trebuit 
să îmbrace haina militară ungurească, lăsându-i de izbelişte… Ca peste şapte ani, 
comuniştii să-l facă chiabur, cu toate urmările ce-au decurs din  asta… 

15.07: Ana nu mai e, ca până acum, Ana. A devenit personaj important, de 
care trebuie să ţinem seama. Facem pregătiri  speciale ca s-o primim. Trebuie 
mutate cărţile, să nu le agreseze, trebuie curăţată bine baia, trebuie gândit 
meniul… Şi câte altele nu mai trebuie… 

*Orice om poate ajunge un fluviu dacă îşi administrează cum trebuie afluenţii. 
În fond, toate izvoarele caută să supravieţuiască într-un pârâu mai acătărâi. 

16.07: Depun actele pentru cardul european de sănătate, în eventualitatea unei 
excursii în afară. Ana, la noi, ca Ancuţa să-şi vadă de examenul de şoferit. Ne 
sună Tincuţa. Mâine va pleca în tabăra artistică de profil din Franţa. 

*Una dintre cumplitele drame care-l poate încerca pe un om este să nu-şi 
găsească locul printre contemporanii săi. 

17.07: La ora prânzului, mă întâlnesc cu Virgil Şerbu Cisteianu, directorul 
general al revistei Gând românesc de la Alba-Iulia şi cu profesorul Vasile 
Fanache la restaurantul „Maimuţa plângătoare”. Discuţie agreabilă. Primesc 
ultimele două numere ale revistei, în care sunt publicate şi materialele cerute de 
Ironim. Îl descopăr pe profesorul Fanache extrem de slăbit, abia se mai mişcă, dar 
încă perfect lucid. Cu o anume cochetărie seniorială, ezită să iasă în public, pentru 
a i se păstra printre cunoscuţi , spune el, imaginea care l-a impus. Îl conduc până 
acasă şi îl încurajez. Se poate bizui încă pe mintea sa strălucită… Azi mi-a apărut 
în Făclia şi recenzia la cartea lui Vistian Goia . Spre seară, la Cora. Aici e lumea 
Anei. Răscolim totul, gata să ne dea afară din magazin. Aleargă şi ţipă de bucurie, 
atrăgând atenţia tuturor. Ochii-i , mai ales, înnebunesc doamnele.  

18.07: Vara îşi continuă marşul. Ancuţa are ultima şedinţă la şcoala de şoferi, 
înaintea examenului de mâine. După ora de chitară a lui Andrei, îl aduc şi pe el la 
noi. Pe Ana, însă, o duc la hintele din cartier, să nu-i întâlnească. Foarte 
neastâmpărată. Câte prostioare pot exista, pe toate le inventează. Abia răzbesc cu 
ea. 

19.07: O noapte cu amândoi la noi. Andrei a dormit în bibliotecă, Ana în 
dormitorul fetelor cu Elena. Îmi petrec ziua în haine de lucru. Toată înaintea de 
masă, cu emoţii pentru examenul Ancuţei. Iar au programat-o târziu, aşa că îl mai 
pică o dată. Se vede că îmi seamănă, nu prea are stofă de şofer.  

20.07: De dimineaţă, la piaţă, cu maşina. Ne umplem ca un stup. Apoi, la 
Gârbău. Chiriaşii s-au statornicit ca acasă. Trăiesc un sentiment ciudat să-mi văd 



 77 

curtea casei părinteşti inundată de nişte tineri veseli, cu poftă de viaţă. Un grătar 
cu multă cenuşă în vatră, un ceaun cu resturi de mâncare, un spaţiu de dormit 
amenajat şi-n bucătăria de vară… Se vede că s-a chefuit azi-noapte, nu glumă. 

*Răscolind printre cărţi şi manuale vechi, uitate prin fundul lăzilor cu haine, 
dau peste o diplomă de merit pe care am primit-o în 1954, la sfârşitul clasei a 
VII-a, la Şcoala Elementară nr. 10 din Cluj. Uitasem de ea. Ce bucurie să mă 
întâlnesc cu preadolescentul de atunci! Mi-a răsărit în faţă ca o icoană de 
demult. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     Pictură de Victoria Duţu 
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    ELISABETA ISANOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        JERTFA 
 

Simt până-n măduva oaselor frigul.  Ninge.  
Dacă o ţine tot aşa, până diseară vom fi în zăpezi,  
n-ai să mai ştii unde sunt.  
Ies aburi din Dâmboviţa.  
În parcul nins, a fost găsit un spânzurat.  
A adăugat un fior de groază ninsorii.  
Sau nici măcar atât.  
Să nu rămân singură cu luna. 
Să dorm ca şi cum aş merita.  
 
Să scriu, aşa cum pasărea strigă.  
M-am trezit cu o strălucire în fereastră.  
Cum să organizăm o sărbătoare?  
Să dăm sfoară-n ţară,  
toată lumea să iasă pe străzi,  
să fie muzici peste tot.  
Uneori, fragmente din mai multe vieţi,  
pagini rupte puse cap la cap, pot alcătui una nouă,  
armonioasă şi logică.  
 
„Ce ai făcut azi?” 
„Am trăit în locul tău.” 
Omul acela, ce a făcut?  
S-a spânzurat pentru mine. Totul trebuie făcut,  
cineva trebuia să facă şi asta.  
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Gesturile sunt limitate ca număr,  
ceea ce nu pot eu, fac alţii pentru mine.  
 
„Linişteşte-te, fii mai îndurătoare cu tine.”  
Lumina care vine de-afară mă sfătuieşte de bine,  
să mă împac, până nu-i prea târziu.  
Să nu mă mai frământ.  
Bâjbâi  
în căutarea versurilor,  
în toiul întunericului meu, 
care n-are nimic în comun  
cu noaptea de-afară.  
Gândul e un melc ieşind din găoace.  
Nu mă pot mulţumi cu pacea prenatală.  
 
Ce fragilă-i lumina lămpilor abia aprinse,  
după-amiaza devreme.  
Azi-noapte a căzut ninsoare,  
dar în visul meu nu ningea.  
Câte n-am văzut ieri:  
copacii de-a lungul Dâmboviţei,  
casele vechi, aproape năruite, magazine mici,  
gara dintr-un unghi din care n-o mai privisem,  
poarta încuiată a Grădinii Botanice.  
Dar înaintea poeziei stă cineva de pază  
şi întreabă: „Ce jertfă aduci?” 
Şi eu nu ştiu ce jertfă. Pe mine însămi, poate.  
Iar acel cineva n-are ce face cu mine. 
 
            FALSURI 
 
Vor veni să ne schimbe  
graiul şi numele. 
O pasăre necredincioasă 
se îndoieşte de scoarţele în care bate, 
şi dă cep pustiului din vechile trunchiuri. 
Să fie oare floarea 
în pieliţa florii? 
Să fie grâul sub măştile spicelor? 
Un animal hrănit în coajă 
înlocuieşte miezul de pâine, 
şi ţipă sub cuţit, 
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din lamă picură sânge. 
Frunză, nu te mai cred, 
o probă de credinţă să-mi dai 
că eşti chiar tu 
până-n măduva ta, 
că până-n adânc 
nu-i altcineva! 
În lumânare s-a furişat întunericul 
rozându-i flacăra pe dinăuntru, 
feţele se înnegresc de lumină, 
focul e numai o piele pe frig, 
rumeguşul murmură în locul esenţei. 
 
Unde e calul alb, 
ieşind din pădurea reală 
să-şi culce capul pe inima adevărată? 
Văd pământul, falca de jos a unui şarpe albastru, 
norii alene trecând,  
pluguri legendare cum ară, 
dar pământul e bănuit 
ca şi norii suspecţi de minciună, 
în albie curg aparenţele râului,  
altcineva îşi ia ca-nfăţişare nisipul, 
se simte falsul încă nedovedit 
cu care începe sfârşitul, 
murmură, frunză, 
ca să te pot crede! 
Cine se deghizează în brumă, 
cine a luat chipul tăcerii? 
Albina aşezându-se pe gura adevărului 
îl poate găsi sub nenumăratele văluri, 
dar cine ştie cine-i ascuns 
sub zumzetul ei  
întrerupt de căluşul mierii? 
Spre metalele urzicate 
ar trebui să vină calul mării, licornul, 
să le spargă cu cornul, 
supunându-le la proba trădării. 
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      EUSEBIU CAMILAR 

 
                         OAMENI, LOCURI, ÎNTÎMPLĂRI (I) 

 
   În sat la noi s-au petrecut atîtea! 

Acele întîmplări s-au dus de mult. 
Închid ochii. Dacă aş întinde mîna, aş 
putea pipăi întîmplările de-atunci. 

   Văd pe prispa casei noastre cu 
streşini joase soldaţi bînd ceai şi 
vudcă. S-au perindat aşa de mulţi 
soldaţi pe prispa casei noastre... 
Veneau, poposeau şi plecau iar, cine 
ştie unde... 

   Văd între prunii grădinii şi în 
jurul mărului celui mare cai şi tunuri. 
Şi atîtea chipuri mi s-au şters din 
amintiri... Ce s-or fi făcut, oare, acele 
chipuri? 

   Eu am crescut mare. Prunii i-a 
scos din rădăcini tata, după ce s-a 
întors din America. Mărul cel mare a îmbătrînit. Cîinii i-am înmormîntat pe rînd, 
în luncuţa din fundul grădinii, peste care apele primăverii au trecut de douăzeci de 
ori de atunci. 

   Pe mine m-au sărutat mîngîindu-mă oameni străini cu mustăţi aspre, 
îmbrăcaţi în straie cenuşii. Poate eu le aminteam de vreun copil de-al lor, lăsat 
undeva peste hotare, la miezul nopţii... 

   Pe atunci păşteam gîştele. Şi-mi era drag acest păstorit al copilăriei. Bobocii 
plutind prin pîrîu îi văd în amintire ca pe nişte corăbioare de lumină. 

   Uneori venea pîrîul mare. 
   Uite, şi acum, dacă s-ar putea, mi-aş lepăda straiele tîrgului, aş dărui cuiva 

sfertul meu de veac şi m-aş întoarce înapoi la pîrîul satului. 
II 

   Odată s-a zvonit în sat la noi despre sfîrşitul lumii. 
   Păsări cu clonţuri de fier vor trece peste lume, întunecînd soarele cînd va 

ajunge la amiază. Oamenii să se pregătească de ducă. În codri. Sau încotro i-or 
duce ochii. 

   Femeile vorbeau la garduri. Unele plîngeau. Altele îşi sărutau copiii, 
pomenind despre bărbaţii lor, care nu mai dau semne de nicăieri. De la 
miazănoapte veneau vuiete lungi. Băteau tunurile. 

   În ziua sorocită pierderii mama ne-a adunat pe toţi şapte: 
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   – Dragii mamei, dragi... 
   Soldaţii stăteau nepăsători pe prispă, bînd ceai şi vudcă. Soarele a trecut de 

creasta amiezii. Cei fugiţi în păduri s-au întors. 
   (Nu ştiu de ce, cînd eşti chinuit de-o aşteptare, îţi petreci ziua pe afară. 

Numai pe afară.) Tot satul şi-a petrecut ziua aceea în ogrăzi şi pe la răscruci. 
După-amiază am intrat în casă. Şi parcă pentru întîia oară aş fi văzut încăperea 
casei noastre. (Aşteptarea înstrăinează. Te duce undeva tare departe, pe tărîmul de 
unde aştepţi să vie carele întîmplării.) 

   Lumea s-a liniştit. Unii băteau mătănii. 
   – Mulţumim ţie, Doamne, că te mai înduri să ne laşi sub soare... 
   Mama a plîns. Şi noi toţi şapte am plîns cu dînsa. Soarele coborîse dincolo 

de streşini. Încă un sfert de cale, şi săruta marginile pămîntului. Prin ogradă um-
blau gîştele albe, şi noi în cămăşuici albe, printre ele. Soldaţii cîntau pe prispă. 

   Patru păsări negre au apărut deasupra satului, zbîrnîind. Soldaţii s-au ridicat 
în picioare sub ocrotirea streşinilor. 

   Erau aeroplane duşmane. 
   Lumea nu s-a sfîrşit în ziua aceea. Păsările negre s-au rotit de cîteva ori 

peste satul nostru, pornind înapoi pe căile văzduhului, spre răsărit.                                                                                                                                                                                     
*                                                                                                                                                               

   Isac şi Iacov sînt pentru mine cei din urmă ruşi care s-au dus de la noi din 
sat. Isac era bătrîn. Purta barbă. Era mic şi pururi tăcea. Acum îl văd parcă mai 
bine decît atunci. Era bătrîn ca moşul Tuhai, pe care din cauza bătrîneţii nu-1 
luaseră la război. Lîngă el, eu, cel mai liniştit copil al casei, mă simţeam bine. 

   Iacov era tînăr, înalt, cu faţa albă. Ca şi Isac, vorbea puţin. Merindea lor 
ostăşească era totdeauna săracă. Mama îmi făcea semn să nu iau de la dînşii pîine. 
Mamei îi era milă de dînşii. 

   Nu ştiu cum li s-au încrucişat drumurile, întîlnindu-i pe amîndoi cu nume 
din sfînta scriptură. Poate erau tată şi fecior; poate s-au întîlnit săpînd tranşee, şi 
nu s-au mai despărţit văzînd în întîlnirea numelor lor un semn ceresc. 

   Isac mă lua adesea pe genunchi şi-mi vorbea în limba lui. Îmi vorbea ceasuri 
întregi, arătîndu-mi ceva peste case, peste dealuri, peste depărtări... Şi i se 
umezeau ochii. 

   Mai este încă undeva pe acasă bidonul de sticlă verde pe care mi l-a dat într-
o zi bătrînul Isac. L-am umplut cu apă, l-am legat cu aţă şi mi l-am pus la şold. Nu 
ştiu cum, din clipa aceea am simţit în mine urcînd un val de măreţie. (Nici unul 
dintre paznicii corăbioarelor din lunca de atunci n-avea la şold bidon de sticlă 
verde.) 

   ...La fel cu Isac şi Iacov pot fi şi eu, mîine, cîndva. Luat de la prispa mea, 
voi fi dus peste întinderi şi ape. Pe genunchi cu vreun copil al necunoscutului voi 
vorbi despre patria mea... 

   Isac şi Iacov s-au dus de la noi din sat acum douăzeci de ani. 
   Eu i-am iubit pe amîndoi. Eram învăţat să-i văd pe prispă tăcînd. 
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   Au ieşit pe portiţă, s-au uitat în urmă la toţi ai noştri rămaşi dinaintea uşii. 
Mama a spus: 

   – Cine ştie unde se duc... 
   Eu am plîns mult. Mama şi-a amintit de sticla verde. A luat-o repede din 

cuiul de lîngă fereastră: 
   – Du-le-o! Trebuie să dea seamă de ea împăratului. Fugi şi   ajunge-i... 
   Am luat bidonul de sticlă şi am ieşit în drum. Isac şi Iacov nu se mai vedeau. 

Trecuseră după răscrucea de la podul şcolii, acolo unde văd acum în vacanţă luna 
răsărind după plopi. 

   În poarta ţarinii, Isac şi Iacov se opriseră să privească zările. Isac ţinea mîna 
întinsă spre zări. Acolo! Da. Într-acolo... 

   Ispiteau depărtările răsăritului, după care era ţara căminului lor. 
   Acolo... 
   Mi-au simţit paşii. Alergam cu capul gol, în cămăşuica albă, descins, 

desculţ. S-au întors spre mine. 
   – Na... le-am spus, întinzîndu-le bidonul de sticlă verde. 
   Au zîmbit amîndoi. Poate cu multă durere. Nu înţelegeam multe pe atunci. 

Au făcut semn că nu le trebuie. Că mi-l lasă mie. 
   M-au sărutat şi s-au dus. Au coborît pe drumul vînăt spre lunca rîului nostru, 

printre holde, spre răsărit. 
   Din ziua aceea, ograda mi s-a părut pustie. Bobocii au crescut mari. Le-a 

căzut pe nesimţite lumina din puf... 
III 

   În timpul războiului, la noi în casă ardea lampa toată noaptea. Noi, copiii, ne 
culcam devreme, pe cuptor. Mama torcea pînă tîrziu. Cînd cîntau cocoşii de 
miezul nopţii, punea furca sub grindă. În vatră punea lampa aprinsă. Sub căpătîi 
îşi punea, de-a gata, toporul. Apoi se culca şopotind numele Tatălui şi al Fiului... 

   Se topeau omăturile. Noaptea cădeau ploi mari. Prin sat umblau nişte 
oameni care încercau uşile. 

   Cu o noapte mai înainte, oamenii aceia umblaseră la uşa unui vecin. Au 
mîrîit cîinii şi mama l-a trezit pe Alecu: 

   – Stai treaz! Dacă vin şi la noi, toporu-i aici... 
   Ne-am trezit pe rînd. Mama a scos lampa din vatră. Dîrdîiam de spaimă, cu 

genunchii la gură. În casă era frig. Focul se stinsese de mult. Mama şedea pe 
marginea patului.       

   Deodată a spus: 
   – Parcă se uită cineva pe fereastră... 
   S-au auzit venind din grădină paşi prin glod. 
   – Sînt mai mulţi, a spus mama. Staţi acolo... 
   Unul dintre noi a ţipat. Paşii treceau spre poartă, ca atunci cînd umblă vitele 

ieşite din grajd, noaptea. 
   – Poate s-au dezlegat vitele, a spus mama. Mă duc să văd... 
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   Noi am ţipat: 
   – Nu ieşi afară! 
   Alecu i-a spus: 
   – N-ai grijă! Le-am legat eu bine... 
   Pînă ce s-a făcut ziuă albă, mama a stat pe marginea patului, şi noi cu 

genunchii la gură am dîrdîit pe cuptor.  
   În ogradă la noi se vedeau a doua zi urme de ciubote.                                                                                                                                                                           

* 
   Mama a pus furca sub grindă şi s-a culcat după ce a suflat în lampă. 

Trecuseră cîteva nopţi. O vecină a sfătuit-o: 
   – Stinge, noaptea, lampa! Să nu se vadă de afară. 
   Mama, trudită, a adormit repede. (Peste zi tăiase butuci în pădure.) M-a 

cuprins frigul auzindu-i răsuflarea. Toţi dormeau. 
   Am adormit şi eu, ghemuit lîngă Alecu. Răcnetul mamei    ne-a zvîrlit pe 

toţi în picioare, şi ne-am pălit cu frunţile de grindă. În casă se auzeau paşi şi 
şopote. Cineva s-a lovit de dulap, răsturnînd o oală. S-a aprins un chibrit. Şi am 
zărit-o pe mama cu toporul ridicat. 

   După aceea am auzit şopote, paşi mulţi în tindă. Uşile au rămas deschise 
larg. De afară a intrat frigul. 

   – Aprinde lampa! a ţipat unul şi ne-am dat toţi pe plîns în gura mare. 
   La gard a strigat cineva. Moşul Potop ne auzise plîngînd: 
   – Ce-i acolo, Nataliţă? a întrebat moşul Potop, peste gard. 
   Mama a aprins lampa şi a ieşit afară. 
   – Uite, se văd urmele... spunea ea la colţul casei. 
   Cînd s-a întors în casă ne-a spus: 
   – De s-ar sfîrşi nopţile astea odată... 
   A doua zi a intrat în sat oştire multă. Ducîndu-mă cu copiii în cîmp, am 

văzut pe malul pîrîului trei oameni spînzuraţi de răchiţi. Am dat fuga acasă. Pe 
şosea veneau mereu oştiri. 

   Sora cea mai mare vorbea cu mama: 
   – Au fost prinşi cei care umblau pe la uşi. I-au spînzurat. 
   – I-am văzut acum, cu limbile scoase! am strigat eu, cu mîndrie. Unul are 

barbă... 
   – Săracii oameni! a oftat mama. Cine ştie de unde erau... 
 

                
 
 
 
 
 

                                   



 85 

IULIA MARIA IOSIF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recunoaştere 
 
Să recunoşti un înger 
e atât de greu 
deşi orice zi pare ideală 
pentru a merge 
pe stradă şi a auzi aripi 
în urma ta. 
 
Să recunoşti un înger 
e atît de greu 
deşi orice zi pare ideală 
pentru a privi 
umbra făcută de aripi 
pe stradă, 
în urma ta. 
 
Să recunoşti un înger 
e atât de greu 
deşi orice zi pare ideală 
pentru a te întoarce, 
fără teamă ca şi când  
te-ai apropia 
de o vitrină ştiind că-ţi  
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vei zări reflexia, 
şi a vedea dacă răsuflarea lui 
devine un abur cald. 
 
Să recunoşti un înger 
e atât de greu 
deşi oamenii merg 
pe bulevarde, 
traversează străzi şi stau 
la semafoare, 
a nins şi cine şi-ar închipui 
cât de omeneşti 
sunt aripile îngerului 
de atâtea somnuri îmbrăţişate, 
încât să creadă 
că poate recunoaşte îngerul  
printre zăpadă? 
 
Astazi nu a mai nins, 
oamenii au stat acasă 
şi totuşi, 
să recunoască un înger 
le este atât de greu, 
sunt prea multe oglinzi. 
 
 
Mâine nu va mai ninge 
oamenii vor merge pe bulevarde 
sau vor sta acasă, 
hotărât este că să recunoşti un înger 
e atât de greu, 
nu îţi poţi vedea reflexia  
în el. 
 
Să recunoşti un înger 
e atât de greu 
deşi în toate zilele, 
umbra aripilor lui 
ţine locul la zece umbre 
de braţe ce merg 
pe lângă corpuri omeneşti. 
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ADRIAN NICOLAE POPESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                     adulter textil 

 
mi-am invitat cravata 
să admirăm împreună realitatea de sub grindă. 
m-a refuzat elegant, 
spunându-mi că pe seară 
are bilet la premiera unei drame 
sub crengile castanului înflorit  
de la marginea drumului. 
disperat, am urmărit-o în miez de noapte, 
pândindu-i păcatul, descătuşându-mi furia. 
dansa agăţată de gâtul celuilalt, 
unduindu-se cu mişcări lascive 
în ritm de blues… 
şi nici măcar nu se asortau… 

 
                       noi, în oglindă… 

 
l-am izgonit pe Ivan… 
dincolo de stele… 
zvârlind coada sapei  
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de pe crăpăturile palmelor, 
ne-am deghizat în Giovanni, 
visând la temelii neridicate... 
deşteptaţi de orologii precise, 
apăsaţi de alte poveri 
am îmbrăcat sacoul vechi 
al valetului John, 
spre a urca deasupra tihnei 
ziduri mult prea înalte… 
trişti, fără vlagă,  
cu spinări de seceră, 
ridicând piramide roşii,  
între soare şi lună 
îndreptam în ziua Domnului 
hârtiile sudorii, 
mototolite în buzunare hulpave  
de urmaşii lui Don Juan… 
căutând alinare 
târziu, în noapte, 
ne linişteam sufletul 
cu vorbe curate… de-acasă… 
fredonându-ne jalea, 
înăbuşindu-ne dorul 
amăgindu-ne că mai e puţin… 
tot mai puţin 
până vom fi iarăşi… Ion. 

 
alergând după cuvinte 

 
am deschis ochii… 
mari, negri 
la o margine de lume, 
necunoscându-mi cuvintele… 
am început să alerg 
şi să le caut 
fără a şti că ele mă aşteptau… 
de ceva vreme… 
le-am aflat înmiresmate 
printre petalele bătrânului zarzăr… 
azvârlind în suliţe roua zorilor, 
răvăşind potecile ascunse 
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ale codrilor de brazi… 
hălăduind prin poieni şi munţi, 
ascultând încă mugind 
turmele de zimbri… 
luându-le urma, 
lunecând fără şoaptă, 
le-am găsit către seară 
sub piciorul punţii ştirbite 
lângă celelalte vorbe, 
fugărite printre coline, 
supte sub lună plină 
şi purtate apoi de acvile 
înspre glorie… 
eterna glorie… 
deşirându-mi destinul, 
le-am adăpostit în palme 
sorbindu-le, potolindu-mi setea 
ce nu fusese până atunci 
…rostită. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      Pictură de Victoria Duţu 
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CODRINA BRAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             FRUMOASA MEA MARGO 
 
 
 

 „Să-mi spui Margo. Pretutindeni, oriunde mergem. Nu cumva Margareta sau 
altfel”. 
 Margo era frumoasă. Înaltă cât mine. Adică eu înaltă cât ea, la un moment dat. Mai 
târziu lucrurile s-au schimbat. Aceasta cu înălţimea a fost singura asemănare dintre noi 
două atunci. 
 Era brunetă cu ochi verzi de un magnetism a cărui explicaţie n-o găsisem multă 
vreme deşi trăiam sub fascinaţia lor. Acum o ştiu: un uşor strabism accentuat de rimelul 
permanent făceau din partea de sus a feţei ei ceva irezistibil. Mai era şi fruntea înaltă şi 
bombată cu inserţia perfectă a părului de un negru absolut cu luciri albăstrui. Părul ei 
bogat, mereu prins în coafuri savante, abia susţinut de piepteni originali, de fapt nu era 
negru, ci mai degrabă şaten, dar acest mic secret îl ştiam doar noi două, întrucât 
vopseaua aplicată la timp întreţinea iluzia la care ţinea atât de mult. Dar nu era singura 
iluzie cultivată de frumoasa mea Margo. 
 Spre deosebire de ea, eu aveam un păr tern, de culoare nedefinită, puţin cam 
alandala crescut din pielea capului şi de aceea îl uram de moarte şi îl strângeam într-o 
coadă la spate ferit de privirile oamenilor. 
 Nasul ei perfect, sculptat parcă, sau modelat de însuşi Creatorul într-un moment de 
maximă inspiraţie, diferea radical de nasul meu cam butucănos şi parcă strâmb, după 
cum îl vedeam în unele oglinzi. 
 Să continui? 
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 Partea de jos a feţei se îndulcea într-un oval feminin în care o gură senzuală 
dezvelea intermitent perlele perfecte ale dinţilor ei. O provocare permanentă a 
bărbaţilor din preajma ei care, zău, nu erau puţini. Pe mine nu mă băgau în seamă nici 
cât pe umbra ei. Pe drept cuvânt, întrucât şi eu mă vedeam spălăcită, îngălată şi mereu 
în plus. Nici Margo nu avea ochi pentru mine,  decât scurte comenzi şi mici reproşuri, 
totul în grabă, în criză de timp, iar mai târziu când aşteptam să-mi reveleze vreo calitate 
pe care îmi imaginam că o posed, a omis să o facă. Sau poate nu avea de ce. În tot acest 
timp eu o adoram, eram permanent îndrăgostită de ea. Parfumurile ei mă îmbătau, mă 
făceau să visez, pudrele le atingeam în secret cu vârful degetelor vrând să le simt 
fineţea de mătase. Elegantele ei haine când ajungeau în sfârşit şi la mine, cădeau lălâi 
sau prea mulate, reliefând colăceii de grăsime adunaţi de hormonii mei porniţi în 
galopuri aiurea. Arătam mereu ca un sac de cartofi şi în consecinţă încercam să fiu cât 
mai invizibilă ascunzându-mi trupul în haine largi, în jachete sport şi pulovere lungi. 
Hotărâsem în sinea mea să adopt o ţinută jumătate băiat, jumătate călugăriţă, dacă 
natura nu binevoise să fie mai generoasă cu mine. Mă vedeam ca o antiteză a frumoasei 
mele Margo. Mă strecuram nevăzută în camera mea unde învăţam pe brânci şi citeam 
cărţi cât mai groase ca să pot adăsta mult pe plaiuri străine şi îndepărtate, cât mai 
îndepărtate în timp și spaţiu de propria mea viaţă. Citisem undeva o expresie, că la 
umbra marilor copaci nu creşte nimic şi o adoptasem ca deviză, pentru că, nu-i aşa, 
fiecare trebuie să-şi găsească locul sub soare. Deci locul meu era la umbră şi refuzam 
să cresc mai mult decât mi se permitea. 
 
 Mario plecase de mulţi ani, de pe când eu eram în şcoala primară, sub motivul că 
îşi găsise o parteneră mai potrivită. Mă tot întrebam unde putea el să găsească o fiinţă 
mai frumoasă decât Margo? Eu rămăsesem la mijloc ca o mobilă uitată şi mă gândeam 
că aşa se nasc copiii din flori (ce expresie frumoasă!) dintr-o femeie minunată ca o 
floare şi un fluture cu aripi multicolore. Rezultatul în cazul de faţă se dovedea 
deocamdată nemulţumitor. În consecinţă amândoi alergau în continuare zadarnic în 
căutarea iubirii. O căutau pesemne tot acolo unde nu se găsea. Undeva în secret 
simţeam că numai eu port toată vina, că atât unul cât şi celălalt erau de fapt dezamăgiţi 
de rodul iubirii lor. 
 Se spune că apropierea unei femei frumoase naşte  invidii în suratele ei şi, de 
presupus, adoraţie şi concurenţă între bărbaţii care-i roiesc în preajmă. Pe lângă Margo 
aveam să aflu multe despre taina cea mare; şansa mea de a trăi lângă ea a fost o şcoală 
nepreţuită. Nici nu putea fi vorba de vreo invidie. Aproape că învăţasem totul despre 
iubire, subiect suprem şi nesfârşit de literatură. 
 Îi admiram trupul desăvârşit cu abdomenul plat şi benghiul din mijlocul lui, semn 
neîndoios că venise şi ea pe lume aidoma tuturor oamenilor şi nu din spuma mării 
precum zeiţa cu care o asemănam. Îmi îngropam faţa în rochia ei foşnitoare. Îmi 
mângâia creştetul cu tandreţe dar şi cu nerăbdarea celui ce vrea mereu să scape de nişte 
cătuşe nevăzute. Eu nu mă simţeam nefericită de acea grabă de a se descotorosi de 
mine, ci eram recunoscătoare pentru clipa de tandreţe. Nici absenţa ei nu mă făcea să 
sufăr; rămâneam în raiul plin de amprentele  ei. Rătăceam  prin el singură, îmbătată de 
parfumuri şi nimicuri încântătoare ca un paznic şi suveran totodată peste acea lume 
impregnată de prezenţa ei, de oglinzile care mai purtau amintirea chipului ei.  
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 Dacă gândul mă purta mai departe încercând să ghicesc ce se întâmpla cu făptura ei 
irezistibilă în braţele iubiţilor ei? Da, dar totul era îmbrăcat într-un halo irizat, imprecis, 
mult mai mult decât realitatea pe care aveam s-o aflu personal mai târziu. Îmi era 
suficientă la acea vreme visarea cu ochii deschişi, destul ca să-mi umple sufletul de 
iluzii. Mai târziu, când aveam să aflu toate tainele trupului, haloul cu irizări s-a 
destrămat treptat şi am coborât în materia destul de seacă. 
 Margo era în plină căutare de iubire cu toate simţurile vii, plină de speranţe mereu 
reînnoite. După un prim eşec rămăsese nu deziluzionată, nu secătuită, ci mai 
strălucitoare, mai irezistibilă; pornise ca o navă cu pânzele desfăcute în marea aventură 
spre tărâmurile făgăduinţei. Acum ştiu că minunata navă avea să sufere grave avarii în 
partea nevăzută, în coca ei, dar fără ca partea ei văzută, forma desăvârşită să trădeze 
ceva din suferinţele cu care s-a confruntat. Era aceeaşi minune a naturii care, culmea, 
din pricina desăvârşirii ei nu reuşea să-şi găsească perechea. Pentru că atât de des se 
întâmplă ca perfecţiunea să aibă calitatea de unicat, nepotrivindu-se cu nimeni şi cu 
nimic, sfârşind în singurătate şi nefericire. 
 Când a început distrugerea minunii, a unicatului abia de observasem. Lupta ei 
pentru a păstra aparenţele cred că a fost cumplită. A ascuns totul, de mine, de alţii, de 
ea însăşi, dar viermele distrugerii era bine ascuns înăuntru, de unde îşi făcea lucrarea 
temeinic şi fără oprire. Margo a refuzat operaţia, a refuzat tratamentul. Toate acestea i-
ar fi adus atingere perfecţiunii ei, ar fi sluţit-o. Poate avea dreptate; era o capodoperă a 
naturii şi se simţea datoare să apere această capodoperă cu toată fiinţa ei. Îşi iubea 
trupul căruia i se închina ca unui zeu. Margo nu voia să accepte că această capodoperă 
nu era a ei, că o avea cu împrumut şi că prea devreme trebuia să o restituie. Să o 
restituie… Şi ea nu găsise încă iubirea! Alergase mereu după ea zadarnic. 
 Cobora treaptă după treaptă. Se lupta cu disperare. Nu cu boala, cu aparenţele. 
Orice ar fi răbdat, mai puţin desfigurarea. Îi vopseam părul care de la o vreme albea la 
rădăcină, îi dădeam unghiile cu lac, dar unghiile începeau să se exfolieze. Trupul ei 
armonios ca o amforă odinioară îşi arăta acum, prin pielea gălbejită, colţurile oaselor. 
Minunatul ombilic, suav, mângâietor, împărţind în două armonia amforei ca o sincopă 
în mijlocul unei simfonii divine, dând farmec şi surpriză, se încreţise sorbit spre 
interior. Margo se prăbuşea înăuntru, era suptă de materia interiorului care se măcina  
într-o implozie. 
 Ca un sculptor veritabil iubea formele, îşi iubea formele. Pentru că dacă-ţi pierzi 
formele cine te mai recunoaşte, cine te mai iubeşte? În acest drum către neant, Margo 
îşi pierduse speranţa, nu ştiu în care moment, cândva, insidios înţelesese, dar continuam 
amândouă acelaşi ritual al cochetăriei cu rezultate tot mai jalnice. Schimbasem rolurile, 
Margo devenea umbra. 
 Margo murea deznădăjduită, încă tânără şi fără a fi întâlnit iubirea din imaginaţia 
ei, deznădăjduită că trupul o trădase. Oare ce bărbat ar mai fi vrut să îmbrăţişeze un 
schelet îmbrăcat în piele? 
 Mario zburda şi el pe câmpiile dragostei zburând din floare în floare, căutând şi el, 
dacă nu perfecţiunea, diversitatea în mod sigur, sănătos şi optimist, lăsând mereu 
trecutul în urmă, parcă fugind de sine însuşi. Eu stăteam între ei cu inima sfâşiată, 
neputând să le spun că iubirea este la mine, că totul este atât de aproape, că trebuie doar 
să facă drumul invers, că eu le ţin inimile în palme, le păstrez pentru totdeauna. 
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…………………………………………………………………………………………… 
 Margo era acum mireasă, în rochie albă şi capul înconjurat de o coroniţă din flori 
albe mărunte, plecată pe plaiuri îndepărtate, alergând poate prin lanuri de flori de câmp 
după fantoma pe care o urmărise mereu. Stăteam în picioare lângă ea privindu-i chipul 
înstrăinat şi îi şopteam neauzit: „Eu te-am iubit şi te voi iubi până ce ne vom reîntâlni şi 
vom fi din nou una, frumoasa mea mamă, Margo…” 
 
………………………………………………………………………………………… 
„În ziua de azi totul e altfel, noi suntem femei emancipate, libere, facem copii când 
vrem, iar aceştia nu vor fi o piedică în calea vieţii, continuăm să trăim la fel ca înainte, 
să ne trăim viaţa.” 
 Copilul a încercat să o mai reţină: 
-  Stai cu mine, mama. 
- Ţi-am spus, Margo! Mai stau, dar numai puţin. 
 Margo a stat dulce şi tandră şi sufletul copilului s-a umplut de căldură. 
- Să fii cuminte şi să dormi. 
- Dar tu unde pleci? De ce nu stai cu mine? 
- Nu pot să stau mereu cu tine, trebuie să-mi trăiesc viaţa. Să ţii minte asta, că oamenii 
mari trebuie să-şi trăiască viaţa. 
 După ce s-a închis uşa, copilul încerca să ghicească misterul de afară unde oamenii 
mari îşi trăiau viaţa. Trebuia să fie ceva foarte serios asta, ceva ce semăna cu serviciul. 
Paşi grăbiţi, portiere trântite, motoare pornind, un fel de du-te-vino, din care copilul nu 
înţelegea mare lucru. Margo revenea în toiul nopţii, dimineaţa, sau lipsea câte două - 
trei zile la rând. Margo era foarte ocupată şi copilul se gândea că trebuie să fie ceva 
foarte obositor să-ţi trăieşti viaţa. Revenea câteodată veselă, alteori tristă. Mai şi 
plângea, dar îşi revenea repede şi pleca din nou. Atunci când era tristă, atunci era cel 
mai bine, erau doar ele două şi se strângeau tare în braţe şi Margo o mângâia pe păr. 
Din păcate asta dura puţin. Viaţa trebuia trăită. 
…………………………………………………………………………………………… 
 Frumoasa mea Margo avusese şi ea o mamă, colaboratoarea Creatorului. Când 
aripa morţii fâlfâi deasupra ei, Margo încercă să se ţină departe. Nu pentru că n-ar fi 
iubit-o pe bătrână, dar se temea că bătrâneţea şi moartea sunt contagioase. Muri într-un 
loc străin şi rece, izolată de toţi, între flacoane şi perfuzii. Această grabă de a scăpa de 
priveliştea morţii, de a încredinţa altora sarcina aceasta îngrozitoare, uşurează sarcina 
celor vii. Margo încă nu ştia că plata va veni curând, pentru că ceea ce scoţi de pe un 
taler se adaugă celuilalt. Făcu tot ce era de făcut pentru înmormântare cu graba şi 
nerăbdarea de a se îndepărta, de a fugi înapoi în viaţa ei obişnuită, tărâmul morţii 
rămânând departe, acolo de unde n-ar fi putut-o atinge niciodată dacă lua o distanţă 
suficientă. 
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IRONIM MUNTEAN 
 

                      Timp şi destin 
 
      „Jurnal al stărilor...” ca şi alte cărţi ale lui 
Iuliu Pârvu (Jurnalul stărilor lirice, Jurnalul 
stărilor narative, Jurnalul stărilor reflexive, 
Jurnalul stărilor de călătorie I și II), „Trei ani din 
viaţa de zi cu zi a unui bărbat ca lumea”, Napoca 
Star, 2014 conține însemnări zilnice din anii 2011-
2013 transcrise din numeroasele-i caiete-jurnal, 
formulă aleasă şi pentru romanul său, cu 
convingerea că „Formula jurnalului pare cea mai 
ieftină, dar și cea mai sinceră, în demersul 
scriitoricesc. Nu prea ai nevoie de compoziţie, e 
destulă o oarecare oralitate, ca totul să iasă bine. 
Sinceritatea vine de la sine. Publicul e aproape sigur” (p. 453). Chiar dacă iese 
din canon (ficţiune limitată și realitate sporită, compoziţie nu prea complexă, 
personaj protagonist coincident cu autorul narator, romancierul este sigur că 
formula aleasă satisface nevoia de epic, de poveste: „Un jurnal evenimenţial 
este simplu de tot. Sunt rare evenimentele care să stârnească măcar un interes 
mare, nu general. Cititorul așteaptă și stările, care le însoţesc, să verifice dacă 
se poate regăsi în ele. De aici formula aleasă de mine: jurnalul stărilor, care 
simt că mi se potrivește de minune” (p. 453).  
 Iuliu Pârvu ştie că „Literatura înseamnă în primul şi în primul rând 
experiment permanent cu tine însuţi” şi nu „mod agreabil de a fugi de 
realitate” din contra este modul „cel mai exigent de a lua act de realitate. De a 
inventa realitatea, de a o institui. Cum? Devenind autentic”... „Un mare 
scriitor nu inventează, de fapt, nimic, el descrie totul din interiorul fenomenului. 
Adică are marea putere de a se transpune acolo. „Madame Bovary c’est moi” 
asta înseamnă, nu altceva”. (Bogdan Crețu: La ce bun literatura? Realitatea ca 
proiect imaginar – în „Contemporanul”, aprilie, 2014, p. 6). De altfel nu e 
firesc a se face distincţie tranșantă între realitate și ficțiune, fiindcă, ceea ce ne 
definește ca oameni, doar străbate în lumea din afară. Totul se petrece în lumea 
dinăuntru, iar prin literatură sinele se situează direct, frontal în raport cu câteva 
din marile ei teme legate de: viață, moarte, iubire, putere, relația învățător-
ucenic, etc. 
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 Romancierul nu-și motivează formula romanescă aleasă numai în cele patru 
texte ce însoţesc „însemnările zilnice” pentru cei trei ani ai jurnalului, ci și-n 
multele reflecţii risipite în cuprinsul volumului  şi compun o veritabilă artă 
poetică, din care răzbate ideea că realitatea trebuie estetizată, pătrunzând în 
miezul ei unde se ajunge doar dacă sondează profund în sine însuși, sondaj care 
nu e convenție estetică, ci modalitate de a lua act de realitate care nu există 
independent de om şi de sensibilitatea sa.  
 Cu aceste convingeri Iuliu Pârvu compune un roman realist, cronică de 
familie proiectând-o într-un timp și un spațiu cuprinsă în cercuri concentrice 
succesive: familie-casă-grădină-sat (Gârbău) oraş (Cluj) –țară-lume din 
perspectiva naratorului protagonist şi autor, care la vârsta de 73 de ani (împliniți 
în 2013) rememorează evenimente trecute, ori trăite recent în calitate de 
„bărbat ca lumea” cum făcuse și ca „om de rând, ca poet, în volumul: „Din 
cântările unui om de rând”, în ambele ipostaze ca „om întreg”, „om deplin”, ca 
ardelean ce „duce lucrul până la capăt”. Dar „Trei ani din viața de zi cu zi a 
unui bărbat ca lumea” nu-i doar simplă cronică de familie, nici cântare a 
vârstelor ființei umane, ci și meditația profundă a unui cugetător ajuns la vârsta 
înțelepciunii lui Solomon (mărturiseşte, la un moment dat că s-a gândit la 
alcătuirea unei cărți: „Solomoniada” care să adune miile de gânduri risipite prin 
zecile de caiete cu „însemnări zilnice” căruia „nimic din ceea ce este omenesc 
nu-i este străin” (Nihil humani a me alieno auto)”. 
 Este un roman de sinteză a stărilor (narative, reflexive și lirice și ale 
călătoriilor). Tipologic este roman mozaic care asamblează întregul din 
„episodul narativ” și „ciobul epic”, o construcţie omogenă, bine așezată, fără 
tehnică prea complicată și o intrigă ramificată, acțiunea curgând în jurul unui 
conflict unitar, chiar dacă-i repetabil, alimentându-se din interesul arătat vieții 
autentice și sincerității cu care-și dezvăluie naratorul individualitatea, fără a 
recurge la trucuri, la artificii, la recuzită. 
 Totul pivotează în jurul gândului de „aş dezvolta ideea unui conclav de inși 
care ar fi variantele aceluiași arheu, întâlnite întâmplător într-un spațiu uman 
izolat, ca să aibă plăcerea să comunice zile și nopți de-a rândul ca în final să li 
se pară că, de fapt, sunt fraţi” (p. 422) romanul lui Iuliu Pârvu interesant prin 
viziunea despre lume, despre om și despre literatură. 
 Tematic romanul abordează complexa problemă a timpului bivalent veșnic 
pentru univers şi efemer pentru ființă, măsurat de calendarul cosmic, în care 
anotimpurile se rotesc etern, ciclic, angajând omul ce-şi parcurge vârstele 
existențiale (copilărie, adolescență, tinerețe, maturitate, senectute) integrat în 
colectivități (familie, neam, generaţie, popor) și prinse în istoria oglindită de un 
calendar (laic, creștin și al lumii). Epicul evenimentului trăit direct este concis, 
mai frecvent este cel al evocării, al rememorării, prin care plonjează în trecut și 



 96 

realizarea celor două planuri ale acțiunii a cărei tensiune este potenţată de 
capacitatea reflexivă omniprezentă, înclinația spre filozofare, disponibilitatea 
spre asociaţii eseistice. 
 Compoziţional, „Trei ani din viața de zi cu zi a unui bărbat ca lumea” 
conţine jurnalul celor 1096 de zile din viața a trei generații dintr-o familie a 
cărei căpetenie își definește destinul sub pecetea timpului al cărui tâlc încearcă 
să-l găsească, să-l descifreze, nu numai trăind evenimentele, zi cu zi, în familie 
ca soţ, părinte şi bunic, ci coborând pe apele vremii spre propria-i naștere și 
copilăria petrecută în sat, adolescența și tinerețea, studiind la Cluj, (unde revine 
după un foarte scurt stagiu ca profesor la Turda). Cele două planuri ale structurii 
romanești se întâlnesc într-un moment de bilanț (31. Dec. 2013), când „Verific 
balanța între speranţă şi temeri. [...] până la urmă nici speranţa nici teama nu 
și-au depășit limitele, s-au compensat mai degrabă, astfel că a rezultat un an 
suportabil, cu bune şi rele, ca pentru o viaţă de om abișnuit. Un an e un an, el 
face timpul să apese mai greu pe umerii bătrânilor. Așa îl simțim și noi, poate 
chiar mai acut ca alte dăţi, pentru că prea multe iertăciuni au ieșit din gura 
preoţilor lângă catafalcul unor cunoștințe ale noastre. Prea mulţi apropiaţi ne-
au părăsit, luând calea veșniciei” (p. 493).  
 Romanul pivotează în jurul protagonistului, care nu are nume, dar are 
identitate, fiindcă autorul nu „amestecă realitatea cu ficţiunea”, nu-l 
deposedează de „corespondențe din realitate cu biografia proprie” cum fac 
unii autori „ca apoi să trimită spre ele săgeţi veninoase ori să le pună în 
situație stânjenitoare. Este un mod laş de a se război cu lumea. Invidia, 
ranchiuna găsesc, astfel calea cea mai obscenă de-a se exprima. Nu au de dat 
socoteală, pentru că personajul nu-și poartă identitatea, deci i se poate pune în 
cârcă orice. Este unul din trucurile obișnuite mizeriei scriitoricești” (p. 125). 
 Pentru Iuliu Pârvu „romanul trăiește prin personaje”. Dacă ele sunt vii, cu 
siguranță şi viaţa lui va fi lungă”. Afirmaţia „Că orice autor se regăseşte într-
un fel în personajele sale nu-i decât un truism foarte des formulat. Important 
este s-o facă inteligent. Dacă se varsă în personaj cu toată biografia sa, riscă 
enorm, își poate aduna toate belelele pe cap. Oricui îi vine ușor să lovească în 
personajul tău cu intenţia să lovească în tine. Pe cât e posibil, e bine să te 
ferești de gura lumii, deci să pui cuvenita distanță între tine și personajele tale. 
Cine dă în ele să nu dea şi în viața ta” (p. 128). Nu e cazul autorului, a cărui 
sinceritate a trăirii și gândirii și exemplaritate existențială, atât de divers-
ipostaziată, nu-l expune riscului dezaprobator. Şi apoi Iuliu Pârvu este ca și Ion 
Budai-Deleanu (cu a sa „Ţiganiadă”), cu această „Solomoniadă” atât de 
originală, „voi da samă de ale mele câte scrii” (cum consemna înaintașul său 
din Şcoala Ardeleană). 
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 „Omul deplin”, „omul cumsecade”, „întreg”, „bărbatul ca lumea” din 
sintagma titlului romanului, în consonanță cu conceptul de arheu, insul 
prototipic, originar, are în primul rând dimensiunea familistului de origine 
rurală, cu distincție aristocratică de sorginte ţărănească, ce-și venerează părinții 
cărora le închină un veritabil cult de „veșnică pomenire” integrând valorile 
spirituale și repectul pentru obiceiuri și tradiții, pentru folclor în codul său 
moral, rafinat prin cultura asimilată. El este un soţ tandru, atent, drăgăstos. Este 
un părinte model, afectuos, mândru de reușitele spirituale, profesionale și 
matrimoniale ale celor trei copii ai familiei; Tincuţa, Ancuța și Ionuţ, având 
cuscri în Germania, la Alba Iulia și Sovata. 
 Bunic impecabil, îşi conservă disponibilităţile ludice, rezerva de inocența 
infantilă în inițierea protectoare a nepoților Andrei şi Ana (copiii Ancuţei și ai 
lui Dinu în Cluj) și urmărind, de la distanţă, apariţia pe lume a Elsei-Alexandra 
(fiica lui Ionuţ) cetăţean al lumii de peste Ocean, unde părinți sunt stabiliți, spre 
îngrijorarea bunicului, care se întreabă dacă urmașii săi, în această lume 
globalizată vor mai avea orgoliul de a fi „români”. 
 Familia petrece marile sărbători creștine, aniversează onomasticile, zilele de 
naștere ale tuturor, se întâlnesc la mese festive, unde „bărbatul ca lumea” oferă 
și din produsele muncii sale de grădinar priceput, gospodar iscusit, moştenitor 
cumpătat, consemnând, la rându-i, ca un gurmand ponderat, dezgustător 
cenzurat de ochiul atent al soției unui cardiac operat. În viața armonioasă a 
acestei mari familii surprinde doar conflictul cu cumnata Livia, sora soției, fostă 
colegă de facultate, care dinamizează tensiunea. 
 Dascăl respectat, magister model pentru zeci de generații de liceeni clujeni, 
pune tema biblică a relației dintre învățător-ucenic într-o originală ipostază, 
modelând caractere, urmărindu-le şi evoluţia ulterioară, bucuros de succesele 
raportate la revederile de zece, douăzeci de ani și celelalte. La rându-i nu a uitat 
de proprii magistri din şcoală, liceu, facultate, cărora le păstrează respectul, 
veneraţia și celor dispăruți memoria veșnică. Cu colegii de la Inspectoratul 
Şcolar, unde a lucrat atâţia ani, pensionarul se întâlnește săptămânal 
rememorând atâtea amintiri de prieten fidel. 
  Continuă să fie la 73 de ani un intelectual cu convingeri ferme, personalitate 
dinamică, conducând cenacluri literare, conferențiind cu patos, participând la 
dezbateri radio și televizate interesând pentru polivalența personalităţii sale și 
bucurându-se de ascensiunea celor două fiice ale sale, cu doctorate la Sorbona 
(Tincuţa – teoria artei) și Cluj (Ancuța, litere) și cariere ce se anunţă exemplare. 
 Meloman clasic, ascultător pasionat al marilor interpreți de muzică 
populară, folclorist tradiţional, atent observator al calendarului religios și laic 
al obiceiurilor și tradițiilor, chibiţ cu nostalgia sportului idealist al studenției 
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sale, este un istoric romantic risipind reflecții despre neam, popor, națiune, țară, 
stat. 
 Cugetător raţionalist din stirpea lui Montaigne, dând prioritate jurnalului 
stărilor intime, preocupat de întâmplările vieții cotidiene, mărturisind cu 
sinceritate date personale, dezvăluindu-și personalitatea poliedrică, preocupat de 
individul uman şi identitatea lui, separă lucid viaţa privată de cea publică. Ca și 
Montaigne este partizan al respectului faţă de autoritate în viaţa publică (dar 
autoritatea să fie dată de valoarea autentică) și al libertății în viața privată. 
 Din aceste convingeri decurg dimensiunile observatorului politic sever și ale 
moralistului brevetat, exigent, patriot autentic, adversar inclement al 
demagogiei, corupţiei, portretizând cu superioară maliție, justificată intoleranță 
în tehnica aqua forte, chiar pamfletară, pe cel care, în viziunea majorităţii 
simbolizează răul suprem (Președintele Băsescu portretizat ca în pamfletul 
„Baroane!” al lui Tudor Arghezi – vezi pag. 172, 175, 332, 340, 409): „Am 
întâlnit, totuși, oameni, e adevărat nu mulţi, faţă de care n-am simţit şi nu simt 
nicio afinitate. Au fost și mi-au rămas antipatici în absolut. Așa-i actualul 
preşedinte al ţării. De cum a intrat pe scena politică, până a nu avea funcții 
înalte în stat, m-a iritat. Îl simt dintr-un alt spațiu decât al meu, cu rădăcini în 
altă civilizație, nu știu, dar nu mi-l pot apropia sufletește sub nici un chip. 
Poartă în sine o viclenie şerpească, mușcă pe furiş, nu poate trăi decât 
secretând venin. Or, pentru mine nu e nimic mai dezagreabil decât șarpele. În 
general târâtoarele, la vederea lor mă prind fiorii reci în toată fiinţa. O alertă 
generală. Norocul meu este că nu am întâlnit în viaţă mulți oameni-şerpi, încât 
am rămas cel de la naștere. Astfel, cine știe ce răceli ne-ar fi prins” (p. 211). 
 Frecvente sunt reflecţiile despre generaţia în care se înscrie, pe care o 
definește nu ca pe una de creaţie, ci mai degrabă ca o promoţie, cu date 
biologice și sociale apropiate, dar care pentru a se configura avea nevoie de 
„reprezentanți credibili. De obicei oameni politici. Cum nouă promoţiei 
postbelice, ne-a fost aproape imposibil lucrul acesta, ne-am concentrat 
disponibilitățile creatoare în domeniul economic și în domeniul culturii. Astfel a 
rămas ceva după noi, chiar dacă nu am fost prea vocali în viața publică” (p. 
75). E convins că „Fiecare generaţie împlinește o misiune ori îşi duce crucea. 
Nu-şi poate face de cap. Dacă încearcă, totuşi, o vor blestema cele care îi 
succed. Generația mea s-a transformat sub presiunea suferințelor înaintașilor. 
Noi avem misiunea să readucem ţara la normalitate. Misiunea noastră 
constructivă s-a născut dintr-o necesitate istorică. […] Generaţia noastră a fost 
arbitrată corect, astfel că în sânul său nu s-au produs perturbații” (p. 78). 
Numai „generațiile cărora a fost cine să le inducă un ideal se pot împlini 
istoric” (p. 65) și șansa celei tinere, de azi, este „să se întoarcă şi ea, ca altele, 
spre veșnica temă a condiției omului în lume” (p. 355) nu spre „minimalism”, 
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ori „mizerabilism”. După o comunicare apreciată la simpozionul „Octavian 
Goga – 75 de ani de la moarte”, conclude: „... generaţia mea a cultivat 
academismul, s-a regăsit firesc în manifestările sale. Am fost o generație 
pedantă, de aceea înaintașii ne-au lăsat locul în societate cu încredere. Nu i-am 
dezamăgit.” (p. 397). Dar ea se subţiază mereu şi „O generație ajunsă la 
asfinţit nu are cum privi înapoi cu mânie, pentru că îşi tulbură scaunul” (p. 
413), dar „O generație care și-a găsit locul în istorie are dreptul legitim să şi-l 
amenajeze după gustul său, nu după părerile altora” (p. 482). Dar scriitorul 
Iuliu Pârvu care din 1998, când a debutat, a publicat 12 volume, din care 
ultimele trei în 2011 (Aicea, printre ardeleni, critică literară), 2012 (Din 
cântările unui om de rând, poezie) şi 2013 (Jurnal de călătorie, II, proză de 
călătorie) este încă, în mod paradoxal, doar membru stagiar al Uniunii 
Scriitorilor, deși este critic literar căutat (3 volume publicate), prozator realist 
(3 vol.), poet autentic (2 vol.) ce înstrunează (prin vol. „Din cântările unui om 
de rând”) o simfonie poetică, compune „Cântările vârstelor”, cugetător 
raționalist (2 volume) și moralist superior (cum rezultă și din acest roman). Ca 
„bărbat ca lumea” în ipostaza de critic este activ, obiectiv, citind consecvent 
devenind firesc un rafinat diagnostician al valorii literare, constituindu-se „ca 
filtru prin care arta e strecurată de eventualele-i impurități” (p. 381) 
considerând că „... mă puteam institui fără efort cronicar literar al unui 
săptămânal cultural. Răspundeam ușor unei asemenea obligații. Şi aş fi lucrat 
cu plăcere. Dar n-a fost să fie...” (p. 411). A colaborat însă, cu succes, în reviste 
literare, chiar dacă, cu intermitențe: „Criticii literari au statul ingrat. Pot fi 
temuți când au unde să publice, dar săgețile lor pot avea efect de bumerang 
după ce rămân singuri” (p. 456). Nu e cazul său: „Nu stau toată ziua pe la ușile 
redacţiilor, dar mă bucur dacă-s primit cu respect. Nu cred că am înșelat pe 
nimeni prin ce-am publicat până acum, deci nu ar fi motive pentru un alt 
tratament” (p. 460). 
 Poetul, prezent în volum cu poezii ocazionale, „Mărţişoare” compuse 
pentru soţie, fiice, cuscre, ori fiului (la căsătorie), norei (Persida), nepoatelor, 
este liric autentic, fapt confirmat de volumul: „Din cîntările unui om de rând” a 
cărui geneză este consemnată, iar receptarea lui este cea așteptată. Prozatorul 
realist confirmă mai ales în ipostaza călătorului invederat, cu un dor de ducă 
irepresibil pentru insul ce-şi ia revanşa faţă de unii înaintaşi care n-au părăsit, 
probabil, hotarul Gârbăului. A străbătut continente, mereu având alături soţia, 
dar crede că „sunt încă multe spații europene care mă așteaptă să le cuceresc, 
pentru a le converti în valori sufletești personale. De câte ori pun la cale un nou 
proiect în acest sens, trăiesc o bucurie de adolescent care nu stă la îndemâna 
oricui” (p. 425).  
 Orice călătorie își are ritualul ei, fie că e făcută cu mașina proprie, cu 
autocarul sau cu avionul, având o funcție inițiatică şi reprezentând „un alt mod 
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de a trăi faptul cultural, un alt mod de a cunoaşte, specifică unui intelectual 
pur-sânge”. Înainte de călătorie „Navighez pe hărţi şi pe ghiduri spre a fixa 
traseul, pe care îl vreau bogat și economicos”. Cele cinci itinerarii consemnate 
în roman, ca „Jurnal al stărilor de călătorie” însumează cca 60 de zile în care 
străbate Asia Mică (Turcia), Europa (Austria, Germania, Elveția, Franța, Italia, 
Slovenia, Olanda, Belgia, Ungaria, Serbia, Muntenegru, Macedonia, Albania, 
Bulgaria), Orientul Apropiat (Israel, Palestina, Iordania) ia contact cu istoria și 
geografia unor ţări cu o cultură și o civilizație multemilenară. „Bărbatul ca 
lumea” depune mărturia impresionantă despre tot ce aude, vede, simte, gândește 
povestind, evocând, rememorând, istorisind, descriind, confesându-se, 
descoperă o lume descoperindu-se pe sine, reflectând asupra condiţiei umane la 
vârsta înţeleptului, „nimic din ceea ce este. omenesc nefiindu-i străind”. 
 Carte de înțelepciune realizată în tehnica mozaicului „Trei ani din viața de 
zi cu zi a unui bărbat ca lumea” asamblează în viziune caleidoscopică elemente 
diverse ca viața, ca lumea, într-o manieră pe care și-o definşete, fără falsă 
modestie, cu spiritul autocritic autentic: „Îmi place cum scriu. ( Şi nouă! -n.n.). 
de aceea continui să o fac. Am stilul unui bărbat ca lumea. Nu mă atrag 
broderiile metaforice. Nici platitudinile. Cultiv claritatea şi precizia, ceea ce 
conduce la evitarea verbozității muiereşti. Îmi strunesc înclinația spre 
formulările sentențioase, pentru că, în exces și acestea pot obosi. Îmi reprim 
secrețiile liricoidale, ca să nu-mi inunde ideile. Ce rezultă sunt texte care pot 
umbla pe picioarele lor, chiar în spații mai aglomerate”. (p 352) 
 Singură lectura va confirma afirmațiile romancierului. 
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      ANCA SÂRGHIE 
 

ÎN RĂŞINARI,  COMUNA DE OBÂRŞIE A LUI OCTAVIAN GOGA ŞI A 
LUI EMIL CIORAN, LA ÎNCEPUT DE SECOL XXI 

 
    Nu mai este de mult o noutate faptul că 

orice localitate din lume trăieşte cultural prin 
amintirea personalităţilor importante pe care le-
a dat ţării respective şi, în cele mai fericite 
cazuri, chiar lumii întregi. Mai mult decât 
oricând, notorietatea lor este susţinută la 
început de secol XXI de turism,  cea mai 
rentabilă dintre toate industriile de pe 
Terra.  Oricine poposeşte la Salsburg în Austria 
nu poate să nu se oprească la casa unde s-a 
născut în 1756, W. Amadeus Mozart şi vă 
asigur că 12 luni din an vizitatorii roiesc în 
zona aceea. În Anglia, la Stratfort-upon- 
Avon  cei peste două milioane de turişti înregistraţi anual vor să viziteze casa natală 
a lui William Shakespeare. Dar nu se opresc numai la aceasta, ci ei poposesc şi la 
locuinţa sa din anii maturităţii. Apoi merg la Holy Trinity Church, unde 
Shakespeare a fost botezat, ca tot acolo să fie şi înmormântat. În vecinătatea 
oraşului, turiştii vor să viziteze casa unde iniţial locuise mama scriitorului de geniu, 
neprecupeţind să o vadă şi pe aceea a soţiei lui. Şi astfel autocarele cu turişti au 
aglomerat străzile oraşului, încât localnicii fac reclamaţii la primărie pentru cât sunt 
de incomodaţi de valurile de străini. Ei nu se plâng, însă, şi de beneficiile 
economice pe care le aduce turismul în zonă. La Florenţa în Italia mulţi turişti se 
opresc la casa lui Michelangelo, chiar dacă s-au păstrat mult prea puţine lucruri care 
să-l reprezinte şi am ieşit cu totul dezamăgită din acel muzeu. În Spania, o ţintă a 
turiştilor este Alcala de Henares, unde s-a născut şi a copilărit Miguel de Cervantes, 
primăria oraşului iniţiind cu începere din 1997 „Zilele gastronomiei lui Cervantes”, 
ca nou punct de atracţie pentru vizitatorii de pretutindeni. Mai mult, în Spania se 
realizează adevărate trasee turistice pe urmele personajelor şi ale întâmplărilor 
narate de Cervantes în romanul său Don Quijote de la Mancha. Şi exemplificările ar 
putea continua pe pagini multe cu fiecare ţară care ştie să-şi valorifice potenţialul 
cultural datorat înaintaşilor iluştri.  

   Viaţa spirituală a României a rodit şi ea secol după secol, iar civilizaţia 
localnicilor nu încetează să surprindă şi acum, la început de mileniu III, pe 
cercetători prin ingeniozitatea tehnică şi prin sensibilitatea creaţiilor artistice. Marii 
scriitori români se bucură şi ei de o cuvenită recunoaştere postumă. Astfel, la 
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Ipoteştii Bucovinei, casa copilăriei lui Mihai Eminescu a devenit în timp un modern 
centru cultural. Humuleştii lui Ion Creangă, satul Hordou, unde se născuse în 1866 
George Coşbuc, Prislopul lui Liviu Rebreanu din zona Bistriţa-Năsăud sau chiar 
Mărţişorul bucureştean, ca laborator al creaţiei argheziene, au cunoscut 
metamorfoze spectaculoase în ultimele decenii. Asemenea performanţe  devin cu 
atât mai  apreciabile la început de secol XXI, când o vizită a elevilor în programele 
„Săptămânii altfel”, spre exemplu, poate stimula interesul pentru descoperirea 
operei unor scriitori români reprezentativi, interes care înregistrează, altfel, o 
alarmantă descreştere. Receptarea imaginii, care surclasează fascinaţia lecturii, 
recomandă drept benefică folosirea acestui stimul, pe care îl constituie vizitarea 
unei case memoriale, ca imbold pentru cunoaşterea adecvată a biografiei 
scriitorului. 

  Oraşul Sibiu şi satele care o gardează pe sub coamele munţilor nu au fost 
ocolite în istorie de prestigiu şi glorie ctitorială.   Cea mai veche localitate a 
Mărginimii Sibiului,  atestată documentar în 1204, comuna Răşinari este 
binecuvântată de Dumnezeu prin tradiţia seculară a ciobanilor ei intelectuali. Poate 
că nu peste mult timp va suna straniu adevărul că „ţăranii cu biblioteci” ai 
Răşinariului istoric nu se rezumau la cunoaşterea unor scriitori români, ci ei îl 
citeau pe Tolstoi şi Balzac, pe Hegel şi pe Schopenhauer. Din această comună de 
tradiţie pastorală de sub streaşina Munţilor Cibinului s-au ridicat şi intelectuali 
străluciţi, personalităţi de frunte, afirmate în diferite domenii, la nivel naţional şi 
chiar internaţional. Panoplia lor este mult mai bogată decât ne-am închipui şi foarte 
interesantă ca spectru uman şi profesional. Ea se completează şi în prezent, 
dovedind vitalitatea spirituală şi artistic a satului de români transilvani. 

Situată aproape de Sibiu, în centrul României, poziţie geografică ce sporeşte 
şansele vizitării, localitatea aceasta este renumită astăzi în toată ţara şi în străinătate 
mai ales pentru personalităţile ei emblematice, poetul Octavian Goga şi filosoful 
Emil Cioran, drept care din toate părţile sosesc vizitatori interesaţi să le cunoască 
obârşiile, dar pleacă profund dezamăgiţi. Octavian Goga este al doilea mare poet 
naţional român după Mihai Eminescu. Casa lui natală, structurată de multe decenii 
ca  muzeu, este o bijuterie a genului prin autenticul ei mobilierul de epocă, obiectele 
casnice, lucrurile bine conservate, biblioteca familiei, fotografiile păstrate, etc. Deşi 
era cândva vizitabil, în mod paradoxat acum este ferecat aproape întregul an. De ce? 
Pentru că este proprietatea privată a unor moştenitori de vază, o celebră actriţă, 
chiar directoare a Teatrului Naţional din Bucureşti, şi un profesor de literatura 
română din capitală. Pe cât de onorantă este calitatea de-a fi vlăstar din spiţa unui 
asemenea neam, pe atât de păguboasă este tergiversarea redeschiderii muzeului 
Goga la Răşinari din considerentul că proprietatea este intangibilă prin legea 
statului nostru.   

    Am urmat şi eu calea surselor electronice de infirmare, pe care le uzităm din 
ce în ce mai frecvent cu toţii. Pe site-urile Primăriei se menţionează uneori, dar nu 
tocmai consecvent, lipsa de acces la cele trei case natale importante astăzi, respectiv 
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cea a lui Octavian Goga, a lui Emil Cioran şi cea a Ilarie Mitrea, case nevizitabile 
mai mult din motive subiective, decât cu adevărat obiective. În aceste condiţii, iată 
experienţa unui bucureştean sosit la Răşinari plin de speranţă: “Am coborat pe 
Strada Octavian Goga, pe lângă Şcoala "Octavian Goga" şi am ajuns la Casa 
Memorială "Octavian Goga". Am bătut la poarta mare de lemn şi nu s-a întâmplat 
nimic. Ne-am zgâit pe geam, înăuntru nu era nici un semn de viaţă. Iar am bătut. 
Unei băbuţe i s-a făcut milă de noi. Ne-a spus că ne agităm degeaba. Cheia se află la 
Bucureşti, în posesia actriţei Ilinca Tomoroveanu, care este urmaşă a poetului: "No, 
o avut cheia şi doamna învăţătoare, numa că o ieşit la pensie şi nu mai vrea să aibă 
pe cap turişti aşa ca voi. O dat cheia la doamna Ilinca şi casa îi deschisă numai când 
vine dânsa de la Bucureşti, în general toamna". Oarecum descurajaţi, am plecat spre 
clădirea de care văzusem lipit un bust al lui Emil Cioran”. Întrerup mărturia 
călătorului, care va fi descumpănit şi de situaţia de la casa natală a Cioranilor, ca să 
constat un alt paradox. Spre deosebire de atât de atent dotata casă memorială 
a „poetului pătimirii românilor transilvăneni”, casa natală a filosofului Emil Cioran, 
răşinăreanul care uimeşte cu gândirea sa întreaga lume, este total neamenajată. De 
ce? Pentru că Primăria comunei nu izbuteşte să înduplece pe actualul posesor, care 
se numeşte în mod paradoxal tot Cioran, dar nu este rudă cu familia protopopului 
Emilian Cioran, să-şi vândă acea  proprietate. O rudă a acelui proprietar îmi rezuma 
situaţia lui, spunând că mulţi ani la rând el oferise insistent spre vânzare casa 
aceasta primăriei din comună şi ministerului de resort, pentru că avea mare nevoie 
de bani, dar propunerea lui nu fusese luată în seamă. Acum lucrurile stau tocmai 
invers, căci proprietarul nu mai este atât de strâmtorat material, aşa că nu ascultă 
rugăminţile primarului Bogdan Bucur, decât în condiţii cu totul favorabile lui. 

    Ar exista şi varianta ca pe un alt teren din comună să se ridice o  casă cu 
destinaţia de muzeu modern. Dar noi credem că niciunde  pe harta comunei nu se 
poate ridica mai legitim ca aici, exact unde locuise familia protopopului Emilian 
Cioran şi  unde s-au născut cei trei copii, între care Emil a devenit celebru la Paris, 
un muzeu care să-i reprezinte în faţa lumii. În descrierea pusă pe site-ul Primăriei 
putem descoperi câteva argumente peremptorii în acest sens:”Casa filosofului și 
scriitorului care a plecat din Răşinari e la marginea drumului pietruit care străbate 
satul, în dreptul Bisericii Mici, pe malul Râului Caselor. Clădirea e, ca și cea a 
consăteanului lui Cioran, Octavian Goga, o casă ardelenească cu ziduri înalte la 
exterior și o grădină mare în curte. Casa lungă, cu etaj și două rânduri de porți mari 
arată în primul rând condiția familiei lui Emil Cioran, al cărui tată, preot, era un om 
important în sat. Construită de Iacob Cioran în anul 1846, clădirea sugerează 
mândria românului ardelean din clasa de mijloc, fiind un imobil mare, cu multe 
camere, ferestre pe aproape toate laturile și colonade cu frunze ori alte motive 
populare românești. Ferestrele sunt și ele interesante, cu obloane de lemn care se 
deschid spre exterior. Exact în faţa casei, în plină stradă, e așezat și un bust ceva 
mai înalt de un metru, care îl înfățișează pe Emil Cioran, bust afectat însă de 
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trecerea timpului. Din păcate, interiorul casei nu este deschis vizitatorilor. Clădirea 
este acum în proprietatea unei familii din sat, care a fost nevoită să deschidă ușa 
turiștilor curioși veniți chiar și din America Latină ca să vadă locul unde s-a născut 
marele filosof. Stăpânii casei ar fi dispuși să o vândă, iar primarul spune că încearcă 
să obțină banii de la stat ca să facă aici un muzeu în memoria lui Emil Cioran. 
Intersant este că în ziua de azi numele de Cioran este încă răspândit în comună, 
fiind purtat de vreo 20 de familii, pentru că vine de la denumirea unui versant de 
lângă localitate: Coasta Ciorii. Frumusețea casei și a satului e considerată singura 
rază de lumină și nostalgie pe care a avut-o cel considerat un adevărat “filosof al 
pesimismului”. În anii petrecuți la Paris, într-o mansardă, Cioran visa la casa natală 
și comuna Răşinari, care îi fuseseră atât de dragi. „Cât aș vrea să revăd străduţă de 
străduţă, colțișor de colțișor, acest blestemat, acest splendid Răşinari”, scria Cioran 
în anul 1973. Suficient de mult cât să te convingă să vezi casa și să vizitezi 
Răşinariul. Nu de alta, dar, pe lângă această clădire, Răşinariul are extrem de multe 
lucruri de oferit, de la istorie la tradiţii și frumuseți naturale. O încercare stângace 
de recuperare am găsit-o în filmarea postată pe Site-ul Primăriei din Răşinari, unde 
titlul promitea o plimbare prin interiorul casei natale a Cioranilor, dar speranţa 
noastră s-a stins aproape instantaneu. Oare, acum când de ani buni vin spre Răşinari 
nu numai universitari sibieni şi din diferite alte centre ale ţării, lor alăturându-li-se 
cercetători şi pasionaţi cititori ai operei lui Emil Cioran, sosiţi uneori de pe 
continente îndepărtate pentru simpozioane anuale de o certă valoare ştiinţifică, 
localnicii nu găsesc cuvenit să dea niciun semn al preţuirii gânditorului de la Paris? 
Generoasa implicare a unui Cioran al trecutului în sprijinirea lui Andrei Şaguna 
într-un moment de impas financiar la mijloc de secol al XIX-lea, episod pomenit 
frecvent şi acum de preoţii comunei în slujbele lor bisericeşti, ar putea găsi la edilii 
de azi un bun exemplu pentru ieşirea din acest impas. Cei vinovaţi de felul cum se 
prelungeşte o stare letargică ce are urmări nocive incalculabile ar trebui să înţeleagă 
că pe măsură ce dispar şi ultimii moştenitori ai fraţilor Emil şi Aurel Cioran, 
obiectele muzeificabile din familie nu vor mai putea fi găsite de generaţiile 
următoare de intelectuali ai comunei, oricât de deschişi iniţiativelor s-ar arăta ei.   

    Oare nici moştenitorii lui Octavian Goga şi nici proprietarii casei Cioran nu 
au înţelegerea civică  şi morală necesară, nesocotind deserviciul pe care îl fac 
memoriei unor asemenea iluştri înaintaşi? Până la urmă, a fi urmaşul unui om 
celebru nu presupune  numai o favoare a destinului, ci şi o obligaţie, o îndatorire, o 
responsabilitate pe care o ai faţă de comunitate. Cine ar putea calcula pierderile 
morale şi materiale pe care comuna întreagă le are, atât timp cât proiectul 
valorificării acestor case memoriale este tărăgănat deja de atâtea decenii? 

 Atunci când vorbesc despre  frumosul muzeu  care este casa natală a lui 
Octavian Goga din Răşinari, se cuvine să precizez că aici şi nu la Castelul de la 
Ciucea, vizitatorii se pot edifica asupra familiei de preoţi români modeşti, familie în 
care crescuse autorul Clăcaşilor, al versurilor din poemul Oltul sau din Noi, 
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Dascălul, Dăscăliţa, Apostolul şi din atâtea alte poezii nemuritoare. Eu o afirm cu 
toată răspunderea profesorului de literatura română, care a condus grupuri după 
grupuri de liceeni la muzeul, deschis de decenii bune în plin socialism. Chiar mai 
târziu, când accesul a fost restricţionat, s-a găsit soluţia practică, astfel că nu numai 
elevii şcolilor sibiene, ci şi turiştii veniţi de departe erau primiţi cu toată 
preocuparea de Ana, femeia din sat, care avea în stăpânire cheia casei. Ea povestea 
cum a ascuns în zid lucrări ale scriitorului, pe care Securitatea socialistă îl socotea 
un duşman al regimului ca orientare politică, şi noi, vizitatorii îi purtam o reală 
admiraţie. Ea îşi amintea ce mari personalităţi veneau la Răşinari la invitaţia lui 
Octavian Goga, oameni politici şi literaţi, de la M.Sadoveanu la L.Rebreanu etc. sau 
G.Călinescu, pe care l-a găzduit mai mult timp ca să se documenteze pentru Istoria 
literaturii române de la origini până în prezent. Lecturile ad-hoc sau recitalurile 
organizate de unii profesori pasionaţi cu elevii şi studenţii lor, chiar  cu vizitatorii 
străini ai muzeului, popasurile în curtea cu “trei pruni frăţâni” au rămas de neuitat în 
mintea tuturor acelor participanţi. Astăzi este inacceptabilă soluţia ca pentru oricare 
eveniment proiectat la Casa Goga, să fie făcut efortul nedorit al unei deplasări de la 
Bucureşti la Răşinari, ca să se vină cu cheia. Deservirea unui muzeu, deschis 12 luni 
în an, cu orar bine stabilit în zilele săptămânii şi cu ghid vorbitor al măcar unei 
limbi străine de mare circulaţie, nu poate fi acoperită de membrii familiei 
moştenitoare, ci de profesionişti specializaţi în domeniu. 

Tot astfel, în viitor se pot organiza pe lângă Muzeul Cioranilor, (căci nu va fi în 
el vorba numai de celebrul Emil, ci şi de tatăl Emilian, protopopul cu soţia sa, şi de 
Aurel, mezinul familiei, figuri şi ele emblematice  pentru viaţa Transilvaniei) şi 
trasee de vizitare a mai multor puncte de interes în zonă. Dincolo de satul în sine, 
vor putea fi atinse în asemenea vizite organizate negreşit staţiunea Păltiniş, alături 
de Şanta, acel loc drag, marcat luminos şi nostalgic în corespondenţa fraţilor Aurel 
şi Emil Cioran. 

Spre a concluziona, în prezent, între obiectivele turistice de mare interes, pe 
site-ul comunei Răşinari sunt bisericile, şcoala, monumentul memorial al eroilor din 
Al Doile Război Mondial, ridicat de şcoala comunei, mausoleul lui Andrei Şaguna 
de la Biserica din Deal, troiţe şi casele natale ale poetului Octavian Goga, ale lui 
Emil Cioran şi medicul militar Ilarie Mitrea, dar niciuna dintre ele, în mod 
paradoxal, nu este vizitabilă. 

În centrul comunei, în faţa Căminului Cultural de pe Râul Caselor  tronează 
bustul lui Octavian Goga, dezvelit în 4 aprilie 1975, iar din 2013 acestuia i s-a 
alăturat bustul lui Emil Cioran, creat de sculptorul Ioan Cîndea. Este ceea ce un 
turist al începutului de secol XXI venit în comuna lor natală poate admira în mod 
cert cu referire la cei doi creatori de geniu. Fără îndoială, nu poate nimeni considera 
că este suficient şi edificator, mai ales că pe plan  naţional izbânzile în lupta cu 
inerţiile de tot felul în acest domeniu sunt tot mai numeroase. 

                       
 



 106 

 
ZENOVIA ZAMFIR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Tineri talentaţi, vâlceni apreciaţi  

 
Preocupările tinerilor în societatea de astăzi sunt foarte diferite. Modalităţile 

de petrecere a timpului liber, diversitatea mijloacelor de informare, alegerea 
prietenilor constituie pentru tineri prilejuri de descoperire a unor modele şi 
valori diferite.                                   

Mulţi dintre ei învăţă în casa părintească să spună o rugăciune, să fie 
cuminţi şi ascultători, să mergă la biserică, să se închine, să se împărtăşească, cu 
pâine şi vin considerate trupul şi sângele Domnului Isus Hristos care pentru noi 
oameni şi a noastră mântuire s-a jertfit, în zilele lui Ponţiu Pilat. Vâlcea 
străbună, înconjurată de schituri şi mănăstiri este zona unde au văzut lumina 
zilei înalţi ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române: Efrem Enăchescu, Bartolomeu 
Anania, Justiniana Marina. Aceste meleaguri binecuvântate de Dumnezeu sunt 
astăzi locurile unde tineri valoroşi se împărtăşesc cu tainele cunoaşterii şi ale 
iubirii.  

     „Noi copiii nu uităm,/ Pe Dumnezeu să îl chemăm/ Tot mai des în 
rugăciune/ Să-l cinstim prin fapte bune”. Poezia  „Iubirea lui Dumnezeu”, Maria 
Mădălina Deaconu, elevă în clasa a IX-a la Colegiul Naţional de Informatică 
„Matei Basarab”. „Lăsaţi copiii să vină la Mine, că a unora ca aceştia este 
Împărăţia cerurilor, ( Matei 19,14)”. 

Mădălina Deaconu te impresionează prin chipul ei angelic, ochii mari 
strălucitori de culoarea cerului senin, talentul artistic şi poetic, setea de 
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cunoaştere, iubirea de Dumnezeu şi semeni. Anca Maria Pârvu, timidă şi sfioasă 
a înmulţit talentul iubirii cu darul de a ajuta semenii. La numai 18 ani s-a hotărât 
să meargă voluntar în inima Africii pentru a ajuta copiii din acele zone greu 
încercate. Mădălin Gheorghe Trohonel pe care Dumnezeu l-a adus în calea mea 
într-un moment emoţionant, de suflet, la tâmpla bisericii „Cuvioasa Paraschiva” 
din localitatea Suieşti, com. Stăneşti, ctitoria Patriarhului Justinian Marina este 
unul dintre tinerii hărăzit cu darul cercetării, al iubirii, al comuniunii cu semenii 
săi şi cu Bunul Dumnezeu. Alexandru Crăciun  a cucerit deja iubitorii de cultură 
cu scrierile sale publicate în două volume. Alexandru răspândeşte în jurul său o 
lumină aparte, are un zâmbet frumos şi un chip senin. Elena Burcuş o tânără 
interpretă de folclor autentic are în palmares multe premii la concursurile de gen 
la care a participat. Frumoasă şi talentată, Elena are toate şansele să devină 
cunoscută şi apeciată. Şi Patricia Gherman este o tânără poetă în ascensiune. 
Nimic fără Dumnezeu, spunem şi credem adesea. Mădălina Deaconu a înţeles 
acest adevăr şi împreună cu părintele Nicolae Preoteasa au iniţiat un proiect 
intitulat „Sfânta Euharistie-Taina vindecării şi îndumnezeirii noastre”. Pornind 
de la definiție: EUHARISTÍE, euharistii, s. f. (Bis.) Taină şi act de veneraţie în 
cele mai multe Biserici creştine, constând în împărtăşirea cu pâine şi vin a 
credincioşilor; cuminecătură, împărtăşanie, grijanie, Mădălina a reuşit  să obţină 
locul I pe ţară la concursul „Sfânta Euharistie – Lumina vieţii creştine”. 
Festivitatea de premiere a avut loc la Patriarhia Română în prezenţa Prea 
Fericitului Patriarh Daniel. Bunul Dumnezeu a îngăduit să fiu în preajma 
acestor tineri talentaţi şi uneori să pot ajuta, a fost o bucurie şi o mândrie în 
sensul bun al cuvântului. Pe data de 6 iunie în oraşul Vulcan, Maria Mădălina 
Deaconu şi Elena Burcuş vor fi premiate pentru creaţiile literare pe care le-au 
prezentat la concursul „Mineriada internaţională a tinerilor liceeni“, organizat 
de renumitul jurnalist şi scriitor Ştefan Nemecsek. Felicitări Mădălina şi Elena, 
succes pe viitor tuturor tinerilor prezentaţi. 
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OVIDIU SUCIU 
 

                                     DOI FILOLOGI LETONI  
 
           Doi filologi letoni au împlinit un destin comun în familia Briedis şi, deşi trecuţi 
prin furcile caudine sovietice, KGB-iste, crucificaţi, ameninţaţi cu moartea, deportaţi, 
au supravieţuit, s-au implicat, luptând şi riscând prematur libertatea patriei lor, au 
triumfat, lăsând o operă scriitoricească încă în derulare, ce va fi cunoscută şi apreciată 
peste hotare, în care se află şi cărţi dedicate culturii române. Dacă în România mai 
există aşa-zişi intelectuali ce îşi ponegresc ţara, făcând-o în afară de ocară, iată că în 
străinătate există şi distinşi cărturari care, cu devotament, se pun în slujba culturii 
române. Cinste lor... 
 Recent, la Satu Mare a avut loc cea de-a XIII-a ediţie a Festivalului Internaţional 
de poezie. Cu acest prilej, au fost invitaţi soţii literaţi letoni Leons şi Maria Briedis. La 
festivităţile ce au avut loc au acel prilej la Satu Mare şi Baia Mare, un moment de vârf 
l-au constituit şi expozeurile strălucite verbale ale celor doi invitaţi, mult aplaudaţi. 
Drept care juriul concursului i-a răsplătit prin acordarea ‚,Opera Omnia’’.  
 Leons Briedis – fişă scriitor. Portret: distins precum un luminat apostol. Părinţii 
domniei sale au fost dascăli în Letonia. La 5 ani, viitorul poet a scris prima sa poezie, 
publicată după doi ani la Riga! A fost un elev şi un student eminent, cunoscător al 
culturii universale, apoi, mai târziu, şi al culturii române, având o amplă deschidere, în 
primul rând spre Eminescu şi Vieru, dar şi spre Blaga, Eliade, Sorescu, Nichita 
Stănescu, etc. Aplecându-se spre rădăcini, spre folclor, cei doi au avut un adevărat cult 
pentru tradiţii, pe care le-au cultivat în scrierile lor. În facultate, Leons Biedis a 
cunoscut-o pe colega sa, Maria Macovei, din Basarabia, care a avut un dramatic destin, 
alături de familia sa deportată în Siberia. Apoi, revenind în ţară alături de soţul său 
Leons, au continuat lupta pentru eliberarea şi independeţa patriei lor. Au scris şi tradus 
cărţi de proză, poezie, eseuri, bine primite în diverse limbi, făcându-se cunoscut în 
lumea literară. Au editat împreună şi volume, reviste, cu rezultate remarcabile. 
 Maria Macovei-Briedis: Pe lângă activitatea scriitorească, a îndeplinit, după exil, 
şi funcţii politice, printre care şi cea de reprezentantă a Parlamentului românla 
Chişinău. Drumul lor a fost presărat cu spini, cu trădări, dar şi cu multe împliniri şi 
bucurii. Opera lor scriitorească încă în derulare va creşte, va înflori. Un loc de cinste îl 
ocupă cultura română, pe blazonul căreia îşi regăsesc numele şi cei doi scriitori 
letoni.Observăm că în opera lor apare semnificanta DAINA (doină). Maria Briedis 
spunea: „Lucrând de atâta vreme la valorile universale, noi ne-am apropiat mult de 
izvoarele începuturilor, ale adevărului, infinitului şi eternităţii.’’ Leons Briedis: ,,Ne-
am aplecat sufleteşte asupra a 44.000 de poezii despre păstori şi plugari. Munca şi 
lumea realului reprezintă temelia trecutului, condiţie a existenţei noastre. Domniile lor, 
alături de alţi confraţi luptători, au salvat Letonia de rusificare. Poeţii, în general, prin 
poeziile lor, au salvat speranţele Lumii!’’. 
 Leons Briedis, cunoscător al mai multor limbi, a tradus literatura universală în 
limba sa, inclusiv din şi în limba română. A cunoscut şi a dialogat cu mai mulţi scriitori 
români precum Naum, Preda, Stănescu, Jebeleanu, Sorescu, Doinaş, Caraion, 
Bănulescu, Titel, Păunescu, Alexandru, Tomozei, Baltag, Dinescu, Flora, Danilov, etc. 
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Importante rămân traducerile din Arghezi, Stănescu, Blaga, Vieru, Bacovia, Goga, 
Bolintineanu, Pillat. Poemul lui Grigore Vieru ,,În limba ta’’, a intrat în istorie ca imn 
naţional al Letoniei în perioada de independenţă naţională.  
 L-am cunoscut pe Leons Briedis la Satu Mare. Domnia sa îi atrage ca un magnet 
pe toţi cei care-l ascultă. Pentru noi este un fiu adopotiv de seamă al spiritualităţii 
româneşti... 

                                                 **** 
 

O SĂRBĂTOARE A CULTURII ROMÂNEŞTI LA RÂMNICU VÂLCEA 
 

                                 Moto 

                                 „...Tradiţia adevărată e singura merinde sufletească" 
                                                                       Liviu Rebreanu 
 

         În perioada 14-18 mai 2014, municipiul Râmnicu Vâlcea a fost gazda uneia dintre 
cele mai frumoase manifestări ale culturii româneşti, acum când cultura românească 
este lăsată la voia întâmplării de mai marii vremii, instituţiile de cultură abilitate 
manifestând dezinteres. Există însă oameni providenţiali, pasionaţi de cultură, puşi în 
slujba acesteia care încearcă după posibilităţile pe care le are să menţină sus steagul 
fenomenului cultural românesc din vremurile noastre. Un asemenea om este şi 
scriitorul Ioan Barbu care s-a dovedit încă din anul 1990, când a înfiinţat primul ziar 
privat independent din România postdecembristă, un mare animator al culturii vâlcene 
şi nu numai. 
          Invitaţi şi participanţi la această mare sărbătoare de suflet, de mare calibru, 
scriitori, artişti, artişti plastici din Râmnicu Vâlcea, Sibiu, Bucureşti, Oiteşti, Curtea de 
Argeş, Cluj-Napoca, Baia Mare, Slatina, Urziceni, Iaşi, Satu Mare, Constanţa, 
Târgovişte, etc,etc,etc; nume sonore precum: Ion Andreiţă, Florentin Popescu, Nicolae 
Dragoş, Nicolae Dan Fruntelată, Gheorghe Păun, Aurel Pop, Daniel Corbu, George 
Călin, Aurel Goiciu, Emil Lungeanu, Mariana Pândaru-Bârgău, Ovidiu Dunăreanu, 
Anca Sârghie, poeţi din Voivodina şi Basarabia şi atâţia alţi oameni de cultură. În 
dezbateri, s-a remarcat faptul că, manifestarea de la Râmnicu Vâlcea nu a a fost numai 
una de suflet, ci, a fost o manifestare care  a consolidat postamentul pe care se poate 
ridica cartea, revista, cultura românească în pofida unor neajunsuri venite din partea 
autorităţilor. 
             Truda scriitorului Ioan Barbu, încununată de succes a demonstrat că şi în 
provincie se pot face acte de cultură care pot fi încrustate pe răbojul culturii naţionale. 
Revista ,,Gând Românesc” a fost şi va fi mereu alături de manifestările organizate la 
Râmnicu Vâlcea. (Cronicar) 
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        ,, Cel mai înalt grad la care o revistă literară poate aspira este să-şi 
înţeleagă drept-adică în semnificaţiile senţiale – timpul 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 o pot da”.                                                    

                                                                           ION  CHINEZU 
 
             La început, au fost două: Literatura şi 
Arta, prestigioasa revistă săptămânală a 
scriitorilor din Basarabia condusă de reputatul 
scriitor şi academician Nicolae Dabija şi 
Curtea de la Argeş fondată de scriitorul şi  
academicianul Gheorghe Păun.  
            Ideea a fost zămislită la Chişinău, în luna  
octombrie 2012.când a fost prezentată revista  
fondată de Gheorghe Păun. A căpătat contur ân  
ziua de 10 august 2013, cu prilejul zilei 
revistei Curtea de la Argeş unde a fost 
prezentă şi revista Gând Românesc de la Alba 
Iulia, cunoscută ca o revistă care a promovat 
şi promovează valorile culturii basarabene.  
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      Cea de a treia întâlnire care a avut loc, 
tot la Curtea de Argeş, în data de 16 mai 
2014-06-20, a întrunit cinci reviste; cele 
trei aminite plus Bucureştiul literar şi 
artistic, revistă fondată de poetul Coman Şova şi ,,dirijată” de cunoscutul istoric 
şi critic literar Florentin Popescu, o revistă de ţinută care are nume sonore în 
colegiul de redacţie . 
      Cea de-a cincea revistă este Lumina 
editată de fraţii noştri de peste Dunăre, din 
Voivodina. O revistă de cultură  
transfrontalieră fondată în anul 1947 la Vârşeţ, 
al cărei director este poetul Nicu Ciobanu. 
      La ultima întâlnire de la Curtea de Argeş, participanţi au subliniat în 
unanimitate necesitatea colaborării dintre cele cinci reviste prin publicarea 
reciprocă.. Aşa dar, un pod de reviste bogat şi benefic pentru promovarea 
culturii româneşti care va continua.  (Cronicar) 

 

                                       BLAJ 57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   În grup, după ora de diriginţie 
 
    Dorul intră în categoria existenţei noastre. Dispariţia dorului nu este niciodată 
definitivă, ci, este o despărţire provizorie, de timp, de viaţă. Atunci când dorul dispare, 
nu mai avem dreptul regnului solar. Dorul înseamnă tinereţe, visare, nelinişte. Dorul 
este mereu aşteptarea unui început. 
    Poetul şi filosoful Lucian Blaga, ne ,,atenţionează” că: 
                         O toamnă va veni şi o să-şi despoaie 
                         de primăvară trupul, fruntea, nopţile şi dorul  
                         şi-ţi va risipi petalele şi zorile 
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                         lăsându-ţi doar amurgurile grele şi pustii. 
       Pentru unii dintre noi, toamna a venit în urmă cu  61 de ani  când, cu emoţii mari, 
am păşit pentru prima oară în sălile de clasă ale istoricelor şcoli ale Blajului şi după 57 
de ani, iată, primăvara cu trupul ei tânăr a reînviat, într-o zi de mai, 29, din anul 2014. 
Unii dintre noi am fost sacrificaţi, prin transformarea ,,reacţionarelor” şcoli ale Blajului 
făurite de cei doi mari Vlădici Ioan Inocenţiu Micu Clain şi Petru Pavel Aron,  care 
secole de-a rândul au dat ţării unele dintre cele mai luminate minţi ale poporului român. 
Ce a mai rămas atunci din şcolile oraşului devenit un biet sat, cu străzi noroioase? O 
şcoală medie, reînfiinţată după lupte grele cu sistemul orbitor al stalinismului, o şcoală 
de protecţie a plantelor, una comercială care a funcţionat în clădirea fostului renumit 
Liceu ,,Sfântul Vasile cel Mare” şi o şcoală profesională de ucenici. În această şcoală, 
devenită după câţiva ani Liceu, am păşit şi noi în urmă cu 61 de ani. După absolvirea 
cursurilor în urmă cu 57 de ani, drumurile noastre s-au bifurcat... 
    ,,Trecut-au anii, ca nouri lungi pe şesuri...” și astfel după 10, 20, 30, 40, 50, 55 de ani 
dorul de Blaj a redevenit o stare complexă, o vrajă, o euforie care a spart mereu zidul 
de gheaţă al timpului trezindu-ne amintiri care nu pot fi şterse şi nu le putem tempera 
clocotul vulcanic. Ne-am adus aminte mereu de Blaj, de şcolile sale unde ,,lumină am 
luat, lumină am dat, celor ce au vrut lumină” fiindcă în noi lumina dorului a luminat 
mereu calea speranţei, trecând peste efemer şi circumstanţial. 
        După 57 de ani, am revenit şi vom reveni mereu în mecca copilăriei,  şi 
adolescenţei noastre: Blaj, atâta vreme cât puterile ne vor mai ţine. Venim fiindcă 
pentru noi, dorul de Blaj este dominant ca stare germinativă de viaţă, de senzualism 
teluric, simţind că este o încărcătură care ne aprinde vitalitatea. S-a cuibărit în noi 
spiritul lutului blăjean care a ars şi care va arde în continuu, emanând doina aceea 
românească pe care ţăranul o cânta când apăsa coarnele plugului să intre mai adânc în 
sufletul pământului românesc. 
          Pentru noi, Blajul nu este numai istorie, nu reprezintă numai şcolile sale la care: 
,,[...] se poate uita înapoi cu fală”, cum scire Timotei Cipariu. Pentru noi, Blajul a 
reprezentat, reprezintă şi trebuie să reprezinte, cât vom trăi, aerul pe care-l respirăm în 
fiecare secundă. Pentru că prin învăţătura 
primită la şcolile Blajului, cu minunaţii şi 
erudiţii noştri dascăli, am reuşit să 
devenim oameni, să purcedem în lume 
,,pe punţi de baladă” să ducem în lume 
izvoarele deschise în minţile noastre spre 
a spori  nesfârşirea Blajului, copilăriei şi 
adolescenţei noastre în chiliile căruia, nu 
odată, s-au născut marile idei de unitate 
naţională; spre a reconstrui ceea ce alţii au 
dărâmat din ură pentru ,,Mica Romă” de 
unde a ,,răsărit soarele românilor”. 
                                                                                  În sala de clasă            
          După mai bine de o jumătate de secol, într-o zi de mai, 29, zi de sărbătoare 
religioasă, Înălţarea Domnului sau Ispasul, cum se mai spune în popor, 16 din cei 
peste 270 elevi de absolvenţi, promoţia 1957, cea mai mare promoţie din istoria şcolilor 
din Blaj, s-au reîntâlnit.  
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     Cu părul alb, nu din cauza  Liceului ,,[...] cimitir al tinereţii...”, ci pentru că vremea 
ne-a vremuit cum spune filosoful Constantin Noica, pe fiecare după placul ei. Dar 
dorul, dorul de Blaj a rămas  tabu... 
       Şaisprezece foşti elevi, ne-am îndreptat spre o clasă pusă la dispoziţie de actuala 
conducere a şcolii. N-a fost clasa în care am învăţat noi, nu a fost cu putinţă, din cauza 
cursurilor în desfăşurare. 
       Dar noi am fost mulţumiţi. Intrând în clasă, mi-am adus aminte de versurile lui 
Aron Cotruş dedicate Blajului şi le recitam în memorie:                                                                          
Oraş ce-ntâii ani mi-ai însorit,/ În tine întâlnesc de ani şi ani, în fiecare seară,/ 
 Furişându-se printre puţinii trecători,/ Sfios, uimit,/ Cu ochii mari, plini parcă de 
comori,/ Un sprinten, mititel şcolar,/ Fluturând în drumul lui spre casă-un cântec de la 
ţară. 
                 Aproape nici nu am observat când colegii mei au început să-şi depene 
amintirile vieţii de şcolar şi de viaţă. 
                Au răspuns prezent la întâlnire: Ioan Burja, Virginia Buzaş, Nicolae 
Ciorgovean, Sorin Clujan, Nicolae Coman, Maria Corbean, Lucia Hârşan, Valer 
Horşia, Dorin Oaidă, Octavian Pătruţ, Ioan Popa, Laurean Sălcudean, Maria 
Spătăcean,  Susana Şerbu, Virgil Şerbu, Alexandru Zereş. Fiecare dintre cei prezenţi 
proveneam din clase diferite, dar solidari. 
                  După o oră de discuţii, am purces la masa colegială organizată la un 
restaurant din apropierea şcolii. Înainte însă, m-am adresat colegilor mei cu chemarea: 
,,Veniţi (români) la Blaj, veniţi la meca noastră din Ardeal” în fiecare an, spunându-
le să nu creadă că l-am pastişat pe bardul liturgier al comnuismului Adrian Păuneascu. 
Nu, am reprodus versurile dintr-o poezie a preotului greco-catolic Ioan Grigorescu pe 
care bardul de la  Bârca l-a plagiat fără pic de jenă. Poezia preotului Ioan Grigorescu 
apăruse în anul 1940 în revista ,,Cultura Creştină” de la Blaj. Vă mai aduceţi aminte: 
Veniţi români, veniţi la Alba Iulia,/ Veniţi la mecca noastră din Ardeal”?! 
             Regretul că în curând ne vom despărţi m-a cuprins şi am început să scriu în 
memorie: ,,În curând ne curmă moartea/ Chiar şi cel din urmă dor,/  Dar la Blaj, 
povestea noastră/ Va rămâne-n viitor./ Revederea noastră spusă/ Celor ce ne vor 
urma/ Poate deveni un  cântec,/ Blajule, nu ne uita!” 
               Încet, încet, târâş, grăpiş, cum ar spune Arghezi, dar fără bastoane, ne-am 
îndreptat fiecare spre casele noastre. 
               Nu am uitat însă, ca în memoriile 
noastre să purtăm numele celor care ne-au fost 
profesori şi colegi şi care, s-au grăbit să se 
urce în luntrea lui Caron. Ne vom aduce 
aminte de ei cât vom mai avea şi noi zile şi ne 
rugăm ca acolo: „În liniştea din cimitire/ 
gândurile rămân aplecate/ spre nădejdea 
rugilor pentru voi/ transformând nimicul în 
Dumnezeu/ Şi voi aţi fost ca noi/ Şi noi vom fi 
ca voi/ În liniştea din cimitire.(VSC) 
                                                                      Aspecte din timpul mesei colegiale 
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                    ÎN ATENŢIA COLABORATORILOR ! 
 
  Toate materialele trimise spre publicare vor fi tehnoredactate şi corectate de 
către dvs. respectând următoarele: 
I.  format  JIS B5 
2. redactare cu diacritice româneşti (ă î ş ţ â) 
3. font titlu: Times New Roman, caractere de 16 Bold (Aldin) 
4. font ,,nume autor”: Times New Roman, caractere de 14 Bold (Aldin) 
5. font text conţinut: Times New Roman, caractere de 12 (Aldin) 
6. margini: stânga: Sus: 3 cm, Jos: 3 cm  Stânga: 4 cm, Dreapta: 3cm,  
7.t ext nota de subsol: Times New Roman, caractere de 10 
 Toţi colaboratorii noştri sunt rugaţi să trimită CV-urile şi o fotografie. 
 Lucrările care conţin fotografii, fie le puteţi insera dvs. în text, fie le 
trimiteţi separat. De preferat fotografiile să aibă o rezoluţie cât mai clară.  
 Redacţia nu are corectori. Atenţie mare la corectură. Vă rugăm să respectaţi 
indicaţiile de redactare precizate. Manuscrisele în caractere pe care nu le recunoaşte 
programul Word nu vor fi publicate. Manuscrisele nepublicate nu se restituie. 
Revista nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul materialelor. Această 
responsabilitate, revine autorilor.  
        Revista se poate procura de la redacţie contra cost: 15 RON  prin rezervare 
anticipată. 
        Revista apare lunar la data de 30 a fiecărei luni. URMĂTORUL NUMĂR AL 
REVISTEI, APARE ÎN DATA DE 30 iulie 2014 MATERIALELE VOR FI 
EXPEDIATE PÂNĂ LA DATA DE  15 iulie INCLUSIV. 
       Abonamentele se pot face direct la redacţie, costul unui abonament anual fiind 
de 100 lei, plus 20 lei taxele poştale Nu se fac decât abonamente anuale.                             
         ADRESA REDACŢIEI: Alba Iulia, str. Arnsberg nr.3 Bloc B1, ap.30, judeţul 
Alba.Telefoane: 0734/198447 sau 0741/721601 Adresa Internet;  
virgil_serbu_cisteianu@yahoo.com 
 
 ÎN ATENŢIA PARTICIPANŢILOR LA ONCURSUL ORGANIZAT 
DE REVISTA NOASTRĂ! 
      Rezultatele concursului vor fi anunţate în luna septembrie a.c. 
Data iniţială, nu a putut fi respectată din motive obiective. De la unii 
concurenţi am primit plicurile, care purtau ştampila poştei cu data de 
30 sau 31 mai a.c.  şi nu puteau fi refuzate de la concurs. Apoi, pentru 
juriul fiind format din scriitori din afara localităţii Alba Iulia am 
expediat lucrările pentru lectură şi notare, la adresele acestora. Vom 
reveni cu alte amănunte în viitoarele numere ale revistei noastre. 
Pentru date suplimentare, ne puteţi cere informaţii suplimentare fără a 
vă specifica numele şi prenumele. Ne cerem scuze pentru această 
întârziere impusă de situaţie.– Comisia de organizare 
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