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„De la Roma venim, scumpi şi iubiţi compatrioţi din 

Dacia Traiană. Ni se cam veştejise diploma noastră 

de nobleţe, limba însă ne-am transcris-o din buchiile 

voastre gheboşite de bătrâneţe în literele de aur ale 

limbilor surori”. 

MIHAI EMINESCU 



 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

 

GÂND ROMÂNESC 

REVISTĂ DE CULTURĂ, ŞTIINŢĂ ŞI ARTĂ 

 

 

 

 

 

 

 

Anul XXVI, Nr. 3 (285) 

IUlLE 2016 

 

 

 

 

 

 

EDITATĂ DE ASOCIAŢIA CULTURALĂ „GÂND ROMÂNESC, 

GÂND EUROPEAN” ŞI EDITURA „GENS  LATINA” 

ALBA IULIA 

 

 



 

4 

 

                           Revistă fondată în 1933 de Ion Chinezu 

 

  Fondator serie nouă 

 Virgil Şerbu Cisteianu 

    Director general 

 

Director: Ironim Muntean 

Director adj. Dumitru Mălin 

Redactor-şef:Terezia Filip 

 

Secretar general de redacţie 

Ioan Alexandru Aldea 

    

Membrii colegiului de redacţie: 

 

George Baciu 

Ioan Barbu 

Elena Costache 

Victoria Fonari 

Vasile Frăţilă 

Galina Furdui 

Daniela Gîfu 

Vistian Goia 

Elisabeta Isanos 

Marian Nencescu 

Dorin Oaidă 

Roxana Pavnotescu 

Viorel Pivniceru 

Iuliu Pârvu 

Anca Sîrghie 

Ciprian Iulian Şoptică 

Mihaela Emilia Vladu 

 

                            

      Copyright Editura Gens Latina 

                                     

          I.S.S.N.: 1843-21882 

 

Revista este înregistrată la Biblioteca Naţională a României – 

Bucureşti, Depozitul Legal, Legea 111//1995 modificată prin 

Legea/ 594/2004 



 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,,Cel mai înalt ideal la care o revistă literară poate aspira 

este să-şi înţeleagă drept – adică în semnificaţiile esenţiale 

– timpul în care îi este dat să trăiască şi înţelegându-l 

astfel, să-l poată îndruma cu autoritatea pe care numai o 

bună cunoaştere, o vocaţie autentică şi o reală pasiune o 

pot da”.                                                             

                                                  ION CHINEZU 
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VIRGIL ŞERBU CISTEIANU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIAŢA ŞI OPERA LUI LUCIAN BLAGA ÎN PERIOADA  

COMUNUISMULUI (III) 

 

          Venirea la putere a comunismului  l-a găsit pe Lucian 

Blaga în apogeul carierei sale  literare şi filosofice. Pentru că a 

refuzat colaborarea cu noua putere, trebuia pedepsit. Şi a fost. 

Aşa cum aminteam în precedentele însemnări, pedeapsa a 

constant în excluderea din învăţământul universitar, dat afară din 

academie, etc şi împins către slujbe   nepotrivite pentru imensa lui 

personalitate: bibliograf, bibliotecar şef, director adjunct al filialei 

Cluj  a Bibliotecii Academiei, slujbe, ce-i drept, onorabile dar 

care l-au rupt de atmosfera academică şi de cea literară şi acesta 

era şi scopul unora care slujeau ideologiei marxiste. Restricţiile 

impuse lui Blaga l-au împiedicat să-şi mai poată realiza planurile 

sale, să mai comunice cu exteriorul.
1
 

                                                 
1
 Despre marginalizarea lui Blaga vezi Caietul Albastru a lui Nicolae 

Balotă. În jurnalul lui Nicolae Balotă, se pune pentru prima dată problema 

reactualizării: „cât timp a fost persecutat, ameninţat, umilit şi obidit, Blaga s-a 

purtat cu demnitatea unei victime nobile; dar acum când îi dau târcoale 

sirenele periculoase ale partidului, şi mai ales intr-un viitor ipotetic în care 

acţiunea lor nefastă ar putea să se intensifice, când îi vor da tot sau aproape tot 

ce doreşte, va mai fi el oare la fel de tare?‖ Blaga încearca să se apropie de 

Crohmălniceanu, însă, la sfatul lui Noica şi al Monicăi Lazar, acesta alege să 
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       Să încercăm, o scurtă trecerea în revistă a unor factori prin 

care putem constata de ce evoluţia culturii româneşti în perioada 

jdanovistă, apoi a cea a realismului socialist diferă faţă de cea a 

altor ţări aflate sub cizma stalinistă. 

     În primul rând, la noi nu exista o mişcare ideologică 

reformistă, intelectualitatea noastră nu a fost interesată să 

cunoască ceva despre învăţătura marxist-leninistă fiind luată prin 

surprindere, pe când în alte ţări, aşa cum s-a întâmplat în ţara 

vecină Ungaria unde, sub chiar ochii vigilenţi a-i comuniştilor s-a 

dezvoltat o  mişcarea reformistă: ,, Cercul Petöfi‖ care într-un fel 

sau altul, a contribuit la declanşarea revoluţiei din 1956, şi care, a 

avut grave consecinţe asupra oamenilor de cultură români şi în 

special asupra studenţimii române. Era anul când de teama 

răzvrătirii scriitorilor români, care îl aveau atunci ca mentor pe 

Nicolae Labiş, ,, organele sovietice‖ prin uneltele  sale din 

Bucureşti. au pus la cale dispariţia autorului  volumului de versuri: 

Primele iubiri. După cum se ştie, revoluţia maghiară a fost 

zdrobită sub şenilele tancurilor ,, glorioasei armate sovietice‖, dar 

ea a cultivat curajul în rândul intelectualilor din alte ţării, şi  aici 

ne referim la Primăvara de la Praga din anul 1968 şi nu numai. 

Intelectualitatea cehoslovacă de atunci, în special filosofii  şi 

scriitorii au colaborat major pentru închegarea unui discurs care 

ulterior va da un impuls reformist, cu un început din interior, 

filosofii şi scriitorii de aici pledând pentru o reînoire a filosofiei, 

prin critica adusă birocraţiei comuniste. Toate aceste critici, au 

influenţat pe scriitorii cehoslovaci şi aici avem de a face cu o 

particularitate a culturii cehe, prin tendinţa mai accentuată spre 

abstractizare, spre speculaţie, prin interesul vădit pentru scrierile  

din tinereţe ale  lui Marx pe care le puneau în contrast cu tezele 

stalinite şi neostaliniste. Aceste tendinţe au fost aproape 

inexistente la noi unde Constantin Ionescu Gulian, acest Roller al 

filosofiei şi sociologiei româneşte, omul de bază a Partidului 

Communist în domeniul filosofiei, îndemnaţi de ,, jucăuşul 

                                                                                                           
nu facă niciun compromise, demostrând prin aceasta verticalitatea sa. În ceea 

ce priveşte pe Nicolae Balotă  lucrurile sunt clare;a dat mâna cu diavolul. 
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cominternist‖ Leonte Răutu a stopat din faşă timidele tendinţe 

reformiste. Imediat după anul 1956 începe un nou val de 

demascări publice, sau mai puţin publice, demascări care au 

înfricoşat cea mai mare parte a scriitorilor din România, vizând în 

primul rând pe filosofii şi scriitorii supravegheaţi. 

        Lucian Blaga  era suspectat (de ce oare?), vânat, chiar de 

la începutul anului 1946. Ecoul acestor suspiciuni avea izvorul în 

perioada interbelică. La instaurarea comunismului sovietic la noi, 

Lucian Blaga îşi avea deja sistemul filosofic închegat, lucru 

confirmat şi de fiica sa Dorli Blaga căreia i-a făcut această 

mărturisire. Faptul că avem prin Blaga primul sistem filosofic 

românesc nu a convenit multora, ceea ce a uşurat ,,marelui 

trăgător de sfori‖ Leonte Răutu, începerea demolării autorului: 

Cunoaşterea luciferică. Încă de la primirea lui Blaga în Academia 

Română  în anul 1937 când a susţinut ,, Elogiul Satului 

românesc‖
2
 prin  Discursul de răspuns al filosofului Ion Petrovici, 

un discurs penibil prin care s-a dovedit incapabil să pătrundă în 

tainele filosofiei blagiene, au început atacurile ranchiunoşilor la 

adresa filosofiei  blagiene  prin C. Rădulescu-Motru şi Dumitu 

Stăniloae, acest ideolog ortodoxist care  nu s-a putut răbda să nu-i 

facă un rechizitoriu aspru cu privire la ,, poziţia lui (n.n. Blaga) 

faţă de creştinism şi ortodoxie‖. Dumitru Stăniloae a crezut, şi din 

păcate şi astăzi unii teologi ortodocşi cred, că numai ei au dreptul 

să vorbească despre Dumnezeu.
3
 Ei uită că Dumnezeu, dacă este, 

este al tuturor şi nu aparţine numai teologilor. Blaga nu a făcut 

altceva de cât l-a numit ,, simplu şi cumsecade Marele Anonim‖ 

dându-ne prin aceasta o idee clară despre Dumnezeu, definiţie pe 

care, după ştiinţa noastră, nici o religie a lumii nu a reuşit acest 

lucru.  

        Gândirea blagiană  patrunde până în adâncimea sufletului 

omenesc. Blaga sondează misterele vieţii ridicându-le până la 

cele mai înalte cote ale inteligenţei.  

                                                 
2
 Vezi revista ,, Satul şi Şcoala ‖ din iulie 1937 unde este publicat  înregul  

text, pg.3 
3
 Vezi Ironim Muntean:   Polemicile lui Lucian Blaga  ed. ,, Altip‖ Alba Iulia 

2007: ,,… D. Stăniloae ,,…aprecia că  opera acestuia  ( Lucian  Blaga  n.  n.) 

are consecinţe   periculoase  ,, pentru sufletul generaţiilor tinere…” pg.      59  
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   Atacându-l, Stăniloae a comis o gravă eroare şi a intrat prin 

aceasta în serviciul comuniştilor dând şi el o mână de ajutor 

detractorilor marelui filosof Blaga, care au văzut în Spaţiul 

mioritic interpretări primitiv-maliţioase. Din acest punct de 

vedere  îl consider pe Stăniloae un stigmat. Poate şi Dan Botta, 

prin afirmaţiile făcute, referitoare  Spaţiul mioritic a contribuit 

cumva la denigrarea lui Blaga. 

    Blaga a mai fost acuzat şi de legături dubioase cu mişcarea 

legionară. Astfel, în anul 1946 în ziarul Patria, la care Blaga a 

colaborat, apare un articol cu titlu: ,, În jurul antisemitismului‖ 

semnat de naţional ţărănistul Zaharia Boilă sub pseudonimul Dr. 

Gheorghe Ohăbeanu, ziarist şi director al ziarului Patria, prin care 

îl incriminează pe filosoful de la Lancrăm că ar fi omul 

legionarilor propus candidat la preşedinţia  ,,ASTRA‖.
4
 Întrucât, 

în numerele anterioare am amintit acest aspect, considerăm 

necesar să-l lămurim mai bine pentru cititorii noştri. Ce s-a 

întâmplat de fapt? 

     După cum bine este ştiut, în anul 1946 au avut loc alegerile 

parlamentare furate de comunişti. Nu insistăm asupra dezastrului 

care a urmat după aceste alegeri pentru ţara noastră.  

     Marele politician Iuliu Maniu cu care Lucian Blaga era în 

bune relaţii dorea ca la preşedenţia ,,Astrei‖ să vină Ghiţă Pop, 

om politic important pentru naţional-ţărănişti, asigurându-şi în 

acest fel şi susţinerea  membrilor acesteia pentru alegerile din 

noiembrie 1946. Dar, cum atunci democraţia era democraţie reală, 

a fost întocmită o listă cu mai mulţi candidaţi propuşi pentru 

această funcţie printre care era trecut şi Lucian Blaga. Propunerea 

lui Blaga a fost făcută de reputatul profesor Ion Breazu, unul din 

cei mai buni şi statornici prieteni ai poetului şi de  dr Iuliu 

Moldovan profesor de igienă socială la Universitatea din Cluj  şi 

preşedinte al ,, Astrei‖. După acest atac  plin de idioţie, Lucian 

Blaga  îi trimite o scrisoare lui Ion Breazu imediat ce află vestea 

despre denigrarea la care a fost supus de Zaharia Boilă. Iastă 

conţinutul acestei scrisorii: 

                                                 
4
 Vezi ziarul ,, Patria‖, XXVII din 1946, nr 31 din 26 martie , pag.1 unde scrie: 

,,Poetul Lucian Blaga, azi şef fenedist la Sibiu, era candidatul legionarilor la 

preşedinţia ,,Astrei”. 



 

11 

 

 

 

                                                                  Sibiu 2 aprilie 1946 

                                       Scumpe Breazu,
5
 

            de câteva zile ies pe afară. Mă plimb prin locurile, unde 

ne plimbam adesea împreună. Sănătatea merge, de la zi la zi, mai 

bine. Totuşi nu voi veni la Cluj decât la toamnă. Vreau să-mi 

consolidez sănătatea, ca să nu mă mai ia nimeni de pe picioare.
6
 

           Vreau să te rog ceva. Mi se spune că într-un număr recent 

al ,, Patriei” Zachi (Zaharia Boilă n.n.) mă acuză că aş fi 

fost ,,candidatul legionarilor” la preşedenţia ,,Astrei.” Eu cred 

că Tu eşti cel dintâi în măsură să-l lămureşti, că acuza e de 

domeniul unei fantezii ranchiunoase. Îţi aduci aminte că 

iniţiativa a pornit de la Tine şi de la Iuliu Moldovan, şi că eu 

numai foarte greu am cedat insistenţelor voastre. Despre toată 

această chestie eu n-am vorbit decât cu Tine. De altfel nici nu s-a 

ajuns la ,, candidare”, deoarece tocmai reprezentantul 

legionariolor nu era de acord cu lista propusă. 

         Rachiuna care e? Iuliu Maniu dorea atunci la preşedinţie 

pe Ghiţă Pop. Eu n-aş fi avut nimic împotrivă, fiindcă sunt cel 

dintâi gata să recunosc că Ghiţă Pop avea infinit mai mari merite 

pentru cultura românească  decât mine .  

        Faptul că asemenea ieşiri, în situaţii psihologice aşa de 

grele pentru mine, mă desgustă cumplit. 

               Te îmbrăţişez cu toată dragostea 

                                                                              Blaga  

 

 

 

 

 

                                                 
5
  Scrisoare publicată în revista Transilvania  -Sibiu-  nr. 2/1972, de  Al. 

Căprariu şi Mircea Curticeanu 
6
 Blaga era internat la Sibiu. Se  ştia, că încă din copilărie Blaga era o fire 

bolnăvicioasă. 
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          Desigur, asemenea acuze nedrepte  la adresa lui Blaga şi 

a filosofiei sale au convenit detractorilor comunişti care le-au 

exploatat din plin. Învinuiri precum  că: ,, afost ambasador în 

timpul guvernului ,, Goga - Cuza‖,  că a pactizat cu mişcarea  

legionară‖, a colaborat la revista lui Nichifor Crainic ,, Gândirea‖, 

asocierea cu Germania în timpul războiului. sunt invinuiri fără 

nici o legătură cu realitatea. Blaga nu a colaborat cu nazismul. 

Caracterul germanofil al lui Blaga era legat de cultura germană şi 

nici de cum de fibre naziste. Toate aceste acuzaţii au fost folosite 

de aparatul de partid comunist pentru a se putea descotorosi de 

opera lui. 

           Începând din anul 1947, Blaga a încercat să publice ,, 

Hronicul şi cântecul vârstelor.‖ Este momentul când încep marile 

probleme pentru el. Falsificarea, de către comunişti a alegerilor, 

câştigate de drept  prin votul popular de naţional - ţărănişti a dus 

la începerea vânătorii de anticomunişti. Editorii se temeau de 
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cenzura comunistă.  Revista ,, Fundaţiilor Regale‖ condusă pe 

atunci de Al. Rosetti nu-i mai publică poemele trimise. 

 

 

                             Dorli Blaga la 82 de ani 

 

,, Îngrijorat de tăcerea editurilor bucureştene-spune Ion Bălu 

în ,, Viaţa lui Lucian Blaga vol. III‖ - unde avea manuscrise 

depuse, în vacanţa de primăvară, în ciuda lipsei de bani, s-a 

încumetat să plece la Bucureşti. La Fundaţiile Regale nu l-a găsit 

pe Al Rosetti şi nimeni nu i-a putut da nici o lămurire în legătură 

cu volumul de poezii.‖ În diferite împrejurări numele lui era 

stigmatizat, pus mereu în opoziţie cu partidul communist, teoria 

filosofică a lui Blaga era iremediabil legată de ideologia 

fascistă― De  acum, Lucian Blaga, ani mulţi, nu va mai 

putea ,,juca‖, devenind ,, un rob  în temniţă încătuşat‖ , pământul 

nu-i va da ,, aripi să zbor‖, fiind obligat la ,, somul‖ impus de 

hidra roşie. 

   După moartea lui Stalin, în martie 1953 se credea că va veni 

o oarecare relaxare în domeniul literaturii şi filosofiei româneşti. 

O minusculă relaxare a venit totuşi. Cu toate acestea presiunea 

ideologicului se prelungea în literatura şi filosofia românească 

continuând să accentueze criza. 
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        Având tot mai multă putere, ideologul comunist Vasile 

Trotuşeanu cum l-a numit Alexandru Ivasiuc
7

 în romanul  

Cunoaşterea de noapte
8
 pe Leonte Răutu, se comportă cinic cu 

oamenii de cultură din ţara noastră.
9
 Răutu nu a putut suporta 

niciodată demnitatea şi mai ales verticalitatea lui Lucian Blaga, 

George Bacovia, Vasile Voiculescu Radu Gyr, Nichifor Crainic 

etc, şi tocmai din acest şi pe acest motiv nu ezita să-i lovească, 

dar încerca şi varia metode pentru a-i corupe, a-i atrage spre 

ideologia comunistă.  

Era momentul apariţiei romanului istoric al lui Mihail 

Sadoveanu ,,Nicoară Potcoavă‖ pentru care a primit Premiul de 

Stat  în anul 1952. Leonte Răutu încerca să aducă mai multe 

nuanţe  cu această lucrare. ,, La noi -spunea  atunci ideologul 

                                                 
7
Alexandru Ivasiuc (1933-1977) va fi şi el pus pe linie moartă de Leonte Răutu 

şi condamnat la închisoare după revoluţia din Ungaria din 1956. Imediat ce 

ecourile revoltei antisovietice au ajuns in Romania, Ivasiuc a inceput sa 

strângă studenţii pentru a pregăti mişcări similare de protest. A fost în scurt 

timp depistat, arestat şi condamnat la cinci ani de închisoare şi încă doi ani de 

domiciliu forţat în comuna Rubla-Călmăţui. Iatâ un fragment din procesul 

verbal din 4 noiembrie 1956 prin care a fost trimis in judecata: ―Ivasiuc, zis 

Saşa, este un element înrăit. El a căutat ca în orice ocazie să se manifeste 

duşmănos împotriva regimului democrat din Republica Populară Romînă.‖ A 

fost încarcerat la Jilava, Gherla, În lagărele de muncă Periprava, Stoeneşti şi 

Salcia, după eliberare petrecând doi ani de „domiciliu obligatoriu‖  semnează 

Pactul cu diavolul . La Rubla îl cunoaşte şi se va ,,împrietenii‖ cu Corneliu 

Coposu pe care îl va ,, turna‖ prin prima notă informativă din anul 1962. 
Cf.Teofil Ivanciuc, ,, Alexandru Ivasiuc între proză şi securtitate‖ – Gazeta de 

Maramureş, 2005. Corneliu Coposu va fi ulterior eroul romanului ,, Apa‖ sub 

numele de Victor Anca. 

   În  România literară din 18 decembrie 1969 poetul Nicolae Dragoş publică 

un articol sub titlul ,, Te cunosc domnule Trotuşeanu‖   prin care consideră 

esenţial demascarea mecanismelor staliniste din România, în romanul lui 

Ivasiuc  ,, Cunoaşterea de noapte”,  roman apărut în anul 1969 

 
9
 Discursul politic oficial  privind domeniul literaturii a încercat să menţină un 

echilibru între tendinţele presupus extreme şi eretice: dogmatismul proletcultist 

şi liberalizarea care ajunge să conteste tezele leniniste. Leonte Răutu înfiera 

proletcultismul excesiv precum şi atitudinile antidogmatice, de negare a celor 

două culturi. Acest discurs ţinut la Casa Ziariştilor infirmă afirmaţiile 

paradoxale ale Sandei Cordoş care afirmă categoric că la noi nu a existat 

proletcultism! 
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comunist-după o perioadă de proletcultism excesiv şi după o 

perioadă de acţiune iconoclastă când se ridicau voci [care 

întrebau]: De ce-l mai sărbătoriţi pe învechitul de Eminescu?, 

acum a început o nouă părere, o idealizare a trecutului, o ignorare 

a învăţăturii lui Lenin despre lupta dintre cele două culturi, despre 

existenţa a două naţiuni în interiorul aceleiaşi naţiuni. […]‖, 

În perioada anilor 1955-1956  ,,tăcerea creatoare‖ a lui Blaga 

se anulează şi i se cere să traducă ,, Faust‖ al lui Goethe care va 

vedea lumina tiparului în 1956. Drepturile de autor îi sunt oprite 

de Mihai Beniuc sub pretextul că avea datorii la Fondul literar al 

U.S.  

În anul 1956, în Fosta Republică Federală Germană a lui 

Adenauer se introduce servicioul militar obligatoriu. Un tribunal 

din Karlsruhe interzice Pardidul Comunist din această ţară. Ţările 

frăţeşti din lagărul communist, printe care şi Republica Populară 

Română în frunte cu P. M. R. cum se numea atuncea partiduol 

communist au protestat vehement împotriva acestei interziceri. 

Ideologii comunişti de la noi, avându-l în frunte pe acelaşi Leonte 

Răutu au mobilizat o sumă de scriitori printe care, Tudor 

Arghzi,
10

 George Călinescu, Mihail Sadoveanu, Camil Petrescu, 

Cezar Petrescu etc, au cedat mult prea uşor şi solidarizându-se cu  

comuniştii, au publicat proteste în ziarul ,, Scânteia‖ în anul 1956, 

alături de nelipsiţii Dan Deşliu, Petru Dumitriu, etc. Şi cum 

partidul era în toate, i s-a solicitat şi lui Blaga un asemenea 

protest. În acest sens, s-a prezenta la Blaga 

corespondentul ,,Scânteii‖ pentru regiunea Cluj, Alexandru 

Mureşan care i-a cerut marelui poet să publice un protest. La 

această solicitare Lucian Blaga a răspuns: Dacă sânt o 

personalitate, atunci să fiu considerat ca atare şi tratat aşa cum se 

cuvine unei personalităţi. Eu nu înţeleg să fiu personalitate numai 

atunci când e nevoie să fac declaraţii politice, iar în rest un 

simplu traducător.‖ În continuare, Lucian Blaga mi-a expus, 

printre altele, că este persecutat şi nu ştie de ce, deoarece în 

lucrările sale nu găseşte un rând despre politică, fiindcă el nu a 

făcut politică. Cu toate acestea, lucrările lui nu sânt publicate şi 

                                                 
10

 Pavel Ţugui, Amurgul demiurgilor. Arghezi, Blaga, Călinescu (Dosare 

literare), Bucureşti, Editura Floarea Darurilor, 1998. 
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nici reconsiderate. A cerut anul acesta să fie pensionat, căci a 

împlinit vârsta de 60 de ani. I s-a răspuns că Fondul Literar nu are 

bani. A tradus în ultima vreme o lucrare de mare importanţă 

cerută de ESPLA, dar la retribuire l-a băgat în categoria a III.
11

 

   Era anul când Blaga publicase traducerea lui ,, Faust‖, dar şi 

anul în care, la sugestia savantului Mircea Eliade, italianca Rosa 

Del Conte şi Basil Munteanu propun comisiei de la Stokholm să-i 

acorde lui Blaga premiul Nobel. Aşa cum se va întâmpla mai 

târziu, cu un alt mare poet, Nichita Stănescu, autorităţile 

comuniste s-au opus. Marele poet şi filosof Blaga moare în anul 

1961 ca scriitor interzis. Fiind prezent la înmormântarea lui, 

alături de actori a Teatrului de păpuşi ,, Prichindel‖ din Alba Iulia 

în al cărui consiliu artistic eram membru şi cel care a înfiinţat  

primul ,,Cerc literar Lucian Blaga‖ din România la Alba Iulia, în 

condiţiile de atunci, voi relata unele aspect în numărul următor al 

revistei noastre. Deocamdată o primă dovadă: 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dedicaţia dată autorului însemărilor de faţă, de Cornelia Blaga, pe 

volumul de versuri al lui Lucian Blaga, apărut în 1967 

 

 

 

 

                                                 
11

 Acest aspect, Blaga îl narează şi în romanul său Luntrea lui Caron unde 

Germania devine Olanda.   
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     GIUDEŢUL SUFLETULUI CU TRUPUL 

 

Al douăzeci şi cincilea volum de versuri al lui Gheorghe 

Dăncilă „La nord de tristeţe‖ stă sub pecetea unui motto din 

Lucian Blaga: „Bătrânul tace: Iubirea şi jocul meu e 

înţelepciunea‖ (Trei feţe) şi continuă rotunjirea operei sale lirice, 

mai accentuat în dimensiune, reflexiv-melancolică, prin vers cu 

limpezimi aforistice, împlinind viziunea originală asupra omului, 

apucat pe versantul descendent al existenţei şi scrutându-şi în anii 

senectuţii, alunecarea în nefiinţă. 

Titlul volumului sugerează printr-o metaforă simbol un 

spaţiu-timp al sfârşitului precedat de incurabila tristeţe, 

singurătate, renunţări, neputinţe: „De la tristeţe mai la nord / 

Mari gheţuri de singurătate / Cu visul meu în dezacord / Cu 

vrerile excluse toate‖ (p. 43). Gândul sfârşitului, „oprire‖ la cap 

de drum este obsedant? „Tristeţi pustii, şi mai la nord / E drumul 

greu către departe / Şi nu găsesc niciun fiord / Doar guri de vânt 

grăind de moarte‖. Evocativă, aluzivă, alegorică, povestea 

sfârşitului este apăsătoare: „Şi nu se vede niciun port / Corabia ia 

apă-n cală / Şi neputinţa o suport / Ca pe-o pedeapsă criminală / 

Şi zarea parcă-i de cenuşi / Şi sufletul s-a rupt de toate / 
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Miroase-n carne anii duşi / Şi visul e pe terminate / Gândesc la 

ce se v-a-ntâmpla / Ştiu că oprirea va fi grea‖. (p. 40) Poemul 

este plin de leit-motive obsedante, recurente în lirica senectuţii la 

poet, tot atâtea opoziţii expresive: viaţă – moarte, drum – oprire, 

suflet – carne, gând – simţ. Finalul existenţial e prevestit, pregătit 

de renunţări, de „vise expirate‖: „Mă-mpiedic în dezastre des / Şi 

grijile se fac mulţime / Am teamă de-un etern decont / Tot răul de 

pământ mă leagă / Şi clipa-i pas de mastodont / Ce-mi calcă 

peste viaţa-ntreagă‖ (p. 41). Însingurarea e dureroasă: „Carnea-

mi semnalizează noi avarii / Şi gândul e bolnav de comentarii / 

Tristeţea ca o tragică grimasă / Cade pe suflet ca o ceaţă deasă / 

Toate decad, toate vor fi vestigii‖ (s.n.), existenţa e plină de 

„alarme‖, „Pacea e-n insomnie şi nu doarme / Şi echilibrul / Şi 

echilibrul veşnic nu-l mai are / Şi grea-i celula de însingurare‖ (p. 

39). 

Polul Nord este un topos al uitării, încremenirii: „Nu se 

naşte, nu se moare‖, al singurătăţii absolute care înspăimântă, 

unde „lacrima lumii nu mă mai atinge‖, pacea e veşnică tăcere, 

sub gheţurile lui  „dorm corăbii nibelunge / cu mari comori de 

eros şi de rugă‖, timpul a curs ireversibil, iar istoria nu mai poate 

fi citită de cei ajunşi acolo, sentimentele au dispărut. Ca şi la Ion 

Barbu, Polul Nord este locul „marii singurătăţi‖ în care valori 

supreme sunt somnul şi uitarea din care lapona Enigel, în 

transhumanţa ei spre sud, vrea să evadeze, fixându-şi un ţel înalt 

– soarele - simbol al împlinirii prin iubire, specific fiinţei 

superioare cu conştiinţă şi capacitate de reflectare depăşindu-şi 

marginile, limitele fatale ale propriei zidiri – trupul de carne. 

Pentru poetul nostru, nordul este tărâmul morţii, aducându-i seri 

triste când se lasă / Ca un sfârşit de lume / .... şi „În albul 

nesfârşit voi fi acasă / Şi larma lumii s-o aud nu pot / Şi voi uita 

total ţările calde / Din carnea predispusă la erori / Nici Juliete 

nu-s nici Esmeralde / Şi nu-s îndrăgostiţii visători / Mari nebunii 

n-o să mai vină-n stol / Şi sfântă este pacea de la Pol‖ (p. 7). 

Transhumanţa poetului e Marea Călătorie care-l privează de 

iubirea pe care o regretă, având similitudini cu străbuni care 

„coboară-n transhumanţa lor de veci / coboară-n şesuri, este 

drumul lor / Pe care-l ştie orişice ciopor / Şi eu cobor spre 

nevăzutul şes / Pe care Dumnezeu mi l-a ales‖ (p. 52). 



 

19 

 

Ciclul prim al volumului „Mărşăluim înspre dezastru‖ are 

ca punct de plecare Scriptura: „Eu sunt Domnul Dumnezeu / Şi 

nimeni nu este în afară [de Mine] / Eu sunt cel ce am pregătit 

lumina / şi am făcut întunericul / Cel ce face pace şi zidesc rele. / 

Eu aduc bunăstarea şi tot eu creez dezastrul / Eu, Domnul, fac 

toate aceste lucruri” (Isaia, 45, 6-7). Acest dualism funciar este 

amprenta Demiurgului pe lutul Creaţiei şi omul este expresia lui 

cea mai înaltă, singurul care face din rău o forţă spirituală. 

Răul decurge din păcatul originar, iar gândirea şi liberul 

arbitru nu sunt decât binele care „vine de la ruda sa, şarpele‖ 

(cum afirmă Herder şi o ilustrează Goethe cu un vers, în Faust: 

„Ca ruda mea vestitul şarpe‖, ca pe o expresie a cunoaşterii 

luciferice – obsesie a romantismului). Poetul dorind să deprindă 

„Înţelepciunea norilor” răspunde unei dileme vechi, cât lumea 

(oare răul nu a dat nimic bun umanităţii? Iar binele nu a făcut 

nimic rău?): „Că şi în rău se vor găsi comori / Şi-n bine otrăvuri 

să te indispună / Ca alternanţă-n lume să vă învăţ / Plânsul sau 

bucuria bune-s toate / Bunului cer nu-i faceţi judecăţi / Cu desele 

prefaceri întâmplate / Şi să nu ştiţi tristeţea ca şi norii / Ce 

zboară peste tragice istorii‖ (s.n., p. 34). 

E cartea cea mai gravă a poetului ajunsă în pragul 

senectuţii, bolnav de clipă, vânător de vânt, vinovat fără vină, 

rătăcitor ca Ulyse, coborând constant în melancolia sonetului 

elegiac şi în tonalitatea „Romanţei‖ şi constată: „Le-am avut pe 

toate, le-am pierdut pe toate”... „Vremea cea cu raiuri nu se mai 

întoarce / Mi-a rămas în faţă doar o opţiune / Cerul ca salvare 

din deşertăciune‖ (p. 46). Motivul recurent al ciclului prim este 

presimţirea declinului biologic şi un mistuitor dor de a se risipi în 

iconografia anotimpurilor şi priveliştilor ardelene natale: „în 

tăcerea nopţilor de vară‖ împreună cu ciobanii ce „rabdă vânt şi 

ploaie” în „Munţi-s aceiaşi trec prin ierni şi veri / plini de 

sălbăticiuni şi de oieri / Împovăraţi de linişti şi de stânci / Priviţi 

de ochii cerului adânci / ... Aceiaşi neschimbaţi străbat prin ani / 

Refuzul lumii numai ei îl ştiu / Singurătăţi ţin locul de pustiu / Pe 

unde s-au pierdut în rugăciuni / Sihaştrii vântului umblând 

nebuni‖ (p. 53). Până la mistuirea, de sorginte eminesciană, în 

acest spaţiu al liniştii finale, poetul întreţine dialogul de mare 

densitate spiritualistă cu Dumnezeu, „ochiul nevăzut de sus‖, 
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dialog în care „sufletul aşteaptă marea lui hegiră / Cuvântul este 

mare sacerdot / Şi face slujbă, se sfârşeşte tot‖ (p. 6) şi cere 

„Îndurare: Doamne... fă-l să fie / Un sihastru rugă murmurând / 

În tăceri cu miros de tămâie / să mă rup în două trist tablou / Ce 

cuprinde existenţa-mi dată / Să am nou pământ şi un nou cer / În 

fiinţa-mi binecuvântată / Dă-mi puterea toate să le-ndur / Ca 

nădejdi dă-mi îngeri împrejur‖ (p. 23), Binecuvântare, Muzică, 

Doamne, întotdeauna când te chem / Pune în mine melosul 

suprem / Şi să îl simtă sufletul pe strune / Vreau armonii, potop 

de armonii / Şi să le fac în mine catedrale (p. 29), Trezire 

(„Trezeşte-l Doamne [sufletul], fă-l din nou să fie / Flămând de 

ceruri şi de veşnicie”, p. 36). 

Dacă în ciclul prim predomină iubirea de Dumnezeu şi 

reflecţiile asupra condiţiei umane tragice: „Cât tragism se cere să 

suport / se tot moare dar şi carnea-mi moare / Din  tristeţi se-

adună disconfort / Sufletul doar suferinţă are (p. 10) cu eminenţa 

sfârşitului existenţial în ciclul al doilea: „Continent carnal‖, pus 

şi el sub pecetea unui moto folcloric: „Câtu-i lumea şi va fi / Ce-i 

frumos tot dragu-mi-i‖ şi motivează ideea că pentru poet iubirea 

şi fascinaţia misterului etern feminin ca dimensiune a umanului 

este prioritară. Deşi senectutea îşi arată semnele: „optimismu-i 

departe”, „prin în eşec, pândit de moarte‖, poetul continuă să 

celebreze feminitatea atât în ipostaze angelice, spiritualizate cât şi 

în cele de senzualitate triumfătoare, cu fascinanta seducţie a 

formelor care provoacă patima, foamea de carnalitate magică. 

Erosul rămâne ideal al împlinirii umane, chiar dacă acum el 

aparţine trecutului, amintirii, sau visului de fericire prin iubire. 

Portretele feminităţii sunt memorabile, unele închegându-se din 

rare eufonii, melos celest şi epitete evocative: „Corala din 

carnala rotunjime / Afla-va zeul tânăr ucenici / Dar în 

neruşinarea-ne totală / Şi cu refuzul nu vreau să complici / 

Accesul la superba ta croială / Vreau melosul din calde goliciuni 

/ Ce dă extazul din plutiri divine / Pe mine să mă treci între 

nebuni / Cât bănuiesc că răul e în tine / Eşti tremurarea din 

celeste note / Ţâşnind din stricăciuni fanariote‖ (p. 61). 

Poetul este edificat deplin: „Dragostea mea-i un paradis 

pierdut / Mai vieţuieşe numai în visare‖ (p. 75) fiindcă are 

„vârsta blamată‖ când „se deteriorează ce iubim‖, dar speră: „Fii 
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îngerul de taină care vine / Să îmi aducă iar o veste bună / Nu 

pescăruş ce va vesti furtună‖ (p. 80). 

În ciclul final „Tratament cu meduze‖ (pus sub pecetea 

unui distih din Scrisoarea a III-a a lui Mihai Eminescu „Încât 

fonfii şi flecarii, găgăuţii şi guşaţii / Bâlbâiţi cu gura strâmbă 

sunt stăpânii astei naţii‖, abandonează forma sonetului pentru 

poemul cu vers amplu (apropiat prin măsură de Eminescu – în 

Scrisori şi Macedonski – în Nopţi), configurând prin săgeţile 

satirei ucigătoare o teribilă imagine neagră a lumii şi veacului 

nostru. Prin tehnica acumulărilor de conturează „viziune de 

octogenar‖ a unei lumi nebune în care „Totu-i de vânzare, totul e 

în criză‖ (p. 82), coruptă, lipsită de valori, asemănătoare unui 

bestiarium caricatural prin indivizii de care e populată, polarizată 

doar în jurul răului. O lume sodomică, fără legi, credinţă, cu javre, 

din care „Frumosul a pierit îi simţim lipsa / Şi neagra va sosi 

Apocalipsa‖ (p. 93). O lume tragică cum n-a mai fost‖ cu zevzeci 

„şi petrecăreţi, lipsită de cultură, reguli, legi, plină de vulgaritate, 

cu banul singura religie împotriva căreia aruncă săgeţile crude ale 

caustice, prin limbaj argotic, portretizând caricatural în tehnică 

aqua forte: baştanul, mitocanul. O lume strâmbă angajată într-un 

spectacol grotesc cu politicieni corupţi „oamenii puterii-s 

cumpăraţi / în <veghetoare organe> / Şi magistraţii când o să 

decidă / Nu se vor mai gândi la Dumnezeu / Ci la valută...‖ (p. 

105). La fel este şi New age-ul (Era nouă, mişcare declanşată în 

1970 visând o nouă armonie prin colaborarea ramurilor spirituale, 

religia, mistica) românesc trist: „Morala-i zero / Nu-i mistică şi 

nu-i decalog‖ (p. 85); Secol grotesc, fără morală, logică, credinţă, 

modele cu făpturi reptiliene în care „Tronează chipul cel hidos de 

brută‖ (Secolul XXI, p. 87), veac fanariot, veac urât: cu mitocani 

şi haimanale „Tineret mândria ţării‖ este violent, ahtiat de 

aventură şi paradă cu bolizi, lipsit de cultură, „Tot neagă şi 

sfidează tot / Imită-n comportare boşii /  / Ei centrul lumii se 

socot / Născuţi din aşii ciumei roşii / sunt stâlpii discotecii‖, 

ghidaţi de instincte, intoxicaţi cu alcool şi droguri, „Balcanici 

sunt în tot ce fac / O generaţie surpriză... / În viaţa lor nu-i nicio 

miză/.... Munca este pusă-n cui / Rău – bine nu mai pot discerne 

(p. 95-97). În faţa acestui bâlci al deşertăciunilor, poetul trăieşte o 
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„Dilemă‖ shakespereană: a trăi ori a muri, concluzionând: „Şi-

atunci zic aşa în mine / Aş murit că e mai bine‖ (p. 99). 

Scrise în dulcele stil clasic, sonetele poartă pecetea, duhul 

şi rezonanţele liricii româneşti de la Eminescu, Lucian Blaga sau 

Ion Barbu, dar şi de la Ion Horea (cu al său volum: Cât a trecut, 

2015), cu versuri numeroase de factură psaltică şi de rugăciune 

adresate Celui Atotputernic, convins: „Cuvântul este mare 

sacerdot / Şi face slujba. Se sfârşeşte tot‖ (p. 6), poezia are 

funcţie terapeutică, cathartică: „Şi-n frumos afla-voi vindecare‖ 

(p. 23). În acest fel volumul se constituie într-o carte de rugăciuni, 

carte-epitaf cu valoare testamentară, dar şi jurnal existenţial prin 

care îşi face infinitezimal autoscopia, dar şi meditează într-o lume 

aflată în criză, alternând versul aforistic, psaltic, cu cel sarcastic, 

virulent, cu tonalitatea diatribei. 
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ILUMINISMUL. 

SHERIDAN – OMUL ŞI CALOMNIA, MAGISTRALA 

AUTODEFINIRE A NUMEROASE CATEGORII UMANE 

(I) 

 

Calomnia a reprezentat dintotdeauna o înclinare umană. Fie 

a oamenilor care aveau la dispoziţie mai multă vreme decât ştiau s-

o valorifice, fie a celor care temperamental găseau mereu câte un 

nod în papură şi trebuiau să-l facă public, fie a celor sufleteşte sau 

sentimental decepţionaţi de viaţa pe care o duceau şi care 

considerau că existenţa tuturor semenilor trebuia să se supună 

aceloraşi inconveniente. Şi mai este o varietate – aceea a oamenilor 

care n-au de ales decât între crunta plictiseală şi „voluptatea‖ de a-

şi încondeia megieşii. 

Plictiseala e nocivă pentru că instalează, cu vremea, o 

stare cvasiparalizantă, generatoare de transferări la nivel somatic 

(şi mai ales nervos), fiind una din porţile prin care au acces în om 

slăbiciunile, cusururile, viciile, iar cel căzut pradă lor ajunge să se 

complacă în colcăiala fără sfârşit a micilor juisări de moment. 

DEX-ul face o subtilă discriminare între „bârfă‖ şi 

„calomnie‖. „Bârfeala‖ constă în vorbe răuvoitoare la adresa cuiva, 

iar „a bârfi‖ – „a se vorbi de rău, a (se) ponegri, a (se) defăima‖. 
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„Calomnia‖, potrivit aceleiaşi surse, înseamnă „afirmaţie 

mincinoasă şi tendenţioasă făcută cu scopul de a discredita onoarea 

sau reputaţia cuiva‖, „defăimare‖, „clevetire‖, iar „a calomnia‖ – „a 

vorbi pe cineva de rău, a spune lucruri neadevărate despre cineva, a 

discredita pe cineva în onoarea sau reputaţia sa; a defăima, a bârfi, 

a cleveti, a huli‖. 

Deducem din definiţiile prezentate că bârfa este oarecum, 

doar oarecum, o formă „minoră‖ a calomniei, cu un spectru de 

vătămare mult mai restrâns, deşi destul de corosiv, în timp ce 

calomnia întruneşte o sumă de factori care atentează, până la 

desfiinţare, la adresa celui sau celor aflaţi în vizorul ei. 

Continuând despicarea firului în patru, pe cont propriu, 

descoperim că bârfa, comparativ cu plictiseala, este o sursă de 

permanentă erodare a omenescului, petrecută la nivel moral şi 

afectează treptat părţile mai puţin vizibile, dar importante pentru 

buna desfăşurare a vieţii. Dacă nu cumva chiar „inventează‖ 

astfel de surse. Aceleaşi lucruri le practică şi calomnia, dar ea 

acţionează urmând scopuri clare de denigrare totală a victimei pe 

care şi-o alege. Plictiselii îi poţi opune o activitate susţinută, de 

nimic nu se sperie ea mai mult decât de o astfel de realitate; 

bârfei îi poţi impune indiferenţa faţă de strădaniile ei vădit cusute 

cu aţă albă; calomniei, prin forţele pe care le angrenează, este 

mult mai dificil să-i rezişti, deznodământul fiind aproape 

totdeauna unul tragic, cu repercusiuni de lungă durată. 

Plictiseala începe prin a fi un dezechilibru între posibilităţi 

şi dorinţe, posibilităţile fiind mereu mult inferioare dorinţelor, 

divorţ soldat cu o apăsătoare stare sufletească sortită să vadă 

sumbru înaintea ochilor. Bârfa îşi recomandă supuşii ca fiind 

dintre cei deprinşi să nu aibă preocupări absorbante. Iar drept 

urmare, răgazul fără limite este punctat de obiceiul de a-i forfeca 

pe alţii, forfecări care nu întrec însă neobişnuitul. Calomnia, însă 

chiar atunci când stă cu braţele încrucişate, ne înşeală. Este în 

întregime ochi la pândă fiindcă ştie că în paharul pe care acest om 

îl duce spre buze, ea a avut timp să strecoare o doză de otravă. 

Un om, care ştie ce reprezintă, rareori va fi dispus să-şi 

condamne semenii, dar cel căzut în mrejele dolce far niente-lui îşi 

va face sistematic un scop cotidian din deprecierea celorlalţi. Iar 

calomniatorul, din clipa în care se declanşează în el nefasta 



 

25 

 

predispoziţie, determinată aproape totdeauna de un mobil social 

(cel mai frecvent fiind invidia), nu va mai avea tihnă până nu-şi 

vede, de obicei, distrus, motivul supărării.  

Mai există un interesant aspect al bârfitorului. Deloc 

neglijabil, ba chiar nespus de semnificativ. El face parte dintre 

oamenii sterpi sufleteşte, categorie sinistră care – nesimţitoare 

fiind – nu realizează cât rău pot să facă vorbele imunde aruncate 

asupra celorlalţi. 

Cât despre calomniator, complexul său de inferioritate 

poate atinge cote dincolo de orice pronostic deoarece acţiunile lui 

sunt o combinaţie în care vanitatea şi orgoliul conlucrează 

„armonios‖. De obicei, între cele două dominante umane 

funcţionează o ignorare reciprocă şi aceasta deoarece fiecare se 

consideră deasupra celeilalte. Vanitatea crede că toţi trebuie să-i 

aducă binemeritate elogii, în vreme ce orgoliul este atât de 

încântat de el însuşi încât se dispensează de orice calificativ 

favorabil, îndreptăţitor, venit dinspre alţii. 

Ei bine, când la mijloc este vorba de o calomnie care se 

vrea desăvârşită, vanitatea şi orgoliul fac pace instantaneu şi 

fiecare contribuie, potrivit resurselor intime, – inepuizabile, de 

ambele laturi – întru „reuşita‖ acţiunii. 

Cum? Vanitatea îşi pune în mişcare toată subtilitatea de 

care dispune – şi dispune, cum am mai specificat, de depozite 

care parcă se autoregenerează pe măsură ce sunt consumate –, iar 

orgoliul, întreaga forţă a excelentelor păreri despre sine, care face 

abstracţie de orice altceva – şi ele interminabile şi parcă urmând 

acelaşi „scenariu‖ ca în exemplul amintit deja. Rezultatul? O 

băutură în stare să aneantizeze pe oricine o soarbe. 

Şi mai întruneşte bârfitorul un atribut. Aproape totdeauna, 

neposedând o calitate importantă, dintre acelea care îl obligă să-şi 

consacre timpul făuririi superioare de sine, se poate ţine de fel de 

fel de flecuşteţe menite să-i „îmbogăţească‖ searbăda viaţă. Iar un 

astfel de „vacuum‖ existenţial duce inevitabil la tăierea mărunt, 

mărunt a vieţii celorlalţi. Calomniatorul, în schimb, fiind 

mefistofelic implicat în existenţă, contribuie, fără voie, şi chiar, 

împotriva propriei sale dorinţe, la o inevitabilă purificare a 

climatului epocii din care face parte. 
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Dacă aşa stau lucrurile, e cazul să trecem în revistă, spre o 

mai deplină autentificare a celor afirmate până acum, a câtorva 

opinii formulate în legătură cu tema dezbătută de-a lungul 

timpului. Astfel de puncte de vedere au meritul de a conferi 

însemnătate temei atestând constantul interes de care s-a bucurat, 

dovadă a deosebitului impact avut în viaţa oamenilor. Fiindcă pot 

să aibă importanţă nu numai aspectele care determină mersul 

înainte al comunităţilor umane, ci şi piedicile ivite, mai bine zis, 

puse, în calea acestora. 

Încă Menandru a observat caracterul distorsionat al 

calomniei, atrăgând atenţia asupra primejdiei reprezentate de 

aceasta („Nu trebuie nesocotită calomnia, oricât ar fi ea de 

mincinoasă‖, afirma el cu deplină îndreptăţire. Ba, am putea spune, 

cu cât ea este mai deformatoare cu atât este mai dăunătoare). 

Panciatantra, acest tezaur inestimabil de învăţături, 

subliniază: „Ciudat e modul de a ucide al şarpelui cu chip de 

calomniator: pe unul îl muşcă de ureche, iar altuia îi ia chiar viaţa‖. 

Concis, limpede, eficace. 

Shakespeare, această enciclopedie a temelor din care este 

alcătuită existenţa umană, a tratat calomnia ca pe o realitate de o 

nocivitate nu numai ieşită din comun, dar şi de o impresionantă 

varietate. 

Astfel, spunea: „Calomnia e ca moştenitorul: de îndată ce 

s-a încuibat într-un loc, rămâne acolo pentru totdeauna‖. Autorul 

surprinde persistenţa acestui rău social căruia îi place să se înscrie 

în cea mai „onestă‖ situaţie, tocmai pentru a putea acţiona 

nestingherit de alţii. 

Până şi cel mai înalt dintre sentimente îi simte colţii: „Nu 

ne putem închipui cât de mult poate otrăvi o vorbă rea iubirea”. 

Dacă şi cel mai „blindat‖ dintre sentimente e vulnerabil în faţa 

calomniei, e lesne să ne imaginăm ce se poate întâmpla cu 

celelalte! 

Nimic nu este la adăpost când acţionează ea: „Nu-i forţă 

sau mărime în această lume, care să scape de cenzura calomniei. 

Ea loveşte pe la spate virtutea cea mai pură.‖ Este evidenţiată aici 

tactica preferată a acestei laşe atitudini omeneşti, a cărei „tărie‖ 

constă în teama de a da lupta în chip făţiş. 
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Iar, în altă parte, ideea de mai sus, uşor modificată, fapt ce 

atestă efectele ei grave, sună aşa: „Nici chiar virtutea nu-i ferită 

de atacurile calomniei.‖ „Nici chiar virtutea‖? ba, în primul rând 

ea, deoarece satisfacţia resimţită când o murdăreşte e de-a dreptul 

bezmetică. 

Ţinta preferată a calomniei nu-i alta decât consideraţia de 

care se bucură cineva în societate. Atunci când izbuteşte s-o 

clatine cât de puţin, deşi ea nu se mulţumeşte cu un astfel de 

stadiu, ci vrea totala nimicire a victimei, este de două ori 

reprobabilă. „Reputaţia unui bărbat sau femei este piatra cea mai 

de preţ a sufletului lor. Cine îmi fură punga, îmi fură un fleac, un 

nimic. A fost a mea, e a lui, a fost a altuia, a o mie. Dar cel care 

îmi şterpeleşte reputaţia, îmi răpeşte ceva cu care el nu se 

îmbogăţeşte, dar care pe mine mă sărăceşte.‖ Cu câteva versuri 

înainte, autorul asociase reputaţia cu partea nemuritoare a omului. 

În absenţa ei, animalitatea fiind aceea care domină. 

Aceeaşi temă a constituit şi pentru alţi scriitori o 

preocupare. Pascal, de pildă, avea să afirme: „Oricât de însemnate 

ar fi bunurile, sănătatea sau bunăstarea pe care le posedă, omul nu 

se simte mulţumit dacă nu câştigă preţuirea semenilor săi.‖ După 

cum destui, la antipodul acestora, putem spune noi, îşi fac un merit 

din a ataca tocmai acest factor existenţial atât de necesar normalei 

desfăşurări a vieţii. 

Tot un francez, versat al paradoxurilor (întreaga sa viaţă 

fiind unul uriaş), Talleyrand, susţinea: „Reputaţia unui om este la 

fel ca umbra sa, gigantică atunci când îl precede şi de proporţii 

reduse când îl urmează.‖ 

Un contemporan al celui amintit anterior, l-am numit pe 

Beaumarchais, prin intermediul unuia dintre personajele sale (un 

fel de cap de afiş al respectivei preocupări), recomanda: 

„Calomniaţi, calomniaţi, că tot va rămâne ceva‖, în sensul că 

destui dintre cei care află despre defăimare, vor ajunge să creadă 

că este posibilă. Şi, poate, chiar o vor amplifica. 

În sfârşit, Oscar Wilde, creatorul a numeroase vorbe de 

duh, revela: „Exista doar un singur lucru pe lume mai rău decât 

faptul de a se vorbi despre un om şi acela este să nu se vorbească 

de el.‖ 
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Calomnia însă recurge şi la o seamă de „intermediari‖ de 

care se foloseşte, spre a-şi spori credibilitatea. Unul dintre aceştia 

este zvonul, despre care Shakespeare constată: „Zvonul – un flaut 

în care suflă bănuielile, invidiile, conjuncturile, instrument atât de 

simplu încât monstrul întărâtat, cu nenumărate capete, 

discordanta şi nehotărâta gloată, poate să-l mânuiască cu 

uşurinţă.‖ 

Şi tot el: „Zvonul, ca vocea ecoului, amplifică numărul 

acelora de care ne este teamă.‖ 

Variate şi importante contribuţii au avut de-a lungul 

timpului şi unii creatori români privitor la calomnie şi implicaţiile 

sale în viaţă. 

Ion Eliade Rădulescu formula un punct de vedere în care 

era temeinic fixat un obiectiv de a cărui rezolvare puteau depinde 

multe pe tărâm social: „Urăşte calomnia în cel asupritor‖. Asta 

însemna o maximă atenţie acordată celui ce s-a rătăcit de la drumul 

drept, folosindu-se de funcţia dobândită în scopul obţinerii unor 

avantaje personale. Deoarece o „ciudăţenie‖ a asupritorului de 

oriunde şi de oricând o constituie tot mai accentuata înclinaţie spre 

sporirea nedreptăţii în lume. 

Mihail Kogălniceanu îşi asumă o datorie cu atât mai 

limpede cu cât riscul de a fi defăimat pentru asemenea nobile 

opţiuni este mai mare: „Calomnia care este făcută să şadă la uşă nu 

mă va strămuta din ceea ce cred că este bine şi folositoriu pentru 

ţara mea‖. Fraza este dintre acelea care sintetizează în puţine 

cuvinte o întreagă lume de învăţăminte pe care doar o inteligenţă 

neobişnuit de pătrunzătoare o putea formula. Întreaga lui viaţă n-a 

făcut decât să-i confirme hotărârea. 

Hașdeu a întrevăzut o altă sursă a calomniei. O sursă 

nedreaptă cum este aproape totdeauna ea însăşi, excesivă în 

manifestările ei diverse. „Aşa a fost dintotdeauna/ Că de cel gonit se 

leagă clevetirea şi minciuna‖. Aici, cel gonit este omul care se 

constituie într-un exemplu pentru ceilalţi, exemplu greu de tolerat 

deoarece în acelaşi timp este şi un reproş adresat complacerii 

acestora în preocupări mărunte, mereu devoratoare de energii şi 

nicidecum generatoare de puteri capabile să edifice. 

Petre Ispirescu fixează una din ţintele favorabile ale 

calomniei – Meritul (scris cu majusculă), pe care îi face nespusă 
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plăcere „să-l mânjească‖. Fiindcă nimic nu-i suscită un mai mare 

interes decât denigrarea sistematică a ceea ce calomnia consideră a 

fi supremul ei „ideal‖. 

O greutate aparte are poziţia adoptată de Delavrancea. Din 

perspectiva lui: „Prin calomnie se poate vătăma un om în onoarea 

lui, se poate zdruncina în mijloacele lui de existenţă‖. Într-un caz 

excepţional, lucrurile pot să se agraveze: „Când ura (calomnia, subl. 

ns. – E.V.N.) nu mai are margini poate să izbească şi în raţiunea de 

a fi a cuiva‖. Aspect grav deoarece îl poate determina pe cel vizat 

să săvârşească acţiuni desperate, deschise spre orice deznodământ. 

Am citat toate aceste opinii, pe de o parte, fiindcă se înscriu 

în tema aleasă spre dezbatere şi, pe de alta, deoarece ne introduc în 

universul lui Sheridan (1751-1816), ajutându-ne să înţelegem mai 

bine mecanismul pe care el însuşi îl pune în mişcare în cunoscuta 

sa piesă Şcoala bârfelilor (1777) (sau a calomniilor, cum a mai fost 

tradus titlul). Şi aceasta pentru că nimic nu seamănă mai mult cu 

un perpetuum mobile ca bârfa. Un fiştecine o stârneşte, un fleac o 

întreţine, un nimic o poartă spre culminaţie – circuit care este reluat 

la infinit. 

Prologul, sugestiv intitulat „Portret‖, ne zugrăveşte 

înfăţişarea incriminatei, privită dintr-o multitudine de unghiuri de 

vedere. 

Punerea în pagină începe printr-o dezvăluire. Bârfa nu 

este spontană, ea urmează anumite tipare, respectate de toţi 

participanţii la „ritual‖, iar întrebarea adresată celor care se ocupă 

cu elaborarea ei este o bună premisă a desfiinţării odioasei 

preocupări: „Eu vă întreb, zeloaselor cucoane/ Ce defăimaţi 

bârfind după canoane:/ N-aţi dat nicicând de-un caracter format,/ 

De-un nume bun atât de încercat,/ Încât pizmaşe să-l cinstiţi în 

gând/ Şi să-i aduceţi laude tăcând?‖ 

Retorica folosită de autor este una specifică aceluia care 

cunoaşte până în ultimele fibre făptura ei confecţionată artificial: 

„Fiice ale Bârfei, luaţi atunci aminte/ Priviţi modelul ce vă stă-

nainte/ Şi spuneţi-mi de este un portret/ Sau rodul dragostei unui 

poet‖. 

Cine sunt „preotesele‖? „Fecioare-critici judecând acerb,/ 

Matroane-cenzori într-un veac imberb,/ Frunţi încruntate, ochi ce 

nu vedeţi,/ Duşmance ale mândrei tinereţi,/ Viclene şi prudente, 
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seci, sirepe/ Şi reci – o clipă doar şi vom începe!‖ Necruţătoare 

punere la stâlpul infamiei, cuprinzând numeroase trăsături 

caracteristice genului de implicare în primejdiosul „joc‖ de 

societate cultivat cu stăruinţă demnă de o cauză mai bună. 

Tertipul care stă la baza degradantei preocupări este 

divulgat: „O clipă, voi ce ticluiţi «dovada»/ Pe loc, de nu s-a 

priceput «şarada»‖. Şi el nu este deloc nobil. Iar înzestrarea e 

minoră: „Memorii bune, cari, după tipic,/ Afar‘ de fapte nu uitaţi 

nimic!‖ 

Ţinta constantă a calomniei, aceea care îi declanşează 

energiile şi le polarizează nu-i alta decât dragostea: „Vestale 

tinere sau ofilite,/ Pamflete vii a limbii otrăvite,/ Mai mult se-

aseamănă un drac cu-un sfânt/ Decât cu voi modelul ce-o să-l 

cânt./ Vin gingaşă-Amoret (sub acest nume/ Un vers mai demn 

slăveşte-al tău renume)…‖ 

Intenţia satirică a lui Sheridan se manifestă încă de la 

numele pe care le dă personajelor sale, nume definitorii prin ele 

însele: Sir Teazle (scărmănătorul), Lady Sneerwell (doamna 

Zeflemea), doamna Candour (Candoare), Sir Backbite (care muşcă 

pe la spate), Snaks (şarpe), Crabtree (mere acre), Carless 

(nepăsătorul). 

Fiecare dintre acestea reprezintă o ramificaţie a bârfei, 

concepută ca fiind un monstru cu mai multe capete. 

Dacă în cazul celor mai mulţi, numele exprimă orientarea 

pe care o au în contextul de ansamblu al bârfei, persoana numită 

Candoarea deţine una din pârghiile cele mai destructive, deşi, în 

aparenţă, nu face decât să răspândească tot ce inventează unii sau 

alţii. Colportarea minciunilor este poate încă mai gravă decât 

născocirea lor, deoarece astfel ele devin publice, stadiu de maximă 

nocivitate a clevetirilor. 

Omul avertizat este aproape în întregime salvat! 
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MIHAELA EMILIA VLADU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIN CORESPONDENŢA INEDITĂ A LUI IOAN BIANU 

 

 

Scrisoare 1
12

 

 

Stimate Domnule, 

 

 Învéțătorul de la scóla de cătun ,,Plopésa‖, Com. Policiori 

– Buzéu, -sub-semnat, primind lista de cărți vechi ce ne-ați trimis, 

și veᶁénd înaltul scop ce urmăriți, am căutat imediat prin diferite 

cărți ce posedau cu deosebire cele vechi tipărite în epoca ce ne-

ați arătat, și am găsit dintre cele însemnate în listă, următoarele 

cărți: 
 

1. Liturghii – Bucuresci – 1741 – în stare necompletă; 

2.Acathist – Buda – 1807 – în stare completă; 

3. Viața sf. Vas[ile] cel nou – Bucuresci – 1819 – în stare 

completă; 

                                                 
12

Biblioteca Academiei Române (B.A.R.), secţia Manuscrise, Arhiva Ioan 

Bianu - Apelul Academiei Române şi corespondenţa oficială purtată pentru 

urmărirea cărţilor vechi româneşti cu ocazia întocmiri Bibliografiei vechie 

româneşti a lui Ioan Bianu,  Dosar IX (2) varia 3 – Piesă 15. 
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4.Theositicon sau privire – Viena – 1923 – în stare completă; 

Depinde de alt posesor5. Psaltire – Bucuresci – 1823 – în stare 

completă. 

 

 Cum și una care nu figurează în listă: Sfintele și 
Dᶁeescile Liturghii a celor…Sf. părinții noștri  a lui Ion Zlatoust, 

a lui Vasile cel mare – Prejleostenii.  A doua ora tip[ărite] în 

ᶁilele prea Înalț[atului] Împ[ărat] Franțiscus al doilea cu 

slobozenia Înălțatului crăesculuiguvernŭ, a tot ardélului. Sáu 

tip[ărit] în Sibii în tip[ografia] Ion Bart, 1807. Este în stare bună 

și completă. 

Tote aceste cărți, cu tot respectul, le pot înainta onor. Domniei-

Vóstre or când după cerere. 

 

 

 

            Primiți Vé rog Încredințarea preadistinsului meu 

respect, Moise Alexandru 

                                                                                                                         

[semnătură] 

 

 

Plopésa – Policiori – Buzeu 

                                                                                                   

1898 Septembrie  
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Scrisoare 2
13

 

 

România 

ÎnvéțătorulscóleiGrintieș 
Comuna Bistricioara 

Plasa Pétra Muntele 

Județul Némțu 

 

No. 88 

 

1 Fevruar 1899 

 

Domnule, 

 

 La apelul ce am primit pentru cărți vechi, am onorul a vé 

comunica lista de mai jos. La parohia Grintieșului în biserica din 

Poéna sunt: 

 

1.Titula. Simion Arhiepiscopul Tesalonicului. Anul Ʒ CȌΓ dela 

ᶁidirealumei. Tipografia Mitropoliei Bucuresci, în stare 

mediocră. 

2.Titula. Antologhion, 1826. Tipografia M[ănăstirii] Némțu, în 

stare bună. 

3.Titula. Idem, 1825. Tipografia M[ănăstirii] Némțu, în stare 

bună. 

4.Titula. Catavasier, AYOƷ . Tipografia Blaj, Mitropolit Gr. 

Maer, în stare mediocră. 

 

În Biserica filială Grintieșul Mare sunt: 

1.Titula. Cazanie, 1741. Tipografia Episcopiei Râmnic, în stare 

bună. 

2.Tipic, 1816. Tipografia Mitropoliei Iasy, în stare bună. 
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Ibidem, Piesa 18. 
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3.Octoich, 7290 dela zid. Lumei. Tip[ografia] Episcopiei Râmnic, 

în stare bună. 

4.Titula. Apostol, 1774. Tipografia Mitropoliei Iasy, în stare 

mediocră. 

5.Titula. Triod, 1782. Tipografia Episcop[iei] Râmnic, lipsă câte-

va foi la început. 

6.Penticostar, 7293. Tipografia Episcop[iei] Râmnic, în stare 

bună. 

7.Atologhion, 1786. Tipografia Episcop[iei] Râmnic, puțin 

stricată. 

8. Catavasier, 1778. Tipografia Episcop[iei] Iasy, în stare bună. 

9.Titula.Leturgie, 1794. Tipografia Episcop[iei] Iasy, în stare 

bună. 

10.Titula. Evangheliar, 1826. Tipografia Episcop[iei] Iasy, în 

stare bună. 

11.Titula. Slujba sf. D[umne]zeu, 1801. Tipografia Episcop[iei] 

Bucuresci, în stare mediocre. 

12.Titula. Evanghelie, 7270. Tipografia Episcop[iei] Iasy, în stare 

bună. 

13.Titula. Octoich Mic, 1818. Tipografia Episcop[iei] Iasy, în 

stare bună. 

 

 În total 17 cărți vechi până la 1800, cât privesce pentru a 

se putea cerceta sau schimba e bine a face cerere formală 

Parohului local fie direct prin subscrisul.  

 Bine voiți vé rog a primi stima mea. 

 

Învéțător, Gh. Gavrilișténu Focșa 

                  [semnătură] 

 

 

Dsale 

Domnului Ión Bianu Bibliotecarul Academiei Române. Bucuresci. 
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Scrisoare 3
14

 

 

România 

Scóla primară rurală 

din 

CătunaSocia, Comuna Socia-Cândești 
Plasa Bistrița, Județul Némțu 

 

No. 49 

1899 Févruór 9 

 

 

 

Domnule Bibliotecar, 

 

 Conforméndu-mě apelului Domniei-vóstre am distinsa 

onóreasupunecunoscinței, că la biserica cu patronul 

AdormireiMaicei D[omnu]lui din comuna Bețești a parohiei 

Socia-Cândești, județul Némțu. 

 Aseminia cărți vechi, slavonesci și grecești dintre anii 

1508 și 1830, nu se află. Despre care cu onóruvéreferez. 

 Primiți, Domnule Bibliotecar, asigurarea prea distinsei 

mele considerațiuni. 

 

Învéțător, Pr. G. Ciaușu 

                                                                                                                            

[semnătură] 

 

 

Domniei-sale 

Domnului Bibliotecar al Academiei Române din Bucuresci. 
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Ibidem, Piesa 19. 
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Scrisoare 3
15

 

 

România 

Scóla rurală 

din 

Cătuna Gârcina, Cătuna Gârcina 

Plasa Piatra Muntele, Județul Némțu 

 

No. 58 

1899 Fevruarie 9 

 

 

 

Domnul Bibliotecar, 

 

 Conformându-mé ordinului Domnului revisor școlar No. 

220 din 30 Ianuarie a.c., cum și apelului Domniei vóstre relativ la 

cărțile vechĭ, cu respect am onóre a vé aduce la cunoștințe, că 

după cercetările ce am făcut în această localitate, nu saŭ găsit 

asemenea cărți prevrezute în mencionatul apel. 

 Primiți, vé rog, Domnule Bibliotecar, asigurarea osebitei 

mele considerațiuni. 

 

 

 

Învéțător, N. Teofanes 

[semnătură] 

 

Domniei-sale 

Domnului Bibliotecar al Academiei Române. 

Bucuresci. 
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Ibidem, Piesa 20. 
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Scrisoare 5
16

 

 

România 

Ministerul cultelor și Instrucțiunei Publice 

Direcțiunea cultelor 

Seria C. – No. 73409C 

 

[Nb: La réspuns se va arăta seria și numérul.] 

Se înaintează cărțile cerute cu adresa No. 714. II. 

 

7/19 Nov. 1898 

 

Domnule Președinte, 

 

 Am onore a ve înainta 2 exemplare legate ,,Apostolul‖ și 
un exemplar legat ,,Octoichul‖, cerute cu adresa DVóstre No. 718, 

II/a.c. 

 Primiți, vé rog, Domnule Președinte, asigurarea 

considerațiunei mele. – 

 

Ministru, [semnătură indescifrabilă]                          

 

 

 

Director, [semnătură indescifrabilă] 

 

[Trimise d[omnu]lui […], învéțător în […] spre a ne trimite în 

schimb cărți vechi bisericești. –]  

[Semnătura lui Ioan Bianu, 9/21 Nov.1898] 

 

 

Domnului Președinte al ,,Academiei Române‖. 
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Ibidem, Piesa 24. 
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TEREZIA FILIP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUCIAN BOIA 

- FACEREA ŞI DESFACEREA MITULUI EMINESCIAN (I) 

 

Sărim ca arși, ne revoltăm și contestăm când cineva se 

atinge de miturile noastre naționale, sau de cele personale într-o 

altă modalitate decât cea convențională, conformă așteptărilor. 

Acesta e și cazul unora din reacțiile scrise și nescrise la cartea lui 

Lucian Boia, Eminescu, românul absolut. Facerea și desfacerea 

unui mit, Humanitas, București, 2015. Cine citește la repezeală 

cartea, fără răbdarea și aplecarea necesare unei astfel de lecturi 

poate lesne crede că autorul destramă mitul întruchipat de 

Eminescu sau îl tratează ireverențios și tendențios. 

Nu știu dacă Dl. Lucian Boia, abordând cumva la 

repezeală subiectul, în notă eseistică,precum procedează și în alte 

cărți ale Domniei Sale, își va fi propus cu tot dinadinsul să-l 

demitizeze pe Eminescu, dar modul în care privește destinul 

poetului, cumva atipic, prin reverberațiile personalității sale în 

conștiința publică, produse etapă cu etapă, le sună unora ca o 

demitizare. Ceea ce cred că nu e. Poate ușor ironic și chiar 

persiflant pe alocuri, privind și citând în fugă nu puține opinii, și 
destule din cele mai puțin favorabile care-l vizau pe Eminescu – 

unele naive de-a dreptul sau desuete – cartea pare a produce un 

efect de ireverență față de mitul eminescian. Impresia aceasta se 

repercutează inclusiv asupra autorului însuși privit de unii  ca un 

demolator de mituri. De altfel, Dl Lucian Boia trebuie, cred, să se 
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fi obișnuit cu reacțiile din spațiul autohton, destul de vehemente 

oricând cineva se atinge de vreuna din valorile naționale, în altă 

tonalitate decât în cea convenită cumva tacit – laudativă, 

superlativă absolutizantă. Gândirea critică nu pare a fi suficient 

cunoscută și adoptată ca modalitate de analiză a fenomenelor 

socio-culturale în toate cazurile. 

Subtitlul „Facerea și desfacerea unui mit‖ indică 

perspectiva antropologică și socio-culturală a fenomenului 

Eminescu repercutat decenii la rând în conștiința românească și 
țesut în postumitate din reacțiile și ecourile publice la ideile 

operei, din regăsirea în ea ca într-o oglindă a ceea ce putem numi 

sufletul românesc. E adevărat că nu un studiu de antropologie 

culturală propriu-zisă este cartea în discuție, ci mai degrabă o 

scriitură modernă, alertă, între eseu și sociologie culturală.  

Autorul își propune să evidențieze modul în care s-a 

implantat și a crescut mitul eminescian în conștiința publică 

românească reverberând când mai moderat, când mai puternic de 

la un capăt la altul al destinului poetic și încă mai pregnant și în 

posteritate. Modul în care se construiește mitul în orice cultură 

este mai mult sau mai puțin asemănător. Un mit nu crește doar 

din elogii și opinii favorabile, așa cum s-ar părea. El este 

circumstanțiat de o complexitate de factori care îl confirmă și-l 
neagă, îl acceptă și îl resping, această c ontrarietate potențându-i 

uneori și mai mult valoarea. Căci până și opiniile nefavorabile 

sau cele rezervate au un impact paradoxal, pozitiv în cazul unui 

destin de geniu. Unele studii de antropologie și imagologie 

dinspre finalul secolului 20 arată cum crește în mentalul public un 

mit, sau o imagine definitorie, conectându-se cu idealurile și 
frustrările, cu elanurile și temerile ce definesc spiritul anumitor 

epoci. 

Cu toate reacțiile mai mult sau mai puțin întemeiate, mai 

mult sau mai puțin rezervate sau orgolioase, cartea D-lui Lucian 

Boia are meritul fundamentării pe argumente. Numeroase 

referințe bibliografice vizează receptivitatea literară a lui 

Eminescu, etapă cu etapă, începând chiar din 1883 când apărea 

volumul de Poezii editat de Titu Maiorescu, și chiar de mai 
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devreme, din perioada când se impunea ca poet în paginile 

revistei Convorbiri literare. 

Cum procedează Lucian Boia scriind despre Eminescu? 

Ei bine, istoricul documentează subiectul luând în calcul toate 

aspectele ce ancorează mitul eminescian în mentalul românesc: 

opiniile critice sau cele rezervate, critica elogioasă și impactul 

ideilor eminesciene în fenomenele socio-politice și culturale din 

anumite perioade istorice. Privirea istoricului afluează subtil între 

cele două atitudini critice contradictorii dar cumva 

complementare – opiniile rezervate sau critice pe de-o parte, și 
elogiile, pe de altă parte – pe acestea se fundamentează mitul 

eminescian. Cartea abundă în trimiteri și citate dar, contrapuctând 

cu propriile comentarii, autorul pare a lăsa pe seama cititorului 

configurarea mitului eminescian. Căci Lucian Boia nu definește 

expres mitul, doar îl circumstanțiază de trimiteri, de factori care l-

au potențat uneori, sau l-au diminuat alteori. În postumitatea lui 

Eminescu personalități diferite își găsesc legitimare în ideile sale, 

justificându-și opțiunile și direcțiile de urmat. Faptul indică 

impactul ideilor poetului în plan social-politic și cultural. E cazul 

unor Vlahuță, Iorga, Blaga, Eliade, A. C. Cuza, Al Toma, Geo 

Bogza. 

Cele 15 capitole structurează cartea lui Lucian Boia și 
fixează tot atâtea etape în facerea mitului eminescian, punctând 

intensitatea și tonalitatea percepției poetului în conștiința publică 

dar și reverberațiile socio-culturale și politice românești în mitul 

eminescian. Fiecare din etapele traversate de cultura română din 

anii 70 ai secolului 19 până în prezent, fiecare critic de notorietate, 

fiecare din eveniment, elanurile sau decepțiile unor perioade, 

personalitățile care și l-au asumat pe poet, unele chiar extremiste, 

complicitează la designul mitului eminescian. El se face în egală 

măsură din negări și repudieri, din respingeri și critici, din 

neîncredere și îndoială, ca și din admirație, recunoaștere, 

compătimire, reverență etc. Și mai ales din rezonanța afectivă a 

poeziei de dragoste în sufletul publicului receptor, din 

singurătatea și suferința care au marcat destinul poetului, din 

boala și moartea sa, din eticismul ferm receptat cu teamă de unii 

contemporani. Un nou Eminescu, Fantezii și plăsmuiri, Deceniul 
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Eminescu, Deceniul Călinescu, După comunism, între apoteoză și 
respingere, Comemorare la Academia Română etc. sunt capitole 

și etape în devenirea mitului.  Citate ca puncte de referință, unele 

opinii rezervate în receptarea lui Eminescu emise de personalități 
notabile pot da cărții o notă demitizantă, părând că autorul și-ar fi 

propus dinadins așa ceva. Cartea iese însă din această grilă 

întrucât, elementele etapelor antume și ale celor post-eminesciene 

indică ecoul personalității poetului în spiritul vremii, în tumultul 

unor evenimente, căci „Un personaj este mitificat atunci când o 

comunitate se oglindește în el, apelează la el ca la un spirit 

călăuzitor‖, afirmă Lucian Boia. O primă confirmare este inclusiv 

volumul de Poezii editat de 8 ori de Maiorescu între 1883-1901, 

cu un tiraj de câte 1000 de exemplare. Ele impun un Eminescu 

sensibil, genial, sentimental, pesimist, nefericit etc.  

Cartea evidențiază inclusiv modul în care postumitatea, 

tradiționaliștii, sămănătoriștii, naționaliștii, ba legionarii, ba 

comuniștii proletcultiști din anii 50, ba cei naționaliști din anii 70 

își găsesc legitimări în ideile poetului, îl invocă sau îl iau ca 

paravan al atitudinilor lor justificând facerea mitului. Într-o 

modalitate alertă, alunecând între atitudinile diferitor opinenți, 
între evenimente și etape, între documente și opinii personale, 

Lucian Boia arată modul în care Eminescu devine până la urmă 

poetul tuturor, epocilor, personalităților, curentelor și opțiunilor. 

Un accent în plus pe nota naționalistă de care uzează deopotrivă 

naționaliștii comuniști și din plin legionarii. Rezonanța ideilor 

sale cu interesele de moment ale unor grupuri sau personalități de 

la N. Iorga la A. C. Cuza, de la comentatori economiști, agronomi, 

didacticieni ca Adamescu sau Enea Hodoș etc., de la detractori la 

critici de notorietate ca G. Călinescu, T. Vianu, D. Caracostea, la 

academicieni, la editori ca I. Scurtu, la documentariști ca Toruțiu, 

și în cele din urmă la comuniștii ca A Toma sau alții îl impun pe 

Eminescu în conștiința publică.  

Între critici și elogii, Eminescu însuși recunoștea 

observațiile lui Iacob Negruzzi din 1876, ale lui Maiorescu din 

1872, cu privire la imperfecțiunile poeziilor sale de început. 

Evident acele critici au azi altă conotație față de timpul când au 
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fost emise. Remarcile lui Titu Maiorescu despre perfecțiunea 

poemului Rodica, al lui V. Alecsandri, și „stângăciile‖ din Venere 

și Madonă a lui Eminescu par azi naive dacă nu de-a dreptul 

eronate. Eminescu n-a adoptat însă un spirit de frondă, n-a fost, 

crede Dl Boia, (p.12) un revoluționar ce sfida regulile artei, ci 

dimpotrivă. Dovedea o preocupare excesivă față de perfecțiunea 

formei, o exigență aparte față de sine și față de propria creație.  

Contestatari feluriți ca expertiză și notorietate, de la Al. 

Grama, canonicul din Blaj, la Aron Densușianu, la Anghel 

Demetrescu, la Ilie Cristea, ceva mai moderat în critici, până la 

Macedonski sau chiar Caragiale, îl repudiază pe Eminescu, 

taxându-l de: imoralitate, pesimism, imitație, de necredință, lipsă 

de patriotism etc., tot pe atât pe cât alții îl apreciază. Etapele 

receptării sunt, cu fiecare deceniu posteminescian, distincte și 
diferite ca tensiune în confirmarea mitului. 
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Eminescu – omul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 „Atâta să nu uitaţi: 

„ că el a fost un om viu, 

viu, 

pipăibil cu mâna. 

Atâta să nu uitaţi: 

că el a băut cu gura lui, –  

că avea piele 

îmbrăcată în ştofă. Atât să 

nu uitaţi, –  

că ar fi putut să stea 

la masă cu noi, 

la masa cinei celei de taină“ 

 

                                 Nichita Stănescu 
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MODALITATEA DISCURSIVĂ DE REALIZARE A 

EPITETULUI ÎN POEZIA POPULARĂ 

 

Demersul lui Victor Făt, din Natura epitetului în poezia 

populară, se constituie într-un excurs asupra modalității estetice, 

prin care se realizează structura estetică, a formei și sensului 

epitetului, în poezia de factură populară. Este un act care 

modelează și desăvârșește arta cuvântului ticluit. Cuvântul însuși 
primește valențe artistice stabilite, argumentate, modelate. 

Discursul critic este confirmat de perspectiva receptării poeziei 

populare, specificul acesteia se regăsește conceput în poeziile 

„poporale‖, sub forma unor „comori neprețuite‖, în care se pot 

descoperi „icoane vii și poetice‖, legate „de obiceiurile și de 

prejudițiile neamului românesc‖.  

Inițiativa lui Victor Făt este de natură a evidențierii 

discursului, asupra modelului popular al poeziei, începând cu 

materialitatea estetică a lui Vasile Alecsandri, Barbu Șt. 

Delavrancea, Eugen Lovinescu, Lucian Blaga, Vladimir Streinu, 

Athanase Joia ori Edgar Papu. Specificitatea estetică se 

subsumează ideii că modalitatea discursivă a artei, artisticului, a 

cuvântului, se înscrie în perspectivă directă, complexă, a 

spiritului unui popor, a sufletului, pentru că evocă o atitudine și o 
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reflecție asupra cadrului general, din care „poezia populară ar 

putea tresări‖, dezvăluind „sufletul nostru evoluînd în șirul 

vremurilor‖.  

Rolul propus de Eugen Lovinescu amintește că arta este o 

derulare de evenimente-logos, de gesturi și dinamici, prin care se 

susține complexul artistic, al relației dintre energia spirituală a 

jocului cu modelele și spiritul însuși. Lirismul popular se deduce 

„în sufletele înzestrate cu aptitudini artistice‖, acolo, unde 

„suferind o adevărată mutație‖, anume, o devenire, alta decât cea 

conceptuală, concepe, surprinde și se eliberează „sub forma 

literaturii‖.  

Pentru Lucian Blaga, sensul și forma poeziei populare 

sunt recunoscute prin consumul combustiei estetice și lirice, a 

gustului pentru dinamica unei desfășurări, de evocări de materii și 
de subiecte-obiect ale versului, astfel încât ritmicitatea discursului 

să fie susținută dintr-o „rostuire‖, accentuată sau neaccentuată, 

prin stratagema estetică „din deal și vale sau din vale și deal‖.  

Patosul se identifică, în concepția lui Vladimir Streinu, 

prin intermediul unei structuri poetice, evidențiate prin 

„încrederea și rudenia cu realitățile veșnice‖, printr-o creație 

folclorică, parte integrantă a unui etos, a cărui constantă rămâne 

emergentă „specificității de simțire carpato-dunărene‖. Expresia 

sensibilă a folclorului rămâne capacitatea de remodelare, mereu, a 

unor valențe, ce se sustrag sensului și ideii, astfel, regula 

individuală a spiritului creator popular focalizează în centrul unei 

lumi singulare, a unei unități stilistice, din care transcende o 

„expresie puternică a geometriei morale‖.  

Siguranța și specificitatea cuvântului critic devin, la 

Victor Făt, proiecție într-un joc al revalorificării unor atitudini, 

reflectate în stare poetică, în imaginarul folcloric, din care 

transpar forma și sensul unor trăiri, care cuprind „toate 

tonalitățile emotive ale sufletului uman‖. Analiza poeziei 

populare este modelată, prin naturalețe și simplitate, prin ceea ce 

se denumește datorită unei naivități duioase, a „castității idilice‖, 

printr-o vigoare impresionantă. Însă, bucuria întâlnirii simplității 
cuvântului sondează un act liric, în care „poetul plasticizează 
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metaforic‖, gingaș și profund, o stare estetică și „un sentiment în 

șase sau mai multe versuri‖. Atenția se canalizează asupra 

comprehensibilității modelării poeziei populare, care conține „un 

substrat real nu numai sufletesc, ci și de altă natură‖. Natura, 

despre care amintește Victor Făt, admite faptul că lirismul 

folcloric naște o poezie, care rămâne anonimă și e însușită de 

oricine căruia îi place.  

Plăcerea textului poeziei populare devine inițiere, într-un 

arhetip al nominalului, al acelei logici a materiei „în circulația ei 

orală‖, care obligă la un amalgam de sensuri și variante, ce se 

transformă, într-un mediu complet, de „amplificări, derivări, 

încrucișări, localizări‖. Poezia populară este destinată, în 

discursul lui Victor Făt, unei sensibile idei, modelate și 
relaționate cu folclorul, iar tensiunea și dinamismul estetice sunt 

mai reduse decât în poezia cultă. Noutatea textului nu stă în 

orizonturi, profunzimi, extensiuni sau variațiuni de inspirație, ci 

se reflectă o perspectivă, ce se dorește a fi continuitate a unui 

moment de inspirație și a unuia de voință. Profundă, frumoasă și 
universal omenească, poezia de natură populară poartă „tot mai 

mult pecetea sensibilității unui întreg popor‖, dar capacitatea de a 

interioriza cu sinele nu este materială, organică, mai curând, 

intrinsecă. Unitatea cântecului popular sugerează o intensitate 

calmă, liniștită, reflectată asemenea unei argumentări directe, 

printr-o „expresie a gândirii asociative‖. Prin aceasta se 

realizează „trăirea individuală‖, ce leagă, atitudine, sens și gest, 

trăire și spectacol al logosurilor, de fenomenele naturii, „prin 

mijlocirea paralelismului psihologic care stă la baza imaginii 

artistice în lirica populară‖. 

Perspectiva estetică, care contribuie și susține, 

necondiționat, discursul asupra modalității epitetului, o constituie 

gândirea critică a lui Tudor Vianu despre epitet. Unitățile de 

realizare ale acestuia sunt determinate nu doar de substantiv, ci și 
de verb, pentru că, din rândul epitetelor, fac „deci parte nu numai 

adjectivele, dar și toate acele părți de cuvânt sau de frază care 

determină substantivele și verbele‖. Însușirile categoriei 

epitetului sunt modelări ale unui întreg, „înregistrate de fantezia 
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și sensibilitatea cititorului‖, ambivalențe ale unui discurs, cu 

forme potrivite, pentru „a pune în lumină puterea de observație și 
reprezentare a scriitorului‖. Se analizează și se susține o 

revalorificare a direcției „gândirii și a imaginației lui‖, precum și 
sentimentele și impulsurile, care „îl stăpânesc mai cu tot 

dinadinsul și care apreciază atitudinea lui față de lume și 
societate‖.  

Pentru Victor Făt, modalitatea, prin care se realizează 

natura epitetului, devine „continuum‖ al viziunii poetului asupra 

vieții, prin care se definesc epitetele ca fiind expresii lexicale, 

capabile „să contribuie la materializarea cu pregnanță a 

sentimentelor și gândurilor creatorului‖, dar și să sugereze 

atitudinea lui de viață și de societate, propunând „puterea de 

observație și de reprezentare a scriitorului‖. Se distinge, în actul 

reevaluării epitetului și al structurii acestuia, că vestimentația 

primește calități epitetice, în încercarea de a întregi „portretul 

personajului cât și al caracterului său‖. Funcția descriptivă anunță 

un efect de colorit, de perspectivă și de nuanță, definit prin 

intermediul elementelor „de natură‖, care „colorează tablourile 

plasticizând imaginile propuse de autor‖.  

Modalitatea artistică, actualitatea estetică și critică, se 

construiesc prin funcția individuală a fiecărui scriitor și prin stilul 

pe care acesta-l utilizează, prin „încărcătura stilistică pe care o 

primește‖, totul sub forma și inițiativa epitetice, care au „darul de 

a stârni‖ imagini vizuale, provocând plăcerea și satisfacția 

textuale. Necesitatea epitetului contribuie la o decelare de sensuri 

privind permanența între mijloace artistice, fiind, în același timp, 

subtilă formulă estetică a „creatorului de a îmbrăca faptul real cu 

expresii figurate‖, care vor deveni, se vor transforma, în „fapte 

artistice‖, în „creație literară propriu-zisă‖. Prezența epitetelor și 
modalitatea lor, de realizare și utilizare, se caracterizează prin 

„varietatea de sensuri și de formule de creare‖, anume, se 

materializează o forță imaginativă a creatorului, iar, prin conținut, 

simbolul definește starea lui sufletească, „sensul său propriu‖.  

Victor Făt enumeră și apreciază, în studiul său, că funcția 

de epitet o pot îndeplini „părți de vorbire sau de frază‖, astfel, 
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epitetul adjectival este exprimat, fie prin adjectiv propriu-zis, fie 

printr-un participiu, epitetul substantival se exprimă prin 

substantiv însoțit de prepoziție, „de‖, „cu‖, sau exprimat prin 

substantiv în cazul genitiv, epitetul-nume predicativ, care 

participă la crearea cât mai sugestivă a imaginilor, epitetele 

verbale, exprimate prin adverbe, cu funcție sintactică de 

complemente circumstanțiale, epitetul în frază, care se asociază 

unui predicat nominal, cu valoare de epitet.  

Potrivit lui Tudor Vianu, epitetele exprimă „felul viziunii 

sau al sensibilității scriitorului, trăsăturile senzoriale‖, dar se 

produce și un efect, care sondează starea existențială și esențială 

a poeziei populare, prin „felul în care poetul apreciază realitatea‖, 

fapt care denotă că există epitete evocative și epitete apreciative. 

Epitetul apreciativ este rezultatul unei judecăți de valoare, prin 

care se leagă, de subiect, „o noțiune predicativă‖, ce oglindește 

valoarea subiectului, „într-un acord oarecare cu sentimentele și 
aspirațiile noastre‖. Se constituie, în poezia populară, unități 
estetice, dobândind „valoarea pronunțată apreciativ‖. Epitetul 

moral este parte integrantă, a unui substantiv sau verb, prin care 

se exprimă o realitate morală și are rolul să o redefinească, să o 

presupună a fi racordată la realitatea textului, eliberând, cu 

energie, „una din trăsăturile ei‖, ceea ce face să devină element-

noutate al unor cuvinte, cu înțeles moral, în cadrul epitetelor 

evocative.  

Victor Făt exemplifică, în studiul său, că procedeul 

epitetelor fizice este determinat de termeni morali, iar asocierea 

unui epitet moral cu un termen, care exprimă o realitate fizică, se 

adnotează, printr-o expresivitate, ce primește accente de 

suplimentare a măreției, a grandorii. Epitetele exprimate prin 

substantive se remarcă prin „preferințe pentru termenii referitori 

la elementele din natură‖, care se caracterizează printr-o 

„pronunțată valoare de concretizare‖. Epitetele fizice exprimă 

realități fizice și se definesc prin intermediul obiectelor, care 

denumesc și dau „sunetul și culoare‖ unor realități datorită 

efectelor de lumină, așadar, calitățile lor „de gust, miros, de 

temperatură, cele tactile, formele, dimensiunile și mișcarea lor‖, 
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îndeplinesc preferința pentru termenii concreți, specifici 

„realității imediat sensibile‖.  

Victor Făt evidențiază că epitetul ornant, „unul dintre cele 

mai folosite din poezia clasică‖, se manifestă cu scopul de a reda 

„trăsături fizice și psihice ale omului‖, corelând dinamismul cu 

vestimentația, cu scopul de a „caracteriza elementele naturii‖, 

pentru ca epitetele stereotipe, întâlnite, des, în poezia populară, să 

fie evaluate prin prezențe „frecvente și caracteristice‖, precum 

verde, mândru, dulce, alb/ dalb sau frumos. Epitetele rare sunt 

individuale și „leagă de numele unor ființe, ale unor lucruri sau 

acțiuni‖ expresia unor „însușiri rareori notate‖, datorită anumitor 

particularități, ce țin de observație și reprezentare, stârnind 

efectul unei surprize, ce „întregește interesul și plăcerea‖.  

Accentul cade, în analiza modalității discursive a 

epitetului în poezia populară, și pe epitetele personificatoare și 
metaforice, ceea ce se integrează actului artistic sunt simbolurile 

caracteristice ale cuvintelor mândru, dulce, frumos, alb, dalb, 

verde, fiind exemplificate, cu aplicabilitate, în textul popular, în 

lirismul care cuprinde și desăvârșește, într-un tot unitar, ființa 

umană a ambelor sexe. Culoarea devine simbolistica tuturor 

încercărilor, de a reda realitatea textului, din poezia populară. 

Deși, mai puțin utilizată, aceasta realizează, prin creatorul 

popular, un tablou pictural sau al unui pastel, astfel, culoarea albă 

simbolizează și modelează nevinovăția, puritatea sufletească, 

lipsa chinurilor și a zbuciumului sufletesc. Analiza, pe textul 

popular, evidențiază și alternanțe de culori, alb-roșu, negru-

galben, iar contrastul alb-negru, fac din demersul analitic o 

pasageră complementaritate a unui joc, al logosurilor și 
imaginarului. Imaginile trec și se depărtează, se apropie și se 

resping, până la împlinirea într-un conglomerat, de atitudini și de 

împărtășiri, de atitudini și gesturi, de trăiri și sensuri. Roșu este 

simbol al încropirii unui portret popular, ce enunță „prospețimea 

fizică, vitalitatea‖, fiind expresie a intensității, a măiestriei, 

verdele reprezintă exprimarea unor stări de împăcare sufletească, 

de bucurie sau mulțumire. Imaginarul galbenului instituie jale, 
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tristețe sau, în contrast cu valorile și valențele exprimate anterior, 

această culoare surprinde strălucirea luceafărului.  

Succesiunea de imagini, din poezia populară, accentuează 

faptul că imagistica figurată a culorilor construiește, în arta 

picturală, o dinamică poetică „prin puternica ei luminozitate și 
anume: culorile pe care le sugerează, imaginile plastice sunt 

aprinse de o vibrație interioară‖, așadar, materia lirismului 

rămâne să dezvăluie și să dobândească imaginarul poetic, prin 

lucruri „care aparțin oamenilor sau mediului lor și atmosfera 

însăși‖. Epitetul dalb reprezintă un act artistic, suplimentar, 

pentru discursul poetic din poezia populară, pentru că aria sa de 

răspândire este mai largă, astfel că atitudinile, manifestate și 
redate, prin colinde, determină identificarea unei impresii, de 

lumină, produsă de „simbolica desenului figurat pe haine‖. Victor 

Făt elaborează, fundamentează, aspectul noțional al valorilor, pe 

care îl primesc epitetele, în diferite specii ale poeziei populare. Se 

realizează, în cântecele de sărăcie și revoltă, epitete, ce reliefează 

mediul insuportabil, în care se află țăranul, evocând starea 

spirituală a acestuia, în contrast cu bogatul, caracterizat prin 

„pământean hain, dușman neîmblânzit‖ sau „șarpe otrăvit‖. În 

cântecele de haiducie, se inserează imaginea codrului verde și 
relația ce se stabilește între codru și haiduci, legătură trainică, iar 

iubita devine „puica mea frumoasă‖ cu „graiul dulce‖, simboluri 

ale unei organicități ce, uneori, se descompune, alteori, readuce la 

viață toposul, impregnat de trăiri, tensiuni și sensuri, într-o 

asociere cu mediul, într-o „încărcătură plastică‖.  

Cântecele de cătănie și război evidențiază imagini ale 

tinerilor părăsind satul natal și pornind, pe drumul fără întoarcere, 

în „neagra străinătate‖, „amara străinătate‖, culoarea neagră 

constituie simbol al îndepărtării, al locului urât, dușmănos, trenul 

se materializează într-o schiță a unui personaj „greoi și sumbru‖. 

„Fata înstrăinată‖ este nevoită să stârnească, în inima mamei sale, 

„dorul veștejit‖, iar poporul să trăiască „zile grele‖, în care 

reprezentative sunt nevoia, lipsurile, tristețea și necomunicarea, 

cu „săracă inimă arsă‖ și „grele multe‖, un act dramatic, acceptat 

de om, ca „tot o apăsare, o stare insuportabilă de viață‖. 
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Cântecele de ciobănie și cântecele despre natură, precum și lirica 

de dragoste, construiesc un discurs, cu o poezie luminoasă, 

încărcată de tensiune și de trăiri, al căror rezultat mediază accesul 

la cuvântul care mistuie ființa umană, printr-o serie de dileme, de 

stări afective tinerești, prin epitete, care se materializează, discret, 

prin evoluție și valorificare a gesturilor, dorințelor și viziunii.  

Cântecele muncitorești cuprind o paletă largă de 

variațiuni, despre sensurile poeziei populare, redate prin 

intermediul cerului limpede, al pământului întinerit, al steagului 

roșu eliberator, al greului jug sau al dulcelui alai, în epitete cu 

încărcătură stilistică deosebită, adâncă, profundă. În poezia 

obiceiurilor tradiționale, Victor Făt descoperă că, din punct de 

vedere stilistic, colinda nu împlinește un caracter omogen, la 

nivel național, ci, în Muntenia, aceasta propune un tip de colind 

mai lung, în care epicul e „mai pronunțat, descrierile abundă în 

enumerări retorice, hiperbole și metafore‖, în Transilvania, 

nucleul epic e redus și „cumpănește descrierea nuanțată a 

sentimentelor‖. În plugușor, accentul cade pe atributele pe care le 

primește „omul, uneltele lui, și mediul în care lucrează‖, în 

poezia evenimentelor celor mai de seamă ale vieții, epitetul 

îndeplinește un rol dublu, descriptiv, caracterizator, poeziile care 

privesc nașterea numesc epitete „pline de gingășie‖, ce vizează 

ființa umană, intrată pe drumul vieții, în orațiile de nuntă se 

vizează creatorii anonimi, iar epitetele surprind prezentarea 

mirelui, a miresei, îmbrăcămintea, natura, personajele și obiectele 

lor ce sunt „luminate de culorile aur și argint‖. Bocetele și 
cântecele de înmormântare prezintă metaforic, fie imaginea 

mamei, ce și-a pierdut „frumoasă floare‖, jelind zadarnic, fie 

imaginea mortului, prin „dalbul de pribeag‖, prin călătoria spre o 

„lume  minunată‖, pe „cărări spinoase‖, „drumuri părăginoase‖, 

în „groapa întunecoasă‖, cu „flori mirositoare‖, „dalbe și 
rumenitoare‖.  

Victor Făt a inițiat un demers estetic, al plurivalențelor 

creatoare ale unui artist, ce dobândește, în poezie, caracterul unui 

descoperitor, de cuvânt și imagine, de sens și dinamism, pentru că 

rolul epitetului este să construiască un produs, ce definește natura 
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imaginarului, prin imaginarul însuși, prin ceea ce se dezvoltă și se 

dezbate în literatura de factură populară. Forma și modalitatea 

expresivă a epitetului se construiesc într-un son prelung, 

nedeterminat, astfel încât poezia populară să recreeze, spațiul și 
timpul, specifice actelor artistice complexe. Modelele și 
reprezentările constituie unități-simbol ale unui dor, mereu cântat, 

mereu însuflețit de materie sensibilă, sentimentul, forma și 
culorile fiind, așadar, limite ale nemărginirii, nelimitării, în care 

se scurge lirismul poeziei, al dorului și dor.
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LIVIU IOAN STOICIU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sâmbătă, 14 februarie 

 

Restrâns, dând și primind din ce în ce mai puțin, 

rămas fără nici o țintă  

și fără nici o dorință — e posibil? Oricum,  

nu i se mai înfăptuiește nici un vis. Nu mai are pretenții,  
lasă lucrurile să curgă de la sine, deși știe că  

n-a atins maximum… Tânjește. Îi picură din cer doar  

singurătate, la nesfârșit. La  

un moment dat s-a pierdut de el însuși, dar s-a ajuns 

din urmă. A ratat inclusiv sinuciderea. Ce 

n-a ratat? Acum degeaba se uită în jur, nu mai vede 

nimic deosebit de reținut, nici în  

perspectivă: de ce mai întârzie pe aici? Cercetarea s-a 

terminat, toate simțurile i s-au tocit.  

Nimic din ce a trecut nu-l mai invită la masă, nu-i dă 

un telefon și nu-i scrie, numai câte 

o boală se reactivează și-i reamintește că are organe 

interioare în funcțiune, rău exemplu.  

Să fie sincer, îi e milă că nu mai găsește soluții să  

uite de el. Îi priește fiecare zi dacă 

își distrage atenția, dacă nu se gândește la nimic și  
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intră în legătură cu morții…  

E înconjurat de aluviuni: plăcerea, mânia, mâhnirea, 

bucuria se amestecă, înoată  

într-un aluat, într-o stare intermediară, minut de minut  

așteaptă să se scufunde, dar nu-l așteaptă decât  

încă o încercare. Nu  

înțelege de ce e pus să se chinuiască atât, să provoace  

scântei, flăcări, licăriri, ceață fosforescentă,  

limbi de foc, magnetism… Focu-i de dedesubt a urcat până  

la ceruri. Își strigă iar neputința, că  

focul de deasupra a coborât cu totul în el — nu e destul? 

 

 

 

 

vineri, 13 iunie 

 

Faci o nouă baie în mirosul de pomi înfloriți, te 

îndepărtezi — nu știi de ce, mirosul  

îți amintește de copilărie, pierzi încă o ocazie să te împaci  

cu tine. Fiindcă n-a mai rămas  

decât puțin din numărătoarea inversă: o mohoreală 

adâncă. Te-ai gândit să  

ieși din anonimat? Să fi găsit un sens acestui timp pierdut?  

Cum vine, așa trece și nu mai înțelegi demult  

nimic, te obsedează că trăiești 
degeaba… N-ar trebui să te dai peste cap? Mergi și 
 

te închini la trei biserici, sosit la Iași la  

Festivalul Neoavangardei: la Catedrală, e o coadă nesfârșită  

la moaștele Sfintei Parascheva și ești grăbit,  

la Trei Ierarhi un călugăr își 
cere scuze, închide în fața ta biserica, „veniți de la ora  

15‖, ești superstițios, așa că intri la Sfântul  

Nicolae, aici aprinzi și lumânări. Te seacă la stomac.  

Ți-e ciudă că nu simți  
nimic deosebit, degeaba te concentrezi — unde sunt  
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eu, de fapt, te întrebi, resemnat și 
renunți, ai ratat încă o dată întâlnirea cu tine sau nu știi  
cu cine, singurătatea te omoară. Nu mai  

există complicități? 

Ai o atât de intensă stare de slăbiciune,  

încât te așezi pe bordura trotuarului: pe calea rătăcirii. 

Privești trecătorii, te invadează grijile  

lor până în măduva oaselor, e prea multă încărcătură, 

e de ajuns, nu-i mai privi, ei ce-or fi  

crezând despre tine? Nu te bagă nimeni în seamă, stai 

liniștit. Nu întâmplător ți s-au tăiat  

picioarele: „Că trebuia să fiu aici!‖ — ești sigur? Te 

 

întrebi fără să aștepți răspuns, rămas  

fără amintiri, în căutarea unei noi stări de spirit: dacă  

și de aici mă voi trezi izgonit…  

Așază-te mai bine, bătrâne și bea cu mine. 

 

 

 

 

Nimic nu merită 

 

se întorc în teacă nervii războinici, ar da înapoi şi 

firişoarele de păr dacă ar putea.  

E adevărat, nimic nu merită, te baţi cu tine  

însuţişi mereu observi că nu câştigi tu, de fapt, ce rost  

are să te omori atât cu firea?  

Gloria o găseşti pe lumea asta, dacă te interesează – dar,  

sincer, nu te interesează, e o păcăleală,  

fiindcă ştii că nu-ţiaparţiişi că toate trec. Păcat numai 

că ai ajuns să trăieşti degeaba.  

Ai sentimentul că eşti manipulat tot timpul dinlăuntrul  

tău, eşti controlat în amănunt,  

insesizabil, te zbaţi inutil să scapi, duci o luptă 

din start pierdută, aşa suntem lăsaţi!  

Sigur, poţi să speri, să nu deznădăjduieştişi să-ţi faci 
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iluzii. Nimic mai mult, însă: ce folos, te 

eliberezi din închisoarea ta  

numai dacă mori. Dar nu e păcat de la Dumnezeu să nu  

te bucuri de viaţa care ţi s-a dat, fără  

să pui întrebări prosteşti, fără să protestezi deoarece  

nu te simţi liber cu totul? Dacă  

vrei să rupi iar lanţul, îndrăgosteşte-te sau ia-o razna, 

atunci vei fi preluat, dat în stăpânire iubitei  

sau doctorului, care fac parte din  

acelaşi destin. Destinul tău. Simplu! Toată viaţa ai 

crezut că poţi fi tu însuţişi n-ai fost decât  

ceea ce eşti, altul. Sau ceea  

ce au crezut alţii că eşti. Ai înţeles?  

Toată slava este înlăuntrul tău: unde ți se întâlnește  

mintea cu inima, în străfund.  

 

Încerci să-ţi aduci iar liniştea în suflet – de la ce a  

plecat totul? Îţi întorci  

în teacă nervii războinici, dar descoperi că nu e decât  

liniştea de dinaintea unei  

noi furtuni cerebrale, „ar trebui să te decuplezi de la  

absolut tot‖ – dar parcă poţi? E ceva 

care nu te lasă, o tristeţe 

inexplicabilă: mai ai obligaţii pe aici. Nu mai fi  

degeaba supărat pe tine: inima sus! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

57 

 

 DUMITRU MĂLIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÎN CĂUTAREA SPAŢIULUI VISAT (V) 
 

Numai că vara aceea se nimerise a fi vara mineriadelor 

româneşti, când mai ales intelectualii din Bucureşti erau vânaţi de 

către minerii şi aşa-zişii mineri în salopete albastre prin tot oraşul, 

trântiţi pe asfalt şi bătuţi cu bestialitate, unii chiar omorâţi. 

Văzând la televizor atrocităţile din Bucureşti doamna Lumiere se 

grăbise chiar ea să le recomande soţilor C. să nu se mai întoarcă 

niciodată în România. Obţinuse bucurosul lor acord şi făcuse 

toate demersurile, se folosise de toate relaţiile, de toate 

influenţele şi probabil de multa sa avere, încât în cel mai scurt 

timp obţinuse, pentru ei, azil politic, aici la Thonon. Se mirau şi 

ei cu câtă uşurinţă, totuşi, Primăria Thononului, hotărâse şi 

acordase permisul de şedere, a lor, definitivă, în Franţa. Locuiseră 

câteva luni bune în ospitaliera casă a „mătuşii‖ lui M., apoi, tot cu 

sprijinul neprecupeţit al acesteia, obţinuseră o locuinţă, o 

garsonieră cu chirie, undeva mai la marginea oraşului, iar acum 

locuiau acolo singuri ca doi porumbei. Aveau şi mobilă destul de 

luxoasă, deşi nu fuseseră nevoiţi să cumpere nimic: locuitorii 

Thononului, mulţii amici ai Doamnei Lumiere, le cadorisiseră ba 

un televizor color, ba un frigider, ba un fotoliu, ba un dulap, un 

aragaz, etc., încât, acum, aveau de toate. Tot cu ajutorul „mătuşii‖, 

dar şi după susţinerea unui concurs foarte exigent, domnul C. îşi 

găsise, acum, de curând, un serviciu la calculatoare, bine plătit, 

cu vreo 12.000 de franci pe lună. Şi tout est bien qui finit bien. 
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Doamna C. nu reuşise să-şi găsească încă un job, dar toate 

speranţele lor erau înainte. Într-o bună zi, înainte de plecarea 

noastră din Thonon, i-am vizitat şi noi pe soţii C., în garsoniera 

lor şi cu mare invidie am constatat ce bine stăteau, cum aveau 

lucruri pe care aici, în România, n-ar fi reuşit, cu toate ratele 

dracului la bănci, să şi le agonisească nici în douăzeci de ani. 

Voila! „Că norocul, ca norocul/Nu răsare în tot locul/Că răsare 

lângă cale/Şi s-alege cine-l are‖. 

Spun asta mai ales fiindcă tocmai în acea vară, cât am mai 

rămas la Thonon, noi am trecut, fluierând a pagubă, pe lângă un 

asemenea noroc. Ce s-a întâmplat? Doar peste câteva zile de la 

vizita noastră la Madame Lumiere, dacă nu chiar în acele zile, 

Radio France International anunţa, furibund, că în Crimeea, la o 

vilă de vacanţă, Gorbaciov ar fi fost arestat de către nu ştiu ce 

pucişti care au preluat puterea în Uniunea Sovietică. Că însuşi 

preşedintele democrat al Rusiei, Boris Elţân, ar fi acum asediat la 

Casa Albă, sediul Parlamentului din Kremlin, iar parlamentul pus 

sub asediu de către comunişti, sub canonada tunurilor. Am stat o 

zi întreagă cu urechea lipită de orice aparat de radio care îmi 

cădea la îndemână, iar noaptea următoare am dormit în mașină tot 

ca să ascult știrile neîntrerupte despre revigorarea comunismului 

în Ţara Marelui Urs. Dar și la noi în țară, pentru că am dat telefon 

și mi s-a spus că şi pe la noi prin Bucureşti, dar şi în alte localităţi, 

comuniştii începuseră să-şi ridice din nou capetele, să facă 

demonstraţii şi să provoace unele incidente. A doua zi, la apariţia 

domnului Escallon l-am întrebat dacă este la curent cu veştile din 

Uniunea Sovietică şi din Rusia, dar şi din România şi i-am spus 

că m-am hotărât: noi nu vroiam să ne mai întoarcem în ţară, 

vroiam să cerem azil politic în Franţa. În speţă îl rugam să ne 

ajute să facem, în acest sens, demersurile necesare pe lângă 

Primăria Thonon. Făceam aceasta şi la îndemnurile insistente ale 

fostului meu elev, T.C., care mă asigura că voi avea ce să fac în 

Franţa, că-mi voi găsi uşor un post chiar şi de profesor de 

franceză. Îmi dădea ca exemplu o cunoştinţă de-a sa, profesor din 

Bacău, care rămăsese în Franţa şi ceruse azil politic tot cu ocazia 

mineriadei din vara trecută, iar acum deja susţinuse un concurs şi 

era profesor de franceză aici în Thonon. Susţinuse un concurs şi-

şi întrecuse contra-candidaţii francezi: „Păi ăştia ştiu vorbi, dom 
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profesor, dar nu ştiu gramatică, nu ştiu literatură franceză, ăştia-s 

superficiali, aşa ca în toate, ştiu doar să trăiască bine, să 

vorbească mult şi să muncească puţin, cât se poate mai puţin. Hai, 

că vă asigur eu că noi, românii îi surclasăm!‖.  

Monsieur Escallon, când a auzit despre hotărârea mea 

subită, a avut un geamăt albastru şi o privire neagră, îngrozită, de 

parcă s-ar fi trezit faţă în faţă cu un criminal care urmărea să-i 

înfigă un cuţit în piept. Mi-a spus că să nu-i fac lui aşa ceva, că el 

s-a pus chezaş pentru mine că o să mă reîntorc în România, că 

invitaţia mea fusese făcută de către Primăria Thonon sub această 

garanţie a sa, că-i voi provoca o groază de necazuri dacă-mi voi 

exprima şi numai intenţia de a cere azil politic. „Du-te la oştire, 

pentru ţară mori/Şi-ţi va fi mormântul încoronat cu flori‖ parcă 

ţipa din toată fiinţa sa bătrânul Escallon. Sau cu alte cuvinte mi-a 

spus: „Întoarce-te pentru câtva timp în România şi apoi revin-o în 

Franţa, sau unde vrei tu, în Occident, dar nu cu o viză de turist 

garantată prin semnătură de către mine. Treci ilegal graniţa, nu 

ştiu cum o să faci, dar nici prin cap să nu-ţi treacă să rămâi acum 

şi aici, cu atât mai puţin să te ajut în vreun fel eu să faci asta! 

Dimpotrivă am să te împiedic atât cât îmi va sta în putinţă. Oh, 

mon Dieu, mon Dieu...!‖.  

Însă nu furia ameninţătoare a profesorului Escallon m-a 

oprit din gestul meu nebunesc, ci faptul că, a doua zi, acelaşi post, 

„Radio France International‖ a anunţat că Elţân ieşise pe un tanc, 

în faţa clădirii Parlamentului rus, Casa Albă cum era numită, şi, 

înconjurat de un ocean de oameni, adepţi ai săi, ţinuse un discurs 

furibund împotriva puciştilor pe care îi considera trădători şi 

autori ai unei lovituri de stat. Populaţia Moscovei şi bună parte 

din armată trecuseră de partea sa. Gorbaciov fusese eliberat şi 

adus la Moscova. Nu mai era „bolnav‖, ci bine, merçi, doar puţin 

cam palid. Kremlinul scos de sub asediu şi comuniştii răzvrătiţi 

arestaţi, pe rând, de către forţele pro Elţîn... Deci totul intra în 

normal, iar argumentul meu forte pentru o cerere de azil politic 

căzuse definitiv. Mi-am cerut scuze domnului Escallon, 

spunându-i că fusese doar o glumă proastă din partea mea şi ne-

am continuat încă aproape o lună şederea în Thonon les Bains. O 

lună chiar mai frumoasă decât prima, deoarece după ce ni s-a 

terminat sejurul contractat la Madame Odette, la argumentul 
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nostru că mai avem viză pentru încă două luni şi că am vrea să 

mai rămânem puţin în Franţa, Primăria ne-a mutat într-un 

„Auberge de la Jeunesse‖. Ne-a asigurat şi masa la restaurantul-

cantină de acolo şi ne-a lăsat în program de voie, asigurându-ne 

doar, în continuare, acces liber la plaja de la lac şi plimbarea cu 

telecabina funicularului. Au fost încă nişte zile de vis, de baie 

slobodă în lac, de cunoştinţe, aleatorii, cu alţi francezi întâlniţi 

acolo, la plajă, invitaţii, la unii dintre ei, seara, la cină, în casa lor 

sau la restaurante, după bunul obicei al tuturor francezilor, 

promisiuni de „chemare‖ din partea unora pentru verile viitoare. 

Când am plecat, tot prin Monsieur Escallon, Primăria 

Thononului ne-a plătit toate cheltuielile, inclusiv drumul de 

venire din România în Franţa, dar şi de întoarcere acasă. Ne-au 

calculat cât ne-a costat benzina, taxa de tunel pe sub Mont Blanc, 

cât o să ne coste drumul de întoarcere şi ne-au achitat totul până 

la ultimul bănuţ, oferindu-ne, încă vreo câteva sute de franci pe 

deasupra. Cred că Escallon le povestise despre intenţia noastră 

de-a le rămâne pe cap şi şi-au făcut cruce, dându-ne orice numai 

să ne vadă plecaţi în bună regulă. 

Între aceste plăţi s-a regăsit, aşa cum v-am spus, şi suma 

de nu mai ştiu câţi franci cât costa, inclusiv la întoarcere, trecerea 

prin Tunelul Mont Blanc, spre a ajunge din nou în Italia. Dar ce 

m-am gândit eu, ca un român şmecher şi econom ce mă credeam. 

De ce să mai trecem pe sub munte, prin infernul acela de maşini 

vijelioase din tunel, plătind şi o căciulă de bani? Nu mai bine 

urcăm pe deasupra, vedem şi noi cum arată Alpii, vara, sus pe 

creste, coborâm apoi frumos pe cealaltă parte în Italia, unde s-o 

nimeri şi pe-acolo ţi-e drumul. Zis şi făcut. M-am uitat pe hartă, 

am văzut un drumeag ce şerpuia spre o trecătoare din vârful 

munţilor, am mai întrebat pe unii şi pe alţii şi am aflat că trebuie 

să urcăm spre „colul‖, cum îi zic francezii, Petit Saint Bernard şi, 

fără a mai sta mult pe gânduri, am început urcuşul. O bună 

jumătate de zi, fără oprire, mi-am gâfâit biata Dacie, tot la deal, 

tot la deal. La un moment dat panta a devenit abruptă ca un perete 

de casă, iar drumul mai îngust ca o coadă îmbârligată de şarpe 

nesfârşit. Era un peisaj selenar, de rai şi de infern, în acelaşi timp, 

pe marginea acestui drum care se îngusta cu cât urcai mai înspre 

vârfuri, încât n-ai fi putut trece două maşini, una pe lângă alta, 
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fără a-ţi acorda prioritate precum capra şi varza. Nu vă mai 

descriu nesfârşitele prăpastii căscate în stânga sau în dreapta ca să 

nu ameţiţi citindu-le şi închipuindu-vi-le! Dar cel mai ciudat ni s-

a părut că jos, la începutul urcuşului, afară era august, era vară, 

temperatură de 35 de grade, iar pe culmile acelea de stâncă, tuia 

şi jnepeni, dădusem de pâlcuri de zăpezi şi pâraie îngheţate şi un 

frig de trebuia pornită căldura în maşină. 

Când am ajuns, în sfârşit, pe înserate, în şaua muntelui, la 

cumpăna apelor, în „colul‖ numit Petit Saint Bernard, am 

observat în fața noastră, în stânga drumului, o micuță gheretă, ca 

un veceu de curte de la noi din Ardeal. Tocmai ne depășise o 

mașină cu număr de Elveția, una din rarele mașini pe care le-am 

observat pe aici. Că la un moment dat credeam că pe tot acest 

drum nimeni nu se mai încumetă să urce, că suntem numai noi de 

noi. „Numai noi şi dracul, cum repetam din când în când‖. 

Maşina elveţiancă a trecut agale pe lângă „buda‖ ardelenească din 

faţa noastră şi noi o urmam îndeaproape, atât cât ne îngăduiau 

puterile Dăciuţei noastre 1300. Numai că, din closetul de scânduri 

vopsite în roşu, alb şi verde, a ieşit brusc un punkist, în capul gol, 

dar cu câte două pistoale pe fiecare parte ale centurii sale de la 

brâu, şi ne-a făcut semn să oprim. „Aha, m-am gândit, a văzut o 

maşină mai neobişnuită prin părţile astea şi este curios să vadă 

ce-i cu ea. Şi-o fi zis ca moţul când vede o broască ţestoasă 

trecând drumul – „Măi, asta ori îi ceva, ori mere undeva!‖. 

Punkistul ne-a cerut într-adevăr nu doar paşapoartele, ci şi actele 

maşinii. S-a uitat îndelung prin toate hârtiile şi numai ce-l auzim 

zicând, cu o mină satisfăcută: „Ţuruc!‖. Ştiam doar atâta germană 

încât să înţelegem că „ţuruc‖ înseamnă înapoi, sau întoarceţi-vă!. 

Nu puteam să cred că am auzit bine, cu toate că soldatul îşi 

însoţise vorba asta scurtă şi cu un gest larg, gest care arăta fără 

dubii că trebuie să ne întoarcem. „Ce?‖. „Qu‘est-ce que c‘est!?‖, 

am întrebat uluiţi. Soldatul era italian şi a început să ne explice în 

italiană, franceză, germană, dar nici strop de română, că este 

necesar să ne întoarcem, că nu ne poate lăsa să trecu în Italia prin 

punctul vamal păzit de el (singur!), deoarece la noi în paşapoarte 

scrie că trebuie să ieşim din Franţa şi să intrăm în Italia, pe 

undeva printr-un alt punct vamal situat tocmai pe Costa de Azur, 

pe la Ventimiglia. Noi, în bucuria plecării, nici nu observasem că 



 

62 

 

aveam marcată în paşapoarte o asemenea obligativitate, de-a 

respecta un singur punct vamal, aşa se face că am ales, mai bine 

zis am nimerit, cu dezinvoltură şi fără vreo temere, Tunelul Mont 

Blanc, atunci la ducere. Am încercat să-i explicăm faptul că acum 

două luni tot pe aici am trecut, doar că pe sub munte, prin tunel, 

şi nu ne-a avut nimeni baiul. Ne-a replicat că pe el nu-l 

interesează pe unde am trecut noi în Franţa, ci pe unde intrăm în 

Italia. Că el va avea de suferit, deoarece la ieşire din Italia colegii 

săi vor observa că nu avem ştampila de intrare pusă la 

Ventimiglia, ne vor întreba pe unde am intrat şi nu ne vor lăsa să 

trecem mai departe până nu le vom spune că pe la el, pe la Petit 

Saint Bernard. Deci „ţuruc!‖ şi „ţuruc!‖. Se însera de-a binelea, 

noaptea avea să fie deplină doar peste câteva zeci de minute. 

Îngheţam de frig. Am început să-l rugăm ca pe un Dumnezeu al 

Alpilor să ne lase să trecem, că nu mai avem benzină spre a 

repeta drumul înapoi, că,... şi că,... şi că... Doamna mea a început 

să plângă în hohote şi atunci tânărul grănicer parcă s-a mai 

înmuiat. A intrat în cabină cu paşapoartele noastre mereu în mână 

şi a început să de-a nişte telefoane. Am înţeles că telefona pe 

undeva, pe la şefii lui de la Aosta. Deşi vorbea în italiană 

pricepeam că despre noi le povesteşte interlocutorilor săi. 

Trăgeam deja nădejde că se va rezolva, dar când a închis şi a ieşit 

afară, bunul slujbaş al statului italian, cu o mutră destul de 

compătimitoare, sau poate doar mie mi s-a părut, ne-a spus ceva 

de genul: „Mi dispiaci. Je regrete beaucoup! Rien a faire! Ţuruc!‖. 

Trăsnetul pe capul tău cu creastă de punkist! Parcă îmi auzise 

gândul că, într-o limbă de Babilon, a început să ne ia la mişto: 

„Vous allez voir la Cote d‘Azur‖. Apoi ceva în italiană. Apoi 

ceva în germană. Apoi, iarăşi în franceză: „C‘est la Route de 

Napoleon. C‘est touristique. Bon voyage!‖. „Încă o dată toate 

fulgerele Alpilor în chelia ta cu creastă, dobitocule, fascist 

împuţit, rămăşiţă cretină a lui Mussolini!‖.  

Am întors maşina tot înjurând, cât am ştiut de delicat 

româneşte, încât, dacă căcănarul ăla mai avea pe undeva vreo 

mamă, nu se poate ca ea să nu fi simţit atunci durerile facerii 

întâmplate invers, ori măcar puternice orgasme multiple şi 

scârbos incestuoase. Am refăcut, cu frânele în flăcări, acelaşi 

întortocheat şi îngust drum de la urcare. Am ajuns, pe la 11 
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noaptea, în prima mică localitate franceză de la poalele Alpilor, 

Saint George, parcă se numea. Am intrat în parcarea unui 

magazin şi după oarecare penibile tratative cu paznicul, 

explicându-i ce pătimisem în ziua respectivă, am primit 

încuviinţarea să ne transformăm la repezeală mijlocul de 

locomoţie, ale cărui ferodouri miroseau puternic a azbest prăjit, în 

fermecătorul nostru hotel de lux, primitor şi odihnitor. După 

obişnuita anesteziere cu prună rafinată şi obişnuitul şoric înghiţit 

în grabă, am adormit buştean. Ne-am continuat, a doua zi, drumul 

cătinel pe „la Route de Napoleon‖ tot spre sudul Franţei, spre 

Coasta de Azur. Am suferit chiar şi un mic accident când un 

tembel, trecând ca fulgerul pe banda din dreapta noastră şi tăindu-

ne apoi prea scurt calea, ne-a acroşat bara Daciei, întorcându-i 

colţul pe dos, sfărmându-i sticla de semnalizare. Şi dispărând 

apoi ca măgarul în ceaţă într-un mic tunel deschis, tocmai atunci, 

în faţă, la doar câţiva paşi. N-am apucat decât să redresez maşina 

dezechilibrată din mers, ce să-i mai observ dobitocului numărul, 

sau marca maşinii.  Am oprit la un prim post de poliţie dintr-o 

mică localitate întâlnită în cale, am explicat unor epoleţi ce ni s-a 

întâmplat, solicitând o adeverinţă, un document că am raportat 

accidentul, cum ştiam că era obligatoriu la noi. Altfel ne putea 

opri altcineva şi să avem probleme, ori să nu putem trece la 

graniţă. Poliţistul a râs de temerile noastre, ne-a spus că dacă n-

am reţinut nici un număr, n-avem pe nimeni de reclamat, el ce 

document să ne dea! „Bon voyage!‖. Am oprit într-o parcare, am 

dat bara jos, am îndreptat-o, cum m-am priceput mai bine, între 

betoanele unui canal, i-am lipit în loc de sticla galbenă a 

semnalizării un plastic dintr-un recipient de apă de aceeaşi 

culoare şi aşa am ajuns, fără alte incidente notabile, pe Coasta de 

Azur. 
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MIRCEA VAIDA-VOIEVOD 

 

 

 

 

 

 

 
CLAIA LUMII 

 
Vine-o veste dinspre zisa 

Mumii noastre – cea bătrână, 

că din aur şi ţărână 

iar ne-a înflorit narcisa, 

că pe-o rână de poveste 

în Zarand e claia lumii. 

Peste ea în zi de denie 

în zori când lumini se-nrour, 

zbură – Stareţul Arsenie, 

care se făcea o nour. 

Claia e din Suflet-Duhul, 

cosit de pe munţii - şapte, 

care ţin pe cap văzduhul 

la răscruci din miez de noapte. 

Cine m-a strigat pe nume? 

Domnul pruncii ş-i ogoaie, 

după ciume şi războaie, 

altul nu-i Zarand pe lume. 
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LA ZDRAPŢI – ÎN ZĂRĂNDIE 

 

Zarandul zumzăie de-un zvon, 

că ne-a venit din Babilon o calfă, 

ce vinde coase din oţel bătrân, 

ci, eu i-am zis – c-avem mai bună marfă, 

unde mai pui, că-n toată brazda ţării 

nu-i coasa neamţului pe nume – „Sense‖, 

mai brează decât coasa lui Ion, 

care-a cosit din Zdrapţi în zarea – zării 

şi ridică imense clăi de fân. 

Un vânt adie veşted pe răzor, 

cresc peste oase păpădii şi ferigi. 

Dar, ce-ar mai fi popor şi Zărăndie, 

Fără biserici, fără care, fără coase?... 

 

ÎN VALEA ŢEBII 

 

A rămas o jumătate de trunchi, 

sau, poate mai puţin, 

în faţa lui în genunchi mă închin. 

Aici Horea l-a luat în gazdă 

pe Iancu – ţărână şi brazdă. 

Mormânt sub largă umbră gorună 

nu-i furtună să-i spargă, 

nu-i uitare să-i şteargă! 

E loc pentru sfinţi în Valea Ţebii, 

când boncănesc cerbii vei şti 

de ce raze lucii în nopţi luminează, 

de ce m-aş tocmi să stau de pază 

Gorunului, Crucii. 
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HAINĂ DE PRUND 

 

Prietene ascultă taina 

din oul de vulturi: 

păduri, păduri, 

scorburi, scorburi, 

din hude 

se-aude 

ecoul! 

Azi îmbrac haina 

de prund ceresc, 

Zarand sunt, 

din ce în ce mai Zarand, 

mai cărunt. 

În neant – la răscruci, 

mii de cruci 

se rotesc 

peste Ţara Zarand. 

 

ALTAR PENTRU FIARE ŞI VIESPI 

 

Zarand – zare cu zumzet, 

ce-o duc singur în sine, 

se prinsese, de-o cracă 

un roi de albine, cătun dac, 

nici ram, nici copac, 

grai de Gorun, 

înţeles de viespi, de furnici. 

Aici se iţea de sus o eclipsă, 

căci soarele se micise în lipsă de jar, 

ziua se strepezise, 

iar eu eram pare-mi-se 

încoronat de spini, de viespi. 
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ROXANA PAVNOTESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POESIS 
 

Cred că în urma unui vis straniu,prietena mea a scris o 

poezie. Mi-a citit-o la telefon, nerăbdătoare, pentru că versurile se 

vroiau auzite. La fel cum se întâmplă cu visele ce se vor povestite. 

Subconștientul nu produce numai vise, ci și versuri, se vede 

treaba. Nu era în firea ei să scrie poezie, nu i s-a mai întâmplat, 

probabil, din adolescență. Numai că poemul s-a instalat abuziv în 

conștiința ei, așa dintr-odată și ea l-a exprimat în forma lui cea 

mai adecvată, sau poate cea mai pură: versul liber. În poezie, tatăl 

ei se deplasa minulescian, ca o jucărie mecanică: rigid, haotic și 
instabil , doar ochii se roteau distrați și expresivi în orbite. La 

scurtă vreme, a aflat că tatăl ei s-a îmbolnăvit foarte rău, sau mai 

exact boala a început să se arate în consecințele ei ireconciliabile 

ființei. „Jucăria stricată‖ avea bateriile duse și se mișca tot mai 

greu și nu mai ținea pe nimeni de mână, deși trăia de o vreme în 

orașu-n care plouă de trei ori pe săptămână. Când mi-a citit 

poezia, prietena mea era și ea surprinsă de starea de poesis ce-a 

cuprins-o dintr-odată, de făcătura surprinzătoare a firii. În scurt 

timp pleca către casa copilăriei unde tatăl ei începuse jocul de-a 

v-ați ascunselea. În poza pe care mi-a trimis-o pe telefon, tatăl ei 

arăta ca un ursuleț de pluș cu fața destinsă și aproape zâmbitoare, 
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doar că zâmbetul era trist. Trist și întristător. Unele jucării, dintre 

cele care se însuflețesc, reușesc în timp să exprime o stare, de 

obicei schimbătoare, prin ochii lor mărgelați și blana lor faux. 

Ursulețul din poză nu vorbea. De fapt, nici nu ne prea așteptăm 

ca urșii să vorbească, mai mult păpușile sunt guralive când spun 

mereu acel neinteligibil „mama‖ mieunat și ventriloc. În poză, 

ursulețul era mut. Refuza să rostească acea mormăială nefericită 

a urșilor. De fapt, arăta mai mult ca o bătrânică alături de doamna 

din poză aplecată deasupra lui (ce se străduia să-și mențină 

zâmbetul mereu cald și luminos); semn că ființa eliberată de 

ingratitudinile sexului rămâne să se odihnească în expresia ei 

neutră și confortabilă, așa cum spiritul androgin a rânduit-o 

înaintea societății de carne. Liniștea de pe fața ursulețului s-a 

deplasat în grimasa mamei. Nu era o compostură confecționată 

anume să intre în rama fotografiei, ci o stare resemnată de liniște 

și mulțumire pentru clipa care încă mai dăinuie – în a fi alături și 
de-a respira protector în jurul ființei dragi. 

Constat tot mai apăsător golul ce se ridică în jurul meu. Ȋ i 

surprind pe rând cum se pregătesc cu toții de plecare: întâi 

părinții, apoi prietenii părinților, apoi părinții prietenilor… 

Lumea rămâne strâmtă în jurul meu și mă îngrădește precum 

zidul din legenda Meșterului Manole. Mă izolează de lumea ce-a 

rămas goală, mică și goală. În mod surprinzător, copilăria și 
tinerețea te așează automat într-o relație firească cu moartea. 

Viața e o gară; o continuă forfotă de plecări și sosiri. Când ești 
tânăr nu realizezi decât că persoanele din jurul tău - apropiate sau 

nu – s-au mutat din oglindă în fotografie, sau din realitatea străzii 

în cea a visului. Nimic altceva, nimic deosebit. Din oglindă , 

pentru că – după! – ne proiectăm în ele altfel decât înainte, o 

reflexie în timp și nu în instanță. 

Copilăria manipulează perfect categoriile abstractului. 

Nefiind blocată în material, puterea gândului și a reprezentării se 

bucură de libertate maximă. Lumea formelor pure nu are încă 

dimensiunea suferinței, poate doar a nostalgiei – dar nici măcar 

pentru asta nu este încă timp – viața fumegă și amintirea se face 

tot mai mică, tot mai mică, chiar dacă nu dispare niciodată. Un 
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infinit mic, infinitezimal, dar infinit totuși, dispariția ei ar fi o 

abstracție ca și cifra zero.  

Când suferințele cărnii încep să se adeverească și trupul 

începe să moară, fotografiile de album, sertarele cu lucruri de 

prisos, umerașele goale și cuierul neclintit încep să țipe. Percepția 

se schimbă atunci când gândul morții te apasă. Lucrurile încă mai 

vorbesc pentru că rămân însuflețite. Vidul crește în jurul tău și 
odată cu el crește și frigul. Frigul singurătății. De ce bătrânilor le 

e mereu frig și soarele de pe cer li se pare palid si îndepărtat? Un 

soare golit de suflete, pustiu - lumina palidă și derizorie a 

pustiului, ce friguiește. Soarele morții nu e un amurg ce se culcă 

liniștit pe ape ci e soarele zorilor, al începuturilor, palid, rece și 
alb – cadaveric de alb. Mama a plecat odată cu ivirea zorilor. Am 

deschis geamul să pătrundă frigul dimineții. Frigul morții trecuse 

dar mâinile mamei au rămas calde. Vii și calde. Cel puțin până 

m-am despărțit eu de ele. Poate și după, nu se știe pentru cât timp. 

Dar care timp, mâinilor mamei nu le mai păsa de timp, nici de 

frigul morții! 
Îmi stăruie în minte versurile prietenei mele ce îmbracă ca 

pe o păpușă de tulei ursulețul din fotografie. În fapt, nu-mi 

amintesc nici un cuvânt anume din versul alb fără rime, doar că 

se rotesc și se mișcă în valuri în mintea mea ca un șarpe, ca o 

magmă, ca o ceață nedeslușită, devoratoare și aneantizantă. 
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DANIELA GÂFU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ianuarie 2015 
 

Îndură-te, puritate! 

Ia-mi gândurile, vorbele, faptele 

Ajută-mă să recunosc adevărul 

Cum altfel să-l pot răspândi?! 

 

Aprofundare și autocontrol, șoptește veșnicia. 

O, Domnul meu, eu nu Te rog, 

tânjesc după mângâierea tâmplelor obosite 

și mă clatin de atâta zbatere iernată! 

 

Pentru toate acestea 

Adorm la gândul glorioasei muriri. 

Merit, însă visul?! 

O lacrimă sângerândă îmi pătează conștiința 

Gerul dimineţii îmi îngheață păcatul.  

 

... 

 

Omul și faptele sale, 

un act de închinare privat de ovații 
în căutarea celui mai bun din el.  
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Trecutul îl urmează, 

pregătindu-i hainele nemuririi. 

Darul întârzie tulburător.  

 

Nici azi nu a venit. 

Expeditorul, fără chip și fără nume. 

Se lasă așteptat ca o mireasă castă 

în marea de plăceri ce ne-ngenunche. 
 

... 

4 ianuarie 2015 

 

Cum aș putea descrie bucuria? 

Invizibilă, dar tangibilă. 

Vizibilă, dar imaterială. 

 

O senzație unică a existenței sufletului 

sau dovada cea mai clară a limitării noastre. 

 

Așteptare, căutare, chemare, visare.... 

 

Viața nu e însăși bucuria? 

putința de a oferi, 

nevoia de a iubi, 

îngăduința de a trăi... 

 

O fereastră semideschisă, de unde poți zbura, îmi susură o frunză 

în cădere. 

Un zâmbet născut din senin, 

înnobilarea senzației de bine.  

O resimțire a răsăritului de soare,  

și, mai târziu, a cerului înstelat!  

 

Senzații imateriale, mă tulbură gândul. 

Și iarăși pierd șansa de a mă putea bucura. 

 

... 
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Gust, încă Doamne, fructul, al cărui suc mă-nbată, 

aroma-i mult prea dulce și-mi clatină dorirea  

tulpina-i aplecată, dar nu spre rugăciune,  

de ce să țină seama de lacrima de mîine?! 

 

Îngăduie-i și astăzi pământul să-l sărute, 

e cântul adorării de stele ocrotit. 

 

Ca ea să dăinuiască lipsită de prihană, 

cu slavă îi cunună un cârd de păsărele, 

de-a pururi, dăinui-va rodirea lor prea sacră. 

  

5 ianuarie 2015 

 

Nu știm niciodată ce trezește în noi nevoia de autodepășire.  

Ne lipsește curajul, iar celălalt pare mai aproape decât sinele. 

 

O energie răscolitoare ne îmbie să ne apropiem de o altă ființă, 

asemenea unei paralizii moștenite. 

Blocați de limite imaginare, nu ne putem mișca. 

 

Deodată, izbucnește incendiul exact în momentul căderii 

Într-o stare de dormitare, mirosim pericolul 

E tot mai aproape. Zâmbește. 

Nimeni nu e acolo. 

Unde-s totuși aceia pe care i-am ajutat? – înlăcrimează gândul. 

 

O boare ne apucă de mână. Ne poartă pe cursul creionat de îngeri. 

Mă frec la ochi, fiindcă încă nu cred îndeajuns. 

E Iubirea pentru copilul paralizat de așa-zisa cunoaștere și 
inteligență. 

 

Iubește ca să poți recunoaște adevărul. 
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              LUCA C IPOLLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per raggiungerti 
 

Per raggiungerti 

ho lacerato piedi 

d'emozioni pungenti, 

tizzi   

su sassi ardenti, 

deserti 

che di rado   

annunciavano l'oasi. 

Intorno a me 

solo ombre bipedi, 

sorelle  

di pochi denari, 

ma per raggiungerti, 

la schiena rotta, 

ignorai l'età reale 

nell'aura d'ambra 

d'illusori trascorsi infantili 

fra braccia 

ancor   

di giovane madre. 
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Ca să-ajung la tine 

 

Ca să-ajung la tine 

mi-am sfâşiat picioarele 

cu emoții înțepătoare,  

tăciuni 

pe pietre arzătoare, 

deşerturi 

ce rareori  

prevesteau oaza. 

În jurul meu 

doar umbre bipede, 

surori 

de nimic, 

dar ca să-ajung la tine, 

cu spatele rupte, 

ignorai vârsta reală 

în aura ambrei 

a iluzoriilor trecute infantile 

în brațele 

din nou 

ale tinerei mame. 

 

Magia 

Piova una lacrima 

sull'assito 

ed una magia 

sleghi le stringhe 

che c'incatenano al suolo. 

Siamo assuefatti, 

lucciole di fuoco 

che penetrano l'atmosfera 

ed entrano, escono, 

si chiedono e perdono 

il tizzo che lento 

consuma 

per poi ridare 

fiamma. 
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Magie 

 

Să plouă o lacrimă 

pe pavaj 

şi o magie 

să dezlege şireturile 

care ne înlănțuie de sol. 

Suntem dependenți, 
licurici de foc 

ce pătrund atmosfera 

şi intră, ies,  

se caută între ei şi pierd 

tăciunele care încet 

se consumă 

ca apoi să redea  

flacăra. 

 

Zafferano 
 

Semi di zafferano 

sulla terra sparsi, 

li raccolgo 

in nome della guerra 

che brucia il mio cammino; 

sogno in plenilunio 

- pavo che da lontano guardi 

e timido -  

saluto il futuro 

ov'ombra di porta    

cigola 

nelle sere stregate 

da complice morna. 

 

Şofran 

 

Semințe de şofran 

pe pământ împrăştiate, 
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le culeg 

în numele războiului  

care mi-arde calea; 

vis la lună plină 

- pavo ce îndepărtat priveşti 

şi timid - 

salut viitorul 

unde umbra uşii  

scârțăie 

în serile vrăjite  

de o complice morna. 

 

 

L'Europa è morta a Idomeni 

 

Giaccion fogli abortiti 

da una mente stanca, 

l'azzurro crespo delle ortensie, 

treni in lontananza.. 

Mi seguirai   

sul viale del tramonto?.. 

Fendon tenebre 

mani da ricordi 

screpolate, 

il bovindo di Plovdiv 

già tremava ai fuochi.. 

2007, 

il nuovo anno a sorsi di rakija 

dispensanti auguri 

a destra e manca.. 

Arlecchino il cielo di colore, 

oggi 

la radio annuncia 

―L'Europa è morta‖ 

e ingenue urla di bimbi, 

madri, vesti di stracci 

sul fango di Idomeni. 

 



 

77 

 

Europa a murit la Idomeni 

 

Zac foile avortate 

de către o minte obosită, 

albastrul creț al hortensiilor, 

trenuri în depărtare..  

Mă vei însoți  
în mersul meu spre asfințit?.. 

Despică tenebre 

mâini din amintiri 

crăpate, 

bovindoul Plovdivului 

tremura deja la focuri.. 

2007, 

anul nou, înghițituri de rachiu 

răspândind urări  

în dreapta şi în stânga..  

Arlecchino este cerul de culoare, 

astăzi 

radioul anunță 

―Europa a murit‖  

şi urlete naive ale copiilor, 

mame, rochii din cârpe 

pe noroiul Idomeniului. 
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GHEORGHE DĂNCILĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abandon 
 

Sacrifici tot, dai totul pe nimic 

Abandonezi ce e cu căutare 

Dai ochi frumoşi şi umeri şi buric 

Ca-n făcăturile de vrăjitoare 

În stare eşti la toate să renunţi 

Şi ai ascuns în rotunjimi fragile 

Blamatele neruşinării nunţi 

Le risipeşti de parcă-s inutile 

Aşa ghiciră stelele în bobi 

Din tot ce ai nimic să nu rămână 

Şi eu cer mult şi repede aprobi 

Totul e dragoste, nimic nu-i vină 

 Însă tu ştii că la boierii mari 

 E dărnicie multă în biştari. 

11 iunie 2014 
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Renunţare 
 

Unde e nebunia mea cea dulce 

Din vremi cu cavaleri rătăcitori 

Când imprudenţa încerca să-şi culce 

Pruncii uitării doar în pat de flori 

Carnea fu beată de magii şi soare 

Şi raţiunea beată de poveşti 

Când doar păcatele aveau splendoare 

Şi rătăcirile păreau fireşti 

Când pofte mă-nchideau în cochilie 

Priveau spre lume ochii mei miraţi 

Petrecerile-n lanţ păreau să fie 

Secvenţe demne doar de împăraţi 

 Azi orice clipă pare un anunţ 

 Că-i vremea să mă-mpac şi să renunţ. 

7 mai 2014  

 

 

 

Întâlnire 
 

Mi-am amintit de carnea ta, cu foame, 

Când te-am privit obraznic şi atent 

Iar caii norilor cu cer în coame 

Treceau peste bătrânu-mi continent 

Vedeam plăpânda-ţi africă  tentantă 

Vedeam călătoria unui lord 

Prin carnea ta aprinsă de amantă 

Cu anii mei cei mulţi în dezacord 

Uitat-am şi restricţii şi ruşine 

Abstracţie făceam de cei din jur 

Păcatul cald cu jubilări păgâne 

În pofta-mi lacomă prindea contur 

 S-alegem varianta oportună 

 Dacă-s nebun să fii şi tu nebună. 

4 mai 2014 
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Decadenţă 
 

Visez la câmpuri şi visez la flori 

Şi la nectarul căutat de fluturi 

Şi mai visez la albele-ţi ţinuturi 

Pe unde colindam adeseori 

Visez la trilul de privighetori 

În noaptea şoaptei stinsă-n aşternuturi 

Şi la eroii clipei morţi pe scuturi 

Prea descântaţi de-ai cărnii vrăjitori 

Visez că numai asta mi-a rămas 

Negustoria tristă-a lumii mele 

Nu are mărfuri să câştig cu ele 

Şi-acum tăcerea-i ultimul popas 

Uit de mătăsuri scumpe şi negoţ 

Uit de covoare scumpe de Buhara 

Iar porţelanuri luminându-mi seara 

Uitate-s de domniţe şi de hoţi. 

18 ianuarie 2014 

  

 

 

 

Esopică 
 

Floralii dacă ai nu le cunosc 

Ursuză neputinţa mea le neagă 

Nu-s flori de mirt şi nici miros de mosc 

Crinii regali nu-i cine să-i culeagă 

Nu-s trandafiri podoabe să ţi-i faci 

Nici lauri de-mpletit într-o cunună 

Şi nu-s în pofte lanuri mari cu maci 

Nici visul ghiocei nu mai adună 

Nici freziile nu mai au parfum 

Nici farmec nu mai e în crizanteme 

Şi câte-au fost le-am risipit pe drum 

Târziu e să revin, nu mai e vreme 

 Şi numai mătrăguna clipei are 

 Esenţa ei etern otrăvitoare. 

31 decembrie 2013 
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    VIORICA CAZAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Viaţa- operă de artă 

 
Fluturi albi pe maci în floare,  

La durere alinare, 

Ploaie care dă să vină, 

Întuneric şi lumină, 

Fărâmiţe mici din toate, 

Cioburi, bibelouri sparte... 

Tot mai iau de unde ştiu 

Gânduri pentru mai târziu. 

Viaţă! Operă de artă: 

Doruri aştepând la poartă, 

Fărâmiţe multe, multe 

 Din iubirile avute, 

Rădăcină din pământ 

Stând cu frumzele în vânt, 

Anii-boabe de piper 

Iute vin şi iute pier, 

Toate se vor face scrum 

La un biet sfârşit de drum, 

Vise şi dezamăgiri,  

Drum trecând printre iubiri, 

Viaţa-i operă de artă 
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Stând cu dorurile.n poartă, 

 Drum ce trece-ncetişor 

Prin Ţara Uitărilor, 

Un tablou care arată 

Viaţa- operă de artă. 

 

 

Mă voi muta 

 

Mă voi muta într-un poem, 

M-a nemurit iubirea ta, 

Prin vremuri maştere străbat 

Dar las copii în urma mea. 

Într-o lumină de înalt, 

Poate că într-o stea cu nume 

Voi face peste viaţă un salt, 

Dar nu ştiu în ce stea anume. 

În lipsa mea vor înflori 

Caişii, zarzării şi merii, 

Din sfere-nalte voi privi 

La ei în faptul primăverii. 

Mă voi muta într-un poem 

Şi nemurită aşa cum sunt, 

Voi susura în versuri noi 

În lumea blândă din cuvânt. 

M-a nemurit iubirea ta, 

Mi-a dat o şansă viitoare, 

Eu prin copii voi exista 

În steaua mea care nu moare. 

Rămâne dorul pentru voi 

Cu viorelele-n cărare 

Când se coboară din poem, 

Din steaua mea care nu moare. 
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Mă reîntorc la mine 

 

Nu sunt aceasta, alta eu eram, 

Mă reîntorc la forma mea primară, 

Atunci când încă nu te cunoşteam, 

Când eram toată numai primăvară. 

 

Nu-ţi trimite gândul să mă cate, 

De-acasă s-a mutat demult iubirea, 

Am pus la inimă şapte lăcate 

Să nu mai intre-n ea nefericirea. 

 

Nu-ţi mai trimite vorbele încoace, 

Mă lasă nudă, fără niciun dor, 

De astăzi liber eşti să faci ce-ţi place, 

Mi-ai fost destul alături ca decor! 

 

     Noapte la mare 

 

Valul ţi-a spălat piciorul 

Într-o noapte când eram 

Umbra ce-o adusese dorul 

Şi de mână te ţineam. 

Valul se mira, sărmanul,  

Nu ştia că pentru mine 

Tu erai precum limanul 

De care o stea se ţine. 

Valul, valul ce-a plecat 

Înspre largul mării-ntinse 

Noaptea cu el a luat 

Şi speranţele promise. 

Valul, marea, ţărmul, cerul, 

Cu toate m-au desfătat 

Dar n-au risipit misterul 

Care cu el te-a luat... 
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                    Sunt trunchi tăiat pe fugă 

 

Aud cum trece timpul 

Prin simţurile mele, 

Mă roade lanţul vremii 

Din gândurile grele. 

Aud cum strigă ziua, 

Cum noaptea-n cer suspină, 

Copac sunt, fără frunze 

Şi fără rădăcină. 

Un trunchi tăiat pe fugă 

Uitat lângă cărare, 

Sunt bradul care zace 

Şi cetină nu are. 

Aud cum drujba zbiară, 

Reteaz-a câta oară? 

E-o lighioană crudă, 

De fier, care omoară. 

Sunt trunchi tăiat spre seară 

Din falnica pădure, 

Prin mine trece timpul 

Cu lanţurile dure,  

Aud cântul durerii  

În fibrele lemnoase, 

Mă doare disperarea 

Ajunsă până-n oase. 
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NICOLAE VĂLĂREANU SÂRBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Spiritul urcă fără nichel  

 

Mă împlinesc în tot ce scriu, 

pun sufletu‘-n cuvinte cum grâul în pâine. 

Căldura-nfloreşte seva ce se coace-n fructe, 

verdele respiră-n frunze aerul proaspăt, 

se rotunjeşte coroana răcoroasă a cucului. 

Nopţile se vor trezi singure. 

Se resorb gândurile din fântânile memoriei, 

nervii se prelungesc în ramuri subţiri, 

simt cum ninge-n mine cu fluturi 

spre noduroasele taine ale iubirii. 

Voi gândi rotundul să-nchidă femeia 

concentric într-o lume ce tot creşte 

până se va însera la fel de suplă către noapte 

şi păstrează pe buze roua ce s-a strâns 

rotind pe deasupra răbdare, 

aşteptarea inimii în care mă scald. 

Spiritul urcă fără nichel 

grăbit pe scara cifrelor ireale, 

unghiuri de timp se deschid fără braţe 
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în ochii tăi de chihlimbar. 

Îmi eliberez trupul de întâmplări, 

umbra nu mai face paşi spre copaci, 

nu se mai nasc idei ce sar peste bariere. 

Se vor trezi pădurile tăiate şi se vor bucura ierburile, 

câmpiile se vor înstrăina şi ele la liber. 

Acţiunea se va sfârşi asemenea vieţii, 

munţii îşi vor recuceri vechii stăpâni, 

pietrele vor rămâne pe loc 

şi totul va fi dodoloţ 

cum a mai fost. 

 

 

Neîndoios înlăuntru se petrece o luptă inegală  

 

Gândeşte prin pielea transparentă de om luminos. Este un 

centru orfic, 

trec prin ea semnale şi pe sub, nervi care simt tot ce 

înseamnă pericol 

cu palmele sudez ţesuturi şi fac să existe scrisul pe faţa ei 

norocoasă, 

orice întuneric se poate subţia şi dispare cu totul. 

Este cu oameni împreună dar nu-i nicio scânteie, 

inimile se înalţă fără să se mişte de la loc şi simt 

cum trupul capătă culoarea vieţii şi o reflectă-n aer, 

dimineţile cu soare şi fără se adâncesc în izvoarele 

muntilor. 

Eu cred că văd ce e de văzut cu adevărat. 

Am sufletul uscat şi fără nicio frunză vie 

nu se mai urcă pe acoperişuri şi-n pomi luna, 

sunt vise mai înstelate decât cerul nopţii 

şi chiar mai bulversante decât furtunile. 

Neîndoios înlăuntru se petrece o luptă inegală. 

Dar praful se aşază pe trecut şi rugineşte 
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asemnenea nostalgiei din amintiri în cochilii uitate aiurea 

fără puterea de a le mai aduce pe raft. 

Un alt început prinde aripi să zboare mai repede decât 

clipa, 

te lupţi să-ţi depăşeşti tot ce ai pus în cuvinte 

şi nu-nţeleg unde vrei să ajungi dincolo de ceea ce ai fost, 

cu fiecare încercare înt-un alt rim de schimbare vitează 

mai adâncă ori mai înaltă decât orice aspiraţie 

prin care bate vântul cerbiciei. 

Se urnesc maluri şi voinţe nemăsurate 

de unde ecoul nu mai răzbate deloc 

şi nu-l mai aude decât moartea.  

 

Curbele zilei se ridică  

 

Stelele nopţii curg peste mare,  

dau semne luminoase că se apropie ţărmul, 

întunericul se ridiă ca un strat de ceaţă, 

dimineaţa prinde lumina de coarne, 

aburul pâinii s-a însorit. 

Curbele zilei se ridică, fac bolta pe cer, 

unul în altul ne vom ridica, nici pe scări nici prin aer 

colorat 

ştiind că suntem ai timpului. 

Când voi migra în trupul femeii înger 

inima-mi va rămâne să bată ritmul 

pe care nimeni nu-l ştie. 

Doar sufletul se-ncinge ca dragostea din reflex. 
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IOAN  ADRIAN  POPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTITUDINI 

 

     Ştiu – 

     Totul e deşertăciune 

     Şi vânare de vânt: 

Lumina descoperă faţa lucrurilor, 

Întunericul o ascunde. 

Munca se transformă în istovire, 

Nepăsarea înclină civilizaţii. 

Ploile ivesc râuri şi fluvii, 

Seceta le sugrumă cursul. 

Pacea adună popoare la un loc, 

Războiul desparte frate de soră. 

Primăvara mângâie păsările pe aripi, 

Iarna îngheaţă trilurile în pliscuri. 

     Dar omul nu ia aminte, 

     Ci se înşală pe sine însuşi! 

 

     Ştiu – 

     Totul e deşertăciune 

     Şi vânare de vânt: 

Înţelepciunea ridică cetăţi până la nori, 

Nebunia surpă imperii într-o clipită. 

Femeia naşte prunci şi-i învaţă să alerge desculţi, 
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Timpul le-mpleticeşte picioarele sub pământ. 

Ziua pune ordine în fapte, 

Noaptea tăgăduieşte evidenţele. 

Iubirea leagă inimi şi uneşte buze, 

Ura pune conştiinţe în colivii. 

Adevărul sfinţeşte gura care-l rosteşte, 

Jurământul strâmb înnegreşte destine. 

     Dar omul nu ia aminte, 

     Ci se înşală pe sine însuşi! 

 

Tu însă eşti veşnic, Doamne, 

Deşertăciunea nu Te atinge, 

Vântul nu Te clinteşte. 

Nimicul nu-Ţi cutremură fiinţa, 

Căci ştii să-l prefaci în măreţie. 

Bunătatea Ta ţine lumea, 

Răbdarea nu-Ţi are margini. 

Planurile Tale nu au cusur, 

Judecăţile-Ţi sunt de necontestat. 

Ai zidit lumea cu cuvântul 

Dându-i-o omului în stăpânire –  

     Cine crede în Tine 

     Nu poate pieri, 

     De i-ar împrăştia vântul dinainte 

     Deşertăciuni câte numărul stelelor! 
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MARIAN NENCESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÂȚIVA „IZOTOPI” DE ROMÂNISM ÎN 

GÂNDIREA LUI CONSTANTIN NOICA, 

SAU DIVERSIFICAREA LUI UNU 

 
Analizând raportul filosofic dintre idiomatic (termen 

sinonim cu acela de național, sau chiar de naționalist) și 
universul („european‖) în opera lui Constantin Noica, G. Liiceanu 

sesiza, încă din 1983, când apărea prima ediție a Jurnalului de la 

Păltiniș, că avem de-a face cu o tensiune, în fapt cu două 

orizonturi distincte, „care se aliniază diferit‖, unul cu rădăcini în 

filosofia elină și germană clasică, iar celălalt raportat la 

fenomenul autohton și care, în opinia „elevului‖ de la Păltiniș, nu 

poate conduce decât către o situație „ridicolă în primă instanță‖, 

câtă vreme, coborând în regional, „magistrul‖ C. Noica pretinde 

să vorbească „de la nivelul și în numele spriritului unei nații‖ 

(Jurnalul ..., București, Humanitas, 1996, p. 276). 

Această tensiune filosofică, sesizată și de alți exegeți 
noicieni, de la Costică Brădățan, la Alexandra Laignel-Lavastine, 

și apreciată drept o eroare, sau în cel mai bun caz „un fenomen 

tipic al naivității științifice comune‖, constituie, de fapt, cheia 

abordării în ansamblu operei lui C. Noica, iar răspunsul pe care îl 

oferă „întrebătorii‖ filosofiei sale depinde de metoda și de 
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instrumentele de investigație folosite. Astfel, dacă G. Liiceanu 

punea această dualitate pe seama „gândirii dialectice în mișcare‖ 

a magistrului, și care avea drept scop armonizarea Unu(lui) 

multiplu cu diferitele cupluri ale dialethei, pentru Constantin 

Aslam problema eternizării unui cuplu dialetheist reprezintă 

înseși esența filosfiei nicasiene, iar „a te așeza în afara ei 

înseamnă a fi în afara gândirii lui C. Noica însuși‖ (Constantin 

Noica. Spre un model neoclasic de gândire, București, Ed. 

Academiei, 2011, p. 199). 

În fapt, ambii gânditori se raportează la unul din articolele 

emblematice ale lui C. Noica, publicat în 1943 și reluat în 

culegerea Modelul cultural european (București, Humanitas, 

1993) intitulat Unu și Multiplu, ce analizează problema 

diversității calitative prin „diversificarea Unului‖, respectiv prin 

pluralitatea cantitativă (op.cit., p. 44). Astfel, cultura europeană 

este, în opinia lui C. Noica, o formă a lui „Unu multiplu‖ iar 

raportul dintre universal („european‖) și local („parohial‖, în 

opinia aceluiași C. Noica) ține de „miracolul european‖ (ibidem, 

p. 51) : „Distribuindu-se fără să se împartă, cultura europeană 

Unu dă unități de fiecare dată autonome, ca monadele‖. La rândul 

lor, aceste unități se diversifică, „asemeni Unului prim‖, născând 

o filosofie vie, neparalizată de absolut, concepută prin distribuirea 

„absolutului unic în unități și a ființei în devenire‖. 

Modelul cultural european devine altfel, în viziunea lui C. 

Noica, un fel de Unu generativ, din care se distribuie subunități 
capabile, la rândul lor, să genereze ‖unități multiple‖. Cu alte 

cuvinte, Unu inițial, devine Unu multiplu, iar o cultură născută pe 

aceste principii, expansive, nu este decât un tip comun de unitate 

sintetică, ce se diversifică și se multiplică prin „explozie și 
expansiune asemeni big-bangului care a dat cosmosul‖. 

La baza acestei structuri generative a Unu(lui) diferit întru 

sine, model heraclitian în esența sa, cum avea să observe și C. 

Noica, stă teza că o cultură se naște ... dintr-o ruptură, ulterior 

constituindu-se într-o nouă structură, ce se diversifică după 

schema Unu(lui) multiplu. În cazul culturii europene, subliniază 

C. Noica, ruptura este în primul rând față de „rațiunea 

cunoscătoare‖, reprezentată, esențial, de Antichitate. La rândul ei, 
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cultura europeană este kairotică, în sensul că se produce într-un 

timp „accelerat‖: „Omul european este cronofag, devorează 

timpul, în loc să se lase devorat de el‖. Or, accentuează magistrul, 

„a ști să încapsulezi timpul este principala virtute‖ (op.cit., p. 

184). 

Privite din această perspectivă ontologică, aserțiunile 

privind calitatea mai slabă a scrierilor idiomatice ale lui C. Noica 

nu se susține, câtă vreme, programatic, gânditorul de la Păltiniș a 

avut, din tinerețe, opinii identitare tranșante. Ceea ce părea, la 

apariția Pagini(lor) despre sufletul românesc un accident, sau o 

scădere ideatică, în descrierea „spiritualității românești‖, 

raportată, de pildă, la metafizică, s-a dovedit a fi opțiune 

fundamentală. Gândirea ontologică nicasiană acceptă că Unu 

multiplu trece în fundal pentru a face loc binomului „devenirii 

întru ființă‖. Idiomaticul, sau elementul național, devine material 

de construcție al gândirii universaliste, ceea ce înseamnă că 

„întru‖ reprezintă conectorul logic ce asigură sinteza dialetheistă 

dintre cele două filsofii: „Întru înseamnă și în spre și în așadar, 

nici înăuntru, nici în afară, ci un fel de a nu fi în, înțeles mai 

degrabă ca un fel de a fi în, o odihnă care e și neodihnă, o 

deschidere către o lume închisă, măcar determinată, o căutare în 

sânul a ceva dinainte găsit (C. Noica, Cuvânt împreună despre 

rostirea românească, București, Humanitas, p. 27 – notă: 

sublinierile aparțin lui C. Noica). 

Pornind de la aceste observații, putem identifica încă din 

Pagini(le) despre sufletul românesc ale lui C. Noica germenii 

unei identități timpurii, descrisă la maturitate, în ciclul „rostirilor‖, 

sub formula spiritualității românești. Utilizând metoda 

hermeneutică, C. Noica aplică cuvintelor tradițonale un tratament 

ontologic, cercetându-le și redându-le semnificația filosofică. 

Gândirea sa identitară, împrumutată cu bună știință din 

programul „metafizicii românești‖, expus de Mircea Vulcănescu 

în seria Omul românesc, Dimensiunea românească a existenței și 
Existența concretă în metafizica românească, are la bază o 

viziune comparativă, după cum observa C. Aslam (op.cit., p. 

212), punând față în față termeni duali precum „ispită‖ „insul‖, 
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„firea‖ etc., devenite mai apoi „firea ființei‖, „ispita ființei‖ etc. 

Cu totul, asocierea dintre „spiritualitatea românească‖ și „rostirea 

românească‖ au pus bazele a ceea ce profesorul Alexandru Surdu 

numea: „sistemul rostirii filosofice românești‖, domeniu în care 

„sinele‖ și „sinea‖ devin simultan aspecte obiective și subiective 

ale necondiționalului. 

Rezolvând tensiunea dintre „idiomatic‖ și „universal‖ în 

sensul admiterii unei continuități între ceea ce s-a numit Noica I 

(operele de tinerețe) și Noica II (scrierile de la maturitate). C 

Aslam ajunge la concluzia, de loc îndrăzneață, potrivit căreia C. 

Noica pune la tinerețe unele întrebări, cărora le răspunde la 

maturitate (op.cit., p. 199). 

Care ar fi, așadar, din perspectiva comunității românești 
ridicată la treapta de cultură istorică, valoarea Unu(lui) multiplu ? 

Este, de pildă, „frumosul‖ o valoare autonomă, sau doar un „caz 

al întrupării legii‖? În fine, ajungem, din aproape în aproape, și la 

întrebarea finală, nume de ce există două Românii, câtă vreme 

orice intelectual român autentic resimte presiunea răspunsului, în 

funcție de propria tensiune internă. La toate aceste întrebări firești, 
C. Noica ne asigură că răspunsul este personal, indiferent câtă 

ingeniozitate filosofică, ori articulație logică am utiliza pentru a-l 

formula. În gândirea ontologică a lui C. Noica „faptul de a fi 

român‖ presupune trecerea de la sistemul substanțialist de 

interpretare, la un model funcționalist, care nu este „ceva‖, ci o 

„unitate sintetică între două trăiri noetice temporale: eternitate și 
istoricitate‖. 

Proiectul său generic intitulat „faptul de a fi român‖, poate 

fi expus, sintetic, în patru puncte, ce includ, primatul de „a fi‖, 

apoi definirea culturii ca un întreg și aplicarea asupra ei a 

„modelului cultural european‖, remodelarea conceptului de 

„spiritualitate românească‖ și, în fine, fixarea conceptului de 

―filosofie românească‖, printr-o analiză de tipul „gramatica 

conceptului‖. Rezolvarea dilemei „celor două Românii‖, care a 

bulversat lumea științifică interbelică,este văzută de C. Noica prin 

prisma analizei conceptului de „conștiință de sine românească‖, 

un model original, ce ține de esență, dar și de o anume dinamică 

de natură temporală, dată de succesiunea naturală a Unu/lui. 
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În acest context, teza fundamentală, noiciană, și anume: 

conștiința de sine românescă este europeană reprezintă o sinteză 

temporală, în care eternitatea și istoricitatea, sinele și alteritatea 

sunt rezolvate în spirit dialetheist și capătă o valoare suplimentară 

prin raportarea la „modelul cultural european‖. Căutând, de pildă, 

„izotopii‖ identității românești C. Noica execută un act de 

pionierat, câtă vreme sufletul românesc, odată trezit, nu înseamnă 

decât re/descoperirea europenității înseși. Fără a face neapărat 

apel la termeni filosofici consacrați, ci mai degrabă utilizând 

metafore, C. Noica prezintă fenomenul trezirii spiritualității 
românești sub forma unui proces natural. Situat el însuși pe o 

poziție avantajoasă, într-un ipotetic „foișor‖, gânditorul „se vede 

pe sine‖ și, odată cu conștiința vederii are privilegiul unei 

expuneri nemijlocite asupra modului cum „modelul european se 

suprapune priveliștilor românești‖. Descrierea acestei „duble 

vederi‖, fenomenologice, reprezintă în opinia lui C. Aslam 

contribuția originală a lui C. Noica la „orientarea spre 

spiritualitate‖ a ceea ce Mircea Vulcănescu numea „tânăra 

generație‖ (op.cit., p. 289). Identificând izotopii „culturii 

tradiționale‖ și contrapunându-i ideii de „cosmopolitism‖, C. 

Noica analizează, în lucrarea sa Pagini despre sufletul românesc 

raporturile contradictorii stabilite, la nivel universal, cu alte 

cuvinte ale raționalității prin continuitate, opusă raționalității 
prin ruptură. La nivelul conștiinței de sine românești, unificarea 

se face în spirit dialetheist. Analizând, de pildă, Cum gândește 

poporul român, C. Noica ajunge, în textul omonim, la concluzia, 

paradoxală, după care întreaga țesătură vie de raționalitate a 

românului este una de tip arhaic, pre-filosofic: „Configurația de 

înțelepciune a culturii țărănești nu poate produce în sine filosofie, 

dar cultura românească savantă a produs totuși filosofie, în 

marginile raționalității. 
De aici și ideea fundamentală, noiciană, anume că: 

întreaga noastră filosofie cultă este în consecvență un țărănescul 

și care suscită și azi atâtea reticențe. Fie că acceptăm un tip de 

raționalitate, bazat pe spiritualitate, după modelul Nae Ionescu, 

fie o ruptură fundamentală de ortodoxie și o identificare a 
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păgânismului funciar, după proiectul blagian, intuiția lui C. Noica 

ne conduce spre o concluzie paradoxală: „Cugetul românesc nu 

are, pe linia lui firească, vocație filosofică‖ (Pagini, op.cit., p. 97). 

Pentru a scăpa, totuși de această condiție, funciară, de popor 

țărănesc, avem nevoie nu de legi și de decrete, de intelectuali 

luminați, ori de eroi autosacrificați, ci de o necesară și dureroasă 

ruptură. „În fond, tocmai această ruptură ontologică ne plasează 

în rândul popoarelor europene‖, susține C. Noica, iar ruptura față 

de tradiție înseamnă devenire neîntreruptă. 

În concluzie, nu tensiunea, cum s-au grăbit unii gânditori 

să decreteze, caracterizează condiția ontologică aspiritualității 
românești, trezită la conștiința de sine, ci izotopii identitari. La 

întrebarea „Ce este filosofia românească?‖ răspunsul este indirect: 

Filosofia este rezultatul condițiilor în care s-a născut. Filosofia 

românească, cu material românesc este o substanță contradictorie, 

născută din continuitate și raționalitate bazată pe ruptura ce o 

emană, din însăși structura sa dihotomică, o anume 

„spiritualitatea româneasacă‖. 

Cândva, unul din părinții hermeneuticii moderne, Hans-

Georg Gadamer, caracteriza filosofia occidentală drept un „cerc 

hermeneutic‖: „Ea se face în cerc și cine nu se dezvață de 

occidentalism nu are acces la ea‖ (Adevăr și metodă, București, 
Ed. Teora, 2001, p. 207). În spiritul acestei observații, apropierea 

de conceptul de „filosofie românească‖ ar trebui să se facă prin 

medierea unei anume „conștiințe trăitoare‖, respectiv printr-o 

aptitudine naturală pentru un tip de reflecție ce pune pe „a fi‖ 

înaintea lui „a ști‖. Or, analizând opera lui C. Noica, vom 

constata, pe urmele lui C. Aslam, că gânditorul de la Păltiniș 
„visa‖ la o interpretare preponderent „trăitoare‖ a termenului de 

filosofie românească, având la bază „expresivitatea gândirii‖ și 
orientarea ei către conținuturile „nefilosofice‖: „Nu tu ești măsura 

lumii, cum voia grecul acela, pare să fie părerea lui C. Noica, ci 

lumea îți e măsură ție‖ (Pagini, op.cit., p. 76). 
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       CONCEPTUL DE ÎNFĂPTUIRE MORALĂ (I) 
 

De la apariţia sa în câmpul cercetărilor filosofice (sfârşitul 

secolului al XIX-lea - începutul secolului al XX-lea), ca metodă 

obiectivă de investigaţie şi înţelegere a fenomenelor şi a 

posibilităţilor lor de apariţie, până la orientările sale mai recente, 

fenomenologia a avut o dezvoltare plină de contraste. În general, 

pe parcursul secolului al XX-lea s-au elaborat critici puternice la 

adresa conceptului însuşi de fenomenologie moştenit de la 

Husserl.  

Dacă iniţial programul fenomenologic husserlian era unul 

strict gnoseologic, ce viza în mare parte probleme epistemologice 

şi logice, fenomenologia de după Husserl nu se opreşte doar la 

aceasta, ea are în vedere şi latura umanistă a înţelegerii lumii şi 

fenomenelor sale. Întrucât nu avem o fenomenologie anume, 

obiectivă şi universală, ci mai multe fenomenologii aflate în 

continuuă transformare, gânditorii care se revendică din mişcarea 

fenomenologică   n-au încetat, totuşi, să-i exploreze posibilităţile, 

dar, mai ales, limitele.  

Aşa cum o descrie Paul Ricoeur în La şcoala 

fenomenologiei, „fenomenologia nu este nicidecum o 

transformare bruscă a filosofiei (...) este un proiect care nu se 

limitează la un grup anume de lucrări; în realitate ea nu este atât o 
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doctrină, cât o metodă care poate îmbrăca forme multiple şi din 

care Husserl nu a exploatat decât un mic număr de posibilităţi‖
17

.  

Avem de-a face astfel, mai întâi, cu depăşirea 

fenomenologiei de către Martin Heidegger,   care îşi orientează 

demersul analitic în direcţia unei „ontologii fenomenologice‖
18

, 

prin care se reînscrie practic faptul-de-a-apărea al fenomenului în 

orizontul temporal al existenţei umane.  

Pentru Heidegger, „nu există ontologie separată de 

fenomenologie, ci ontologia ştiinţifică nu este altceva decât 

fenomenologie‖
19

. El observă, de altfel, că în majoritatea 

ştiinţelor se încearcă să se ajungă la o „relaţie originară cu 

lucrurile însele‖, fapt pentru care „măsura în care se împlineşte 

revoluţionarea unei ştiinţe este de fiecare dată diferită, deoarece, 

felul de a fi a ceea ce este experimentat şi al experimentării ca 

atare sunt diferite, şi deoarece stările de lucruri stau într-o 

anumită relaţie fundamentală cu omul însuşi, ştiinţele înseşi 

nefiind altceva decât posibilităţi concrete ale Dasein-ului uman 

de a exprima lumea în care el este şi totodată de a se exprima pe 

sine însuşi‖
20

.  

Consimţind ideilor afirmate de Heidegger, credem că şi în 

cazul aplicării metodei fenomenologice în etică şi morală, 

lucrurile stau asemenea, în sensul că o abordare fenomenologică 

asupra fenomenului moral nu se poate realiza decât printr-o 

întoarcere radicală la esenţa acestuia. Prin urmare, avem de-a face 

atât cu o fenomenologie a actului moral, cât şi cu o 

fenomenologie ontologică a comportamentului uman, care, în 

sens restrâns devine o fenomenologie a înfăptuirii morale, 

înţeleasă ca raport între conştiinţă şi acţiune în planul moralităţii. 

După critica iniţiată de Heidegger, avem de-a face apoi, cu 

adaptarea existenţialistă a fenomenologiei de către Jean Paul 

Sartre, care, în Fiinţa şi Neantul încearcă - oarecum în 

continuarea lui Heidegger - o abordare fenomenologică a 

                                                 
17

 Paul Ricoeur, La şcoala fenomenologiei, traducere de Alina Daniela 

Marinescu şi Paul Marinescu, Editura Humanitas, Bucureşti, 2007, pp. 12, 13. 
18

Martin Heidegger, Prolegomene la istoria conceptului de timp, traducere de 

Cătălin Cioabă, Editura Humanitas, Bucureşti, 2005, p. 223. 
19

Ibidem, p. 130. 
20

Ibidem, p. 29. 
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ontologiei
21

. Conform lui Sartre, deşi gândirea modernă a realizat 

un progres considerabil, reducând „existentul‖ la o serie de 

„apariţii‖ prin care fiinţa se manifestă, ea nu a depăşit, totuşi, 

dualismul metafizic ce-i caracterizează atât ontologia, cât şi 

gnoseologia. Principala direcţie reflectivă a lui Sartre a fost, 

aşadar, aceea de a debarasa gândirea filosofică de acest dualism 

care opunea în cadrul „existentului‖ un anume „interior‖ al fiinţei, 

unui „exterior‖.  

Ideea sa critică la adresa raţiunii dialectice viza tocmai 

faptul că nu există un „înlăuntru‖ al fiinţei în opoziţie cu un „în 

afară‖. Apariţiile prin care se manifestă „existentul‖ nu sunt nici 

interioare, nici exterioare, ele se aseamănă toate între ele şi trimit 

fiecare la alte apariţii şi nici una din ele nu este privilegiată. Prin 

urmare, dualismul dintre „fiinţă‖ şi „apariţie‖ trebuie respins. 

Conform ontologiei fenomenologice rezumată de Sartre în 

introducerea la Fiinţa şi Neantul, „aparenţa‖ trimite la o serie 

totală de „aparenţe‖ şi nu la un „real ascuns‖ care ar păstra pentru 

el însuşi întreaga fiinţă a „existentului‖. Aceasta nu înseamnă însă, 

că „aparenţa‖ este o manifestare inconsistentă a fiinţei. Fiinţa 

unui „existent‖ este tocmai „ceea ce apare‖ aşa cum este, adică un 

fenomen atât relativ, în sensul că apare, cât şi absolut al fiinţei, în 

sensul că este ceea ce este şi nu este ceea ce nu este.  

Sartre merge însă şi mai departe, negând nu doar dualitatea 

dintre „fiinţă‖ şi „aparenţă‖, ci şi dualitatea dintre „potenţă‖ (forţă, 

putere) şi „act‖ (fapt, acţiune). Totul de fapt se întâmplă în act 

întrucât, în spatele acţiunii nu stă nici o forţă misterioasă 

(metafizică sau transcendentă), nici un „existent‖ privilegiat şi 

nici o „virtute‖ anume a „fiinţei în sine‖ sau a „conştiinţei de 

sine‖ a acesteia. Condiţia primă a acţiunii fiind libertatea de a 

alege din multitudinea de posibilităţi. În plan moral, acest lucru 

înseamnă că noi suntem în fiecare moment aruncaţi în lume şi 

totodată deplin angajaţi.  

Astfel, noi „acţionăm chiar înainte de a ni se pune în faţă 

posibilităţile nostre de a fi, iar aceste posibilităţi care se 

descoperă ca realizate sau în curs de a se realiza, trimit la 
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Jean Paul Sartre, Fiinţa şi Neantul - eseu de ontologie fenomenologică, 

traducere Adriana Neacşu, Editura Paralela 45, Piteşti, 2004, p. 34. 
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sensurile pe care le-ar necesita actele speciale pentru ca acestea să 

poată fi puse în chestiune‖
22

, şi care, prin urmare, pot fi luate în 

considerare de conştiinţă. Pe de altă parte, libertatea, care la 

Sartre se manifestă prin angoasă, ca experienţă a neantului, se 

caracterizează tocmai prin obligaţia permanentă de a re-face Eul, 

care la rândul lui desemnează însăşi fiinţa liberă. Iar angoasa, ca 

manifestare a libertăţii în faţa sinelui, semnifică tocmai faptul că 

„omul este mereu separat printr-un neant de esenţa sa‖
23

.                

De altfel, referitor la natura libertăţii eului propriu de a 

alege o anumită acţiune, Sartre afirmă: „emerg singur şi în 

angoasă în faţa proiectului unic şi prim ce-l constituie fiinţa mea, 

toate barierele, toate piedicile se prăbuşesc, neantizate prin 

conştiinţa libertăţii mele, nu am apoi nici puterea de a face recurs 

la vreo valoare (exterioară conştiinţei), aceasta deoarece eu 

însumi sunt cel care menţin în fiinţă valorile, nimic nu poate să 

mă asigure (protejeze) nici măcar de mine însumi, căci, eliberat 

de lume şi de esenţa mea prin acest neant care sunt eu, doar eu 

sunt cel care dau sens lumii şi esenţei mele, decizând singur, fără 

justificare (din partea altor conştiinţe) şi fără scuze‖
24

.   

În calitate de purtător al unei conştiinţe de sine, individul 

este absolut responsabil în actul alegerii sale şi, deci, este 

condamnat la libertate. Mai exact, este condamnat la libertatea de 

a deveni ceea ce alege mereu să fie. În acest context trebuie 

înţelese şi afirmaţiile sale referitoare la faptul că „omul este fiinţa 

prin care neantul, valoarea (sensul) şi posibilul vin în lume‖
25

, el 

fiind singura fiinţă care are libertatea de a nega şi de a se întreba 

mereu de sensul existenţei sale în lume. Sartre respinge totodată 

şi dualismul dintre „aparenţă‖ şi „esenţă‖.  

Conform noii sale fenomenologii, „aparenţa‖ nu ascunde 

„esenţa‖, ci, dimpotrivă, o relevă, „aparenţa‖ fiind însăşi „esenţa‖. 

Esenţa nu este deloc o virtute ascunsă şi îngropată în credinţele 

„existentului‖, ci o lege manifestă, activă, care prezidează 

succesiunea de apariţii; ea este însăşi raţiunea seriilor de apariţii.  
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Ibidem, p. 72. 
23

Ibidem, p. 70. 
24

Ibidem, p. 71. 
25

Ibidem, p. 129. 
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GÂNDURI ÎN DERIVĂ 
 

Caleaşca verii se zbenguie pe albia râului. Amiaza cu obrajii roşii 

a ieşit la scaldă, aproape goală. Pe sub ceafa dealului aleargă un cal cu 

cerul în şa. Poteca dinspre pădure coboară încet, desculţă, când pe lângă 

umbra fagilor, când pe lângă şoldul caselor pitite sub şindrila negricioasă 

mirosind a putregai. Norii gâfâind de sete moţăie pe dâra zării de dincolo 

de creştetul zăvoiului. La fântâna din colţ, o fată din flori şi-afundă sânii 

în zornăitul apei din palma ciuturii. Lângă ea, uliţa mare îşi scutură praful 

de pe genunchi. 

Ici-colo iarba trage să moară. Despletite, sălciile se roagă 

pământului să le arate rădăcina ploii.   

Soarele trece pârleazul către amurg. Căldura şi-a mai răcorit 

sângele. O mierlă şuieră ca un flaut, pe maidanul de lângă biserică. Satul 

începe să se ofilească asemenea bunicului care în fiecare dimineaţă caută 

drumul spre cimitir. 

Aştept luna cocoţat pe fruntea dudului de la marginea dealului. 

Mă lasă timpul în urmă. 

 

* 

Răsărise soarele printre umerii crucilor tot mai rare. Satul 

se prăvălea în nările unei capre priponite de grumazul dealului, 

rumegând leneş cerul abia ivit de după muchie. Roua aleargă 

somnambulă printre degetele ierbii, în vreme ce brotacii din iaz 

se ceartă pe un guler de papură. Pântecul unei case,trezit din vise, 

îşi şterge pleoapele pe banca din uliţa mare. Un guguştiuc sughite 

în stejarul uitat de vreme, ca un haiduc hăituit de potera 
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vânătorilor de pripas. Pe gardul zdrenţuit în coate îşi deşiră pomii 

şoldurile dolofane.  

Nimeni nu mai trece pe dâra gândului ce duce la biserică. 

Singurătatea clopoţeşte în brazii de lângă fântâna cu ciutura 

strâmbă, ce vieţuieşte în fiece bătrână ce-şi alăptează jalea 

buzelor veştejite în furca dorurilor. 

Încet-încet, Ţara abia mai respiră. 

 

* 

E ziua mea de singurătate. 

Mă privesc în Sine și te descopăr, FEMEIE, poteca de 

dinspre suspinul inimii. Între cer și pământ par o dâră de absurd 

pe care privirea ta o tolerează ca pe un orgoliu sau ca pe o 

calamitate. Numai aroganța patului mă poartă pe umeri, 

deslușindu-ți înțelesurile. Pentru ce te iubesc?  

Pentru că frumusețea ta e mai urâtă decât singurătatea.  

Pentru că în ontologia rațiunii, obrăznicia sânului tău este 

estetica melancoliei ce dă semnificație extazului sceptic al 

rostului lumii. 

Este ziua mea de singurătate. 

Mă privesc în Sine și te descopăr, FEMEIE, haos în 

metafizica sentimentală a buzelor cu care te parcurg.  

 

* 

Mai ieri am coborât în pivniţa vieţii pentru a scrie un 

comentariu. Păşeam pe scările sparte de iluzii, vorbind cu nenorocul 

vieţii ca un capriciu născut din amor. Şi mirosea a putregai de suflet. 

Suferinţa – singura doică ce alăptează viaţa – se îmbolnăvise de 

înţelepciune şi citea Biblia în biblioteca virtuală a inimii. 

Trecuse de timpuriul copilăriei. Fiecare mângâiere a ta se 

sprijinea onorabil pe monogamia emoţiei cu trupul pervers. Uitasem 

până şi văduvia traiului zilnic prostituat pe autostrada privirii primite ca 

rest la menajul .  

Stai pe punctul meu de vedere infertil şi tuşeşti gripată de 

pretenţiile Evei violate de semnul întrebării. 

 

* 
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Dimineaţa-şi pune sandalele şi coboară în visul din pleoapele 

insomniei. Ies pe balcon, şterg praful dintre noi, aprind o ţigară, 

aşteptând ca toamna să-şi citească jurnalul pe banca din parcul de vis-a-

vis. 

Oraşul cască somnoros, bându-şi ceaiul sub sprânceana Carului 

Mic, proptit cu oiştea în cearcănele zării.  

Privesc în memoria vieţii. E iar noiembrie, pe genunchii 

frunzelor şi-a aşezat chipul bruma proaspătă ca o fetişcană abia 

începută.  

Stau în balcon şi simt cum a cincizecea lacrimă surâde cu 

gându-n buzunar. 
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CEZAR VASILESCU 

 

 

 

 

 

 

ESEU CU…ARTA CONVERSAŢIEI 

Jean Paul Sartre spunea că „povestea unei vieţi, oricare ar 

fi această viaţă, e povestea unui eşec‖. De aceea, prozatoarea 

Ileana Vulpescu va strecura la începutul romanului „Arta 

conversaţiei‖ o remarcă, secantă ca o ghilotină peste gâtul 

destinului: „Ce vânăt amurg!‖. Nu albastru, dătător de speranţă, 

nu roşu închis, vestitor de dramă, ci nuanţa artei compromisului. 

Va parcurge toate treptele academice ale unei tinereţi de 

succes (până la a ajunge lexicograf la Institutul Lingvistic al 

Academiei, făcând parte din echipa care a reeditat Dicţionarul 

Explicativ al Limbii Române). Va cunoaşte originea, bogăţia de 

sensuri şi carnaţia Cuvântului, ceea ce o îndreptăţeşte, la 

senectute, să exclame în legătură de cum se vorbeşte azi: „în 

mass-media şi pe stradă e o molimă, ferească Dumnezeu‖.  

A suferit de o tuberculoză, pe care, declara ironic, numai 

la ochi n-a avut-o „Arta conversaţiei‖ ne apare ca o terapie 

întârziată, o arhitectură savantă de frumos şi dramatic, 

psihanalizând sufletul unei/unor femei, conducând spre o sentinţă, 

ce va fi contestată vehement de orice proaspăt îndrăgostit. 

„Fericirea e doar un cuvânt de dicţionar‖. 

Când i-a cerut mâna, viitorul soţ a dorit să ştie dacă i-a 

citit pe Arghezi şi Ion Barbu, scriitori interzişi în epocă. O familie 

de filologi aplicaţi, cu o unică fiică (am putea spune fără de noroc: 
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a murit la 41 de ani, iar cenuşa i-a fost împrăştiată deasupra Mării 

Negre), în cadrul unui trai divin de o rară modestie, cu un 

patriotism de an 1918. Cum remarca şi prefaţatorul cărţii (un 

critic greu de mulţumit, Nicolae Iliescu), dincolo de agerime, 

lipsesc îndrăzneala bine temperată (eram în 1980). „Arta 

conversaţiei‖ (Editura Jurnalul Naţional, Bucureşti, 2014), este de 

un subtil rafinament, care o plasează pe autoare într-un posibil 

careu feminin (Hortesia Papadat-Bengescu, Cella Dellavrancea, 

Gabriela Adameşeanu). 

Radiografiind iubirea, se fac şi câteva referiri la noroc. 

Astfel Pavel, medicul care i-a dăruit non-conformistei doctoriţe 

Sânziana Hangan a doua fată („din flori‖), va comenta în această 

modernă Şeherezadă din lumea medicilor: „Viaţa ta de până 

acum parcă n-ar fi fost tocmai o paradă a norocului‖. Sânziana o 

va privi pe femeia care l-a refuzat pe viitorul ei soţ Alexandru 

Bujor să-i facă un copil ca pe „o soră de nenoroc‖. Ea va detecta 

cheia supravieţuirii: „Poate că singurul meu adevărat noroc în 

viaţă este acea curiozitate ce se poate înţelege mâine‖. 

Romanciera deţine „arta conversaţiei‖, iar cu un dozaj aproape 

farmaceutic face referire la subiecte delicate: obsedantul deceniu, 

deportările din Bărăgan, exproprierile forţate, satanizarea fostei 

mici burghezii, hăituirea femeii singure, jocurile amorului în 

mecanismele sociale. Apelarea la aforisme face dovada unei abile 

inserţii în plasma naraţiunii. Ironia şi autoironia cenzurează orice 

exuberanţă de moment. 

Într-o abordare simfonică, „Arta conversaţiei‖ pare a 

aparţine ciclului fast din familia „Artei fugii‖ de Bach. În 

monotonia existenţei comune terne, de remarcat vorbele de duh 

ale prozatoarei: „Amorul şi gripa se tratează cu patul‖; „Veşnica 

pomenire‖, un cânt de adormit morţii‖, „Uneori, un oftat 

prevesteşte mai mult decât un roman fluviu, o privire mai mult 

decât o bibliotecă‖; „Iubita‖- este o noţiune care nu are plural 

simultan sincronic‖; „Strălucirea pe care o capătă orice corp când 

se ştie iubit‖; „Românul suportă foarte bine răul şi foarte rău 

binele‖. Parabola în care Lazăr este descoperit plângând de către 

Iisus e prezentarea dramatică a condiţiei umane: „Plâng fiindcă 

m-ai înviat‖. Ilenei Vulpescu i-a rămas privilegiul artistic de a 

scrie romanul „Arta singurătăţii‖. 
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VIRGIL ŞERBU CISTEIANU 

 

 

 

 

    O POETĂ BASARABEANĂ - ANGELA COLOMEI
26

 

               

    În anul 2014, cu prilejul Salonului Internaţional de Carte  de la 

Biblioteca Naţională din Chişinău unde în prezenţa unor 

personalităţi de primă mărime şi într-o sală plină stup de iubitori 

de carte, am lansat cele trei volume ale mele, Din lirica feminină 

a Basarabiei, am donat şi exemplare din opera marelui om de 

cultură Eugen Virgil Nicoară şi a soţiei sale poeta  Angela 

Colomei  pentru Biblioteca Alba Iulia din Chişinău apărute la 

editura Semne din Bucureşti a lui Dulu. Spuneam atunci că voi 

reveni cu noi date despre această  profesoară universitară şi poetă 

cu alt prilej, neavând atunci date concrete despre cine a fost 

Angela Colomei. Graţie, în primul rând unor documente din 

Arhiva Fundaţiei  Dacii Liberi şi Nemuritori din Bucureşti şi 

mărturii  ale unor colegi de la IATC şi foşti studenţi de a-i săi, 

astăzi mari actori pe scenele teatrelor din ţară, apropiaţi a celor 

doi, am reuşit să obţin mai multe date.  

                                                 
26

 Grafica volumelor de versuri aparţine lui Mihai Bandac. O parte din 

informaţii  au fost extrase din Arhiva Fundaţiei D. L. N. Bucureşti fondată de 

marele poet Nichita Stănescu şi Ion Frunzetti- 
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Angela Colomei   s-a născut la 

Chişinău în anul 1926 ,din părinţii 

Romeo Grigorie Colomei, născut în 

anul 1901 şi decedat în anul 1977 şi 

mama,      Elena Colomei,  decedată 

prematur la Bucureşti, în 1955. 

Tatăl, a fost avocat, membru de 

seamă al Partidului Naţional Ţărănesc, 

în timpul guvernării căruia a fost 

viceprimar al oraşului Chişinău, funcţie 

pe care a îndeplinit-o cu deosebit  

devotament şi nealterată onestitate. 

Amîndoi părinţii au avut şi activitate 

profesională în cadrul Universităţii Populare din Chişinău.  În 

casa soţilor Colomei, viitoarea poetă i-a cunoscut pe patrioţii: Ion 

Mihalache, Pantelimon Halippa, Ion Pelivan şi preotul Vasile 

Ţepordei. Soţii Colomei au fost oameni luminaţi la minte, iar 

Romeo Grigorie Colomei a fost un adevărat vizionar, şi din 

discuţiile ce aveau loc în familie, Angela a înţeles că doctrina 

comunistă era frumoasă şi generoasă în teorie, dar hîdă şi 

nedreaptă în practică, deoarece, departe de a egaliza diferenţele 

din condiţia socială, acest partid pulveriza, de fapt, valorile 

morale ale umanităţii. „Acest cumplit tăvălug ameninţă întreaga 

lume şi el nu va putea fi distrus decît din interior!‖, zicea Romeo 

Colomei. Previziunile lui, din păcate s-au îndeplinit întocmai, o 

parte, vai!, mult mai devreme decît era de 

bănuit, altă parte mult mai tîrziu.  După 

brutalul refugiu din 1940, când zeci de 

mii de basarabeni au fost deportaţi în 

gulagurile comuniste sovietice, familia s-

a refugiat la Iaşi, de pe dealurile căruia 

privea cu nesaţ spre nord-est, către 

dragele locuri părăsite. La Iaşi Angela 

Colomei îşi termină studiile liceale 

începute la Chişinău apoi se înscrie şi 

frecventează cursurile Facultăţii de Litere 

din Iaşi, unde datorită calităţilor 

intelectuale deosebite este numită 
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asistentă universitară şi va preda limbiile străine pânâ în anul 

1948. Situaţia nu a durat mult fiindcă odată cu instaurarea 

comnismului în România predarea limbilor străine în Facultăţi s-a 

desfiinţat şi familia Colomei se mută la Bucureşti unde Angela 

devine lector de  limba franceză la Institutul de Teatru şi la 

Institutul Teologic, iar după doctorat, conferenţiar la Universitate. 

La împlinirea vârstei legale se pensionează şi se dedică scrisului 

publicând primul volum de versuri Myosotis. Colaborează şi la 

revista Paideia.  

     Despre prof. univ dr. poeta şi artistul plastic Angela 

Colomei, fosta sa colegă prof univ dr. Elisabeta Munteanu 

consemnează: ,, Sufletele pereche se întâlnesc. Aşa s-a întâmplat 

cu binecuvântata monadă  Angela Colomei-Eugen Virgil Nicoară, 

un tot îngemănat, un tot perfect. Mi-i amintesc de parcă ar fi azi, 

aşa cum i-am păstrat, timp de aproape jumătate de veac, în 

imagini de neuitat. 

     Ea, doamna Angela, nu am putut să-i spun niciodată altfel, 

deşi ne despărţea un număr mic de ani, era o prezenţă de vis. O 

făptură desprinsă din filele eminesciene- o ,,dulce minune‖, ,, 

floare albastră‖, înăltuţă, subţirică, cu forme armonioase, cu 

unduioase plete blonde mângâindu-i mereu obrazul delicat, 

străjuit de marii ochi limpezi şi luminoşi, cu irizări de safir. 

Mereu zâmbitoare, mereu amabilă, cu o voce tandră în revărsări 

cristaline, păşea cu graţie parcă dincolo de materialitatea lumii. 

Totul în ea avea fineţea şi distincţia celei mai înalte aristocraţii 

sufleteşti. 

   El, Eugen Virgil Nicoară, Niki cum îl alinta doamna, a 

divinizat-o. A considerat-o sufletul său cosmic, întruchiparea 

cerului senin, al feminităţii, frumuseţii, talentului…. 

   Amândoi profesori de aleasă vocaţie, îndrăgiţi de studenţi. 

Angela Colomei, elegantă şi zâmbitoare, i-a fermecat cu şiragul 

vorbelor meşteşugite rostite în cel mai autentic accent parizian. I-

a deprins cu limba lui Moliére şi a modelat rostirea a zeci de 

Zerbinette şi Sagarelli… 
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      Eugen Virgil Nicoară, 

profesor de elevată ţinută spirituală, 

cu coatele lustruite de nesfârşitele ore 

petrecute la masa de scris. 

   Apoi, brusc totul a încremenit 

în jur. Angelica s-a întors în lumea 

îngerilor sporindu-i acestei lumi şi 

mai mult strălucirea.‖ 

    Scriind depre Angela Colomei, 

genialul critic şi istoric al teatrului 

românesc şi universal Eugen Virgil 

Nicoară, nume din păcate foarte puţin 

cunoscut în lumea ,, mare‖ a culturii româneşti  arată că: ,, Poezia 

Angelei Colomei există avându-l pe Orfeu şi Amphion mentori 

tutelari. Îmblânzeşte fiarele dezlănţuite şi edifică inexpugnabile 

cetăţi sufleteşti. 

    Citind-o, omul devine mai bun, mai pur, mai drept, mai 

elevat, mai frumos, mai curajos, mai înţelept – calităţi care-l 

predestinează unei existenţe depline. 

     Vulnerabilitatea,  atât de generalizată şi sursa atâtor 

calamităţi, petrecute mai ales pe tărâmul idealităţii umane, 

cunoaşte un proces de diminuare dacă nu cumva chiar unul de 

eficientă contracarare. 

     Pe  teritoriile ,,eliberate‖ îşi începe 

luminoasa domnie încrederea. În sine. Şi 

în alţii. Împrerună înfiripă o  cosmică 

putere capabilă de numeroase şi 

surprinzătoare victorii. 

    Lumină de suflet şi-a numit Angela 

Colomei versurile alese din totalitatea 

operei sale poetice. Inspirat titlu. Dar lui e 

imperios necesar să-i adăugăm un epitet 

pe care întreaga ei creaţie  îl pretinde. 

    Epitetul e acela de celest. 

    Cei care citesc poezia Angelei Colomei au necontenit în 

faţa văzului  lor sufletesc  acest atribut în absenţa căruia  nu am 

putea înţelege pe deplin frumuseţea, profunzimea, atitudinea şi 

subtilitatea generoaselor sale poeme. 
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   Ele conferă omului regalitatea iubirii. 

   Autoarea, din decenţa care o caracteriza superlativ, nu l-a 

adăugat titlului. Iată de ce simit datoria să o face eu. Aşadar      

Lumină din suflet c elerst. 

   Fii binecuvântată întru veşnicie fiinţă venită printe noi  de 

dincolo de zare pentru a ne releva o viaţă de nobilă esenţă, în 

întregul şi în părţile sale, transfigurată în bucurie pentru cei 

deschişi unor înţelesuri  superioare‖. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          În foto: Angelei Colomei cu părinţii. 
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ANGELA COLOMEI 

 

                                    LAMPA
27

 

                      O lampă nu-i decât o lampă 

                      Îţi spui şi nu-nţelegi de ce 

                      Sofisticata-I talie ede vampă 

                      Nu-i demodată, nici nouă nu e. 

                      E altceva. Un avatar elastic 

                      De inefabil şi abstract, 

                      Turnat în purul  concret plastic. 

                      E meditaţie şi act. 

                      E înfrăţire cu prezentul 

                      Far de trecut fâşii o mie 

                      O leagă, ignorând momentul 

                      În care solitară şi-abia vie 

                      Ea se vas tinge de la sine 

                      Când dublul ei la rău şi bine 

                      Pornit va fi spre noaptea inedită 

                      În care ea, 

                      De ce nu e primită?  

                                      CÂND 

                      Când? Întreabp oc hii norul călător – 

                      Când îmbelşuga-vei bietul meu ogor? 

                      Când, întreabă fata pe băiatul nalt, 

                      Mă ajuţi la pieptul tău drag să mă salt? 

                      Când , şi-ntreabă mama fiul rătăcit 

                      Ai să te-întorci iarăşi vla cuibul tihnit? 

                      Când, zice şcolarul către-nvăţător, 

                      Toate ca şi tine voi şti să măsor? 

                      Când veni-va timpul de perdea să trag 

                      Ca-ntreg adevărul să se de-n vileag? 

                      Se întreabă omul în prag de pustie; 

                      Dar numai ecoul răspuns va să fie.  

                                                 
27

 Începând din acest număr al revistei vom publica poezii ale Angelei 

Colomei şi amintiri despre ea ale foştilor colegi de la IATC şi studenţi, azi 

mari artişti pe scenele teatrelor şi ecranelor cinematografice,  precum şi poezii 

dedicate de soţul său Eugen Virgil Nicoară, pentru a o face cunoscută marelui 

public iubitor de literatură adevărată. 
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GRIGORIE VIERU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RIDICĂ-TE 

 

Închinare Marii Adunări Naționale  ,,Basarabie, 

Trecută prin foc și sabie.” 

                             DUMITRU MATCOVDCHI  

 

Pământule, tu cel de glorii, 

Te caut prin străvechi istorii, 

Că-n vremea noastră, de acuma, 

Ce-a mai rămas din tine? Huma! 

Doar huma cu de aur fire, 

Ce, de atâta siluire, 

Degrabă nici ea, o, Doamne, 

N-o vom cunoaște-n veri și toamne. 

Ridică-te din suferință 

Și din cazonă umilință! 

 

Ridică-te, Basarabie, 

Trecută prin și sabie, 

Bătută, ca vita, pe spate, 

Cu biciul legii strâmbate, 

Cu lanțul poruncitoarelor strigăte! 

Ridică-te! Ridică-te! Ridică-te! 
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Tu, preschimbată într-o mină 

De sfeclă și de nicotină 

În care sunt înmormântate 

Vieți de soră și de frate, 

Tu, preschimbată într-o fermă 

Se vâră pân' la cot și-nhață 

Tot ce-am muncit de dimineață 

Și din cazonă umilință! 

 

Ridică-te, Basarabie, 

Trecută prin foc și sabie, 

Bătută, ca vita, pe apate 

Cu biciul legii strâmbate, 

Cu lanțul poruncitorelor strigăte! 

Ridică-te! Ridică-te! Ridică-te! 

 

Tu, preschimbată într-o gară 

În care cine vrea coboară, 

Prin care cine vrea se plimbă 

Scuipând în datini și în limbă. 

Schimbată crud de minți demente 

În cruce de experimente: 

Îți bat piroane-n mâini, picioare, 

Te stingi și parcă nu te doare. 

Ridică-te din suferință 

Și din cazonă umilință! 

 

Ridică-te, Basarabie,Trecută prin foc și sabie, 

Bătută, ca vita, pe spate 

Cu biciul legii strâmbate, 

Cu lanțul poruncitoarelor strigăte! 

Ridică-te! Ridică-te! Ridică-te! 
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     GALINA FURDUI 

 

 

 

 

 

               *** 

Vântule tu, pe-aripa-ţi cum mă porţi, 

Văd porţi închise, multe, multe porţi. 

Dar unde-i cheia? Unde-i cheia care 

Zăgăzuit-a orişice intrare? 

Ogrăzile cu văzduh se încing. Răsare 

Un astru-ncins şi el cu glasuri de zăvoare... 

Vântule tu, pe-aripa-ţi cum mă porţi, 

Văd lacăte la multe, multe porţi. 

Ce-a fost pe-aici? Săgeţi se-nfig în soare 

Ceaţă. Pustiu. Nici ploaie, nici ninsoare. 

Unde-au plecat? De ce-au plecat cu toţi? 

Tu... parcă-ai vrea, dar să-mi răspunzi nu poţi, 

Vântule trist, pe-aripa-ţi cum mă porţi 

 

                *** 

Lumina văd. Cea dinăuntrul meu. 

Atât de-adânc şi-atât de naltă curge, 

Încât aud cum îmi vorbeşte Prometeu 

Cu glasul liniştii din Aripi demiurge. 

Mă-ascund în întunericul cel greu –  

Vreau să descopăr Sursa de unde umbra fuge, 

Lumina caut, cea dinăuntrul meu 

(Atât de-adânc, şi-atât de-naltă curge!). 



 

114 

 

Se zbate. Ne-mpăcarea din nucleu 

Sfarmă tenebre, apusul doare, frige, 

Rotunde spaţii-şi trec hotaru-n curcubeu 

Şi întunericul încet-încet se stinge... 

Lumină e. Văd. Înăuntrul meu 

 

            *** 

– Dacă îl ai pe El, aud, ai totul, totul, 

Ai fericirea-ntreagă. Eşti pivotul 

Vieţii care omniscienţă este, 

Reală, scurtă-lungă, o poveste, 

Povestea inimii – lumina peste creste 

E-aşa puţină-n lumile aceste, 

Dar dacă-l ai pe El – ai totul, totul. Totul. 

Ai cerul şi Pământul. Eşti pivotul... 

Iar îmi vorbeşte cineva. Şi nu ştiu cine este. 

Îi spun că-am învăţat, ştiu bine toate-aceste. 

Doar poate că...-nvăţând, nu-mi sunt încă pilotul 

Şi nu-ndeajuns am însuşit înotul... 

– Dacă îl ai pe El – ai totul, totul, totul. 

 

                 *** 

Simt cum mă-absoarbe văzduhul albastru 

Şi nu-s. Dar sunt. Mă vede cel ce ştie 

Că-n floarea de pe geam zâmbeşte, drag, un astru 

Şi-n adierea vântului e-ntreaga veşnicie. 

Sunt stropul norului. Urc şi cobor, sihastru, 

Din bulgărul cărunt zvâcnesc iar – frunză vie 

Şi mă absoarbe văzduhul albastru, 

Şi nu-s. Dar sunt. Mă crede cel ce ştie. 

Viaţa de om e-o simplă datorie 

Pentru un drum cu tâlc de alchimie. 

Văd lumea-nfăşurată în pânză de emplastru, 

Mă doare rana ei. I-aşez, din crez, pilastru 

Plecând mă-absoarbe văzduhul albastru 
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    *** 

Adânc răscolitoare şi senină, 

Îşi zbate certitudinea-n ştiinţe 

Şi e ştiinţa fără de pricină, 

Şi e pricina răzvrătind fiinţe. 

Un mit? Beatitudine divină? 

Supremul act arzând, pe rând, sentinţe, 

Religia cea blândă şi senină 

Îşi creşte certitudinea-n ştiinţe. 

Ştiinţa dinăuntru. Cartea plină 

Ce anulează orice suferinţă 

Şi care în a lumilor grădină 

Ţi-e unica lumină-n locuinţă 

Adânc alinătoare şi senină. 
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VICTORIA FONARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÎN ZODIA POEZIEI 

 

 Luna mai a fost sub zodia poeziei inițiat de Festivalul 

Internaţional de Poezie „Grigore Vieru‖ care a fost inaugurat în 

incinta Primăriei Iaşila 17 mai şi peste nici câteva zile a derulat 

POEZIA LA IAŞI (23-30 mai), în cadrul căruia, la Festivitatea de 

închidere, în Palatul Culturii mi s-a decernat titlul de Poetă a 

Iașilor de către Primarul interimar Mihai Chirică.  

Creația viereană este deschisă pentru toate vârstele, am 

fost invitată să particip cu o comunicare la Biblioteca Județeană 

„Gh.Asachi‖ împreună cu directoarea Bibliotecii pentru Copii 

„I.Creangă‖ Claudia Balaban, soția poetului Raisa Vieru, criticul 

literar Paul  

Gorban, autorul  cărții „Mișcarea în infinit a lui Grigore 

Vieru‖ (a.2011, Ed. Princeps). Aici l-am cunoscut pe temutul 

critic literar Alex Ștefănescu, cărțile căruia le utilizez în cadrul 

orelor. La Iaşi evenimentele au fost coordonate şi organizate de 

admiratoarea creației vierene Felomena Corbu şi poetul, 

prozatorul, editorul Daniel Corbu.  
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Ulterior la Chişinău au fost mai multe evenimente, printre 

care aș menționa cel de la Biblioteca Municipală „B.P.Hasdeu‖, 

Chișinău, și cel de la Biblioteca Universității de Stat din 

Moldova, unde s-au implicat studenții Facultății de Litere cu un 

recital poetic,organizat de lectorul superior Liliana Dolgan, care a 

fost apreciat de organizatori: Valeriu Matei, directorul ICR „M.         

Eminescu‖, Nichita Danilov, vicedirector ICR „M. Eminescu‖, 

invitații din Italia, Spania şi partenerii din România. 

Să specific succint 

impresiile de festivalul 

intercontinental POEZIA LA 

IAŞI 2016, care s-a 

desfășurat sub egida 

Festivalului Internațional al 

Educației, la care au 

participat scriitori din 12 țări 

(reunindu-se de pe 3 

continente). Organizatorii 

principali: Cassian Maria 

Spiridon, directorul Casei de 

Cultură „Mihai Ursachi‖ a Municipiului Iași, președintele 

Fundației Culturale Poezia și poetul și profesorul Adi Cristi. 

 Poezia răzbate din lumea ideilor, sau are funcția de a ne 

conecta conștientul la inconștient, sau prin individualitate accede 

la arhetip, sau corespunde cunoașterii intuitive prin viziuni 

metafizice. Poezia ne-a chemat să fie auzită, trăită într-un timp 

limitat în timp, dar infinit în sens. Poezia a fost generoasă pentru 

studenții Facultăților de Filologie și de Filosofie, Universitatea 

„Al. Ioan Cuza‖, pentru discipolii a 9 colegii și 4 licee. Scriitorii, 

repartizați în 10 grupuri, descopereau gândurile tinerilor prin 

discuții despre conceptul de creație, internet și artă, dezicere și 
sacrificiu, poezia între ficțiune și intensitatea trăirii ș.a. 
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La 26 mai un alt 

moment de neuitat a fost 

recitalul de la Muzeul 

Unirii. Aici am cunoscut 

poezia Mariliei Garcia, 

Brazilia, versurile lui   

Jacque  Fournier, Franța, 

revitalizarea tradiției 

avangardiste era proprie 

lui Serghei Biryukov, Rusia, tradus de scriitorul Leo Butnaru care 

a făcut o corespondență de la activitatea sa de traducător spre 

viziunile sale artistice, poeta Ileana Mălăncioiu a fost cea care a 

făcut o conexiune dintre preferințe cititorului care a contribuit la 

selectarea propriilor texte la acest recital. A urmat lectura a unei 

poezii a tuturor participanților. Un evantai de gânduri, de priviri, 

de senzații. În acele clipe am trăit poezia, așa cum trăieşti o 

înălțare, aşa cum poți cunoaşte fericirea, unde nu am putut să nu 

scriu:  

„Arcurile oglinzilor 

Se acoperă cu Poezia la Iași 
Luna de jos 

Ne numără pașii 
Soarele de sus 

Ne culege poeziile 

Oglinzi care stratifică memoria 

Și praful dorit din San Paulo 

Nu se mai condensează 

Praful stelar 

Se găsește doar aici 

Printre strigătele tăcerii 

A versurilor citite 

În care pășim peste trepte 

Poezia nu cunoaște limite‖ 

La 27 mai o experiență inedită a fost pentru mine recitalul 

în biserica Sf. Nicolae Copou. Imaginile, lumina, vocea se 

amplifică, apare o altă autoestimare. Ascultam cu atenție ce și 
cum se rostește. Tremuram cu foile în mână, de câteva ori îmi 
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citeam în gând textele și nu știam pe care să-l aleg. A fost un 

recital pios, unde exista și durere și regrete, se simțea milă și 
evlavie, se cerea iertare, dar și dorința de a subjuga boala, 

neputința, moartea. 

La acest festival am avut plăcerea să discut cu poeți, 
eseiști. Pentru a reflecta câteva conersații voi specifica 

următoarele: gândirea poetică și explicațiile simbolistice a fost 

relevată de Lucian Strochi, Ioana Diaconescu a valorificat 

complextatea lucrului în arhive și importanța cunoașterii 

suferințelor scriitorilor din urma terorii comuniste, cu Aura Cristi 

am dialogat despre interesele copiilor și dorința lor de a cunoaște 

gândurile scriitorului, cu Marius Chelaru, care soluționa toate 

problemele de traducere și de alt ordin – se crea impresia că este 

din neamul al lui Hermes, care reușește să-i organizeze pe 

invitații anglofoni (printre care și chinezi), să-i gestioneze 

cadourile festivalului – ceramica de la Cucuteni și să-și citească 

poezii, oferind cu dăruire numere de revista de cultură poetică 

Poezia, cu Cassian Maria Spiridon cum să interpretezi ținând cont 

de rigorile timpului și de propriul concept artistic, cu Adi Cristi 

despre poezia care direcționează autocunoașterea în călătorii 

trăite aievea sinhronizate la călătoria interioară, cu Maria Găitan 

despre poezie și cronici literare, perceperea actuală a folclorului, 

cu Daniel Corbu despre criteriile de selectare a poeziilor în 

antologie, cu George Vulturescu despre spațiile care insistă la 

poezie, despre imagini care provoacă autorul să trăiască un alt 

timp, cu Victor Munteanu despre sensibilul în Rănirea vederii 

(titlul recentului său volum a. 2016). Florentin Palaghia a fost 

poetul care oprea timpul și ne cadra reușit, oferindu-ne informații 
despre istoria orașului Iași. Șirul poate continua, dar ținând cont 

de pagina unei reviste, ne permitem să lăsăm spațiu și pentru o 

întânire aievea cu cititorii.  
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MARIA OCTAVIAN PAVNOTESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IOAN ALEXANDRU 

(DIN VOLUMUL „ O VIZIUNE A POEZIEI”)  

 

„Prin evoluţia sa, poetul pare a asigura în literatura 

contemporană linia liricii filozofice, educată în spiritul de 

profunzime al germanităţii în care au crescut Mihai Eminescu, 

Lucian Blaga, Alexandru Philippide‖.  

Ion Pop îl vede ca un poet al „spiritualităţii rurale ardelene‖. 
 

„Ioan Alexandru are ceva ce se cheamă simţ al elementelor. 

Totul este supus meditaţiei: materia în stare de agregaţie şi disoluţie, 

anxietăţile vârstei, elanurile erotice, misterul fiziologic, succesiunea 

anotimpurilor şi, prin corespondenţă, a generaţiilor şi vârstelor 

biologice, vicleşugurile timpului‖.
  

Poezia lui Ioan Alexandru „poartă cu sine o anumită rezervă 

de extracţie ţărănească ca pe un stigmat preţios‖.  

Petru Poantă îl consideră pe Ioan Alexandru „primul eretic‖ 

cu adevărat autentic din tânăra poezie, care distruge toate urmele de 

academism, orice preţiozitate şi podoabă stilistică‖.
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Prezenta tradiţiei prin Ioan Alexandru, format la şcoala 

liricii ardelene a lui G. Coşbuc, O. Goga, Lucian Blaga, se 

manifestă printr-un mesianism de factură specială, în sensul că 

există o chemare care nu mai presupune oprelişti, ci se desfăşoară 

într-o linişte contemplativă, fără gesticulaţie, traversând ţinuturi 

primordiale, experienţe tragice, care îl exaltă şi-l tulbură. El rămâne 

însă vital cu o imensă putere de voinţă. „Dar poate că lirica poetului 

ar cădea într-o mai clară lumină dacă am situa-o, pentru a-i 

determina mai exact reperele, la confluenţa dintre poezia dură 

argheziană şi aceea, mai ceremonioasă, a lui Goga sau Lucian 

Blaga. Căci oricine poate observa caracterul în ultimă instanţă 

ezoteric al acestei poezii ce-şi găseşte echilibrul într-o 

ceremonializare a suferinţei, după depăşirea etapei juvenile a 

freneziei vitaliste, aşa cum apare ea în „Cum să vă spun‖; jalea lui 

Goga din „Rugăciune‖ sau „Noi‖, cu rădăcini certe în farmecul 

dureros eminescian va fi o permanenţă a poeziei lui Ioan Alexandru.  

 

                      O definiţie a poeziei 

 

Poemele sunt un fel de drum pe care nu „poate călători 

nimeni în afara îngerilor/ Dumneata însuţi eşti un înger spunea 

Filozoful‖ („De unde vine umbra‖). Întreaga poezie se concentrează 

în jurul ideii de sacrificiu, precum şi a câştigării încrederii marelui 

public: să fie ascultat şi atunci poate să moară „Pe aceste izvoare 

ce-mi frământă închipuirea‖.  

Universul „pustiei‖ devine universul spiritual al poetului, 

univers supus trecerii peste care veghează cel căruia poetul îi înalţă 

„imne‖.  

„Un imn trebuie spus noaptea şi numai celui/ Care singur 

veghează trecerea‖. Confundarea poetului cu absolutul în sensul 

atingerii unei creaţii majore ne trimite din nou la T. Arghezi. Cu 

toate că Arghezi trăieşte mai puţin în spiritualitatea epocii noastre, 

poeţii nu se pot despărţi de cel care, definindu-se, a spus că haru-i 

de la duhul sfânt‖. Universul dematerializat, prezent şi în poezia lui 

Blaga, este populat de imagini graţioase; însuşi poetul este un înger, 

el meditează asupra confruntării cu lumea, precum şi asupra 

disciplinării raţionale a unui materialism terestru, turnate în ritmica 

pură a imnului, a cântecului. Dar la această decantare a 



 

122 

 

preocupărilor despre poet şi poezie ajunge după ce trece expozitiv 

şi didactic prin începuturile exuberante şi pătimaşe, sintetizate într-o 

atitudine etică solidaritatea cu mulţimea, umilinţa, jertfa sunt 

distilate în ritmuri tulburătoare: „Că-ngenunchez frenetic în faţa 

orişicui/ şi-s pregătit de jertfă în fiecare clipă./ Că nu mă tem de-

acum de spada nimănui/ şi fie ce idee de-a mea e cu aripă./ Şi nu-

nţeleg decât că-mi este dat/ Să distilez în ritmuri această 

tulburătoare vreme./ Ioan Alexandru din nou entuziasmat/ Citeşte în 

cenacluri o mie de poeme‖ („Autoportret‖). Poezia este o 

permanentă căutare: „Umblu din poartă-n poartă în căutarea ta,/ Din 

zare în zare cu buciumul în mână.‖ Poetul răscoleşte adâncimile: 

„Ochiul rotit prelung în rotocoale/ Bate-n fântâni cu ploi de 

curcubeie‖.  

Se întoarce la tradiţie, la obiceiuri şi ceremoniale vechi, la 

folclor: „Întoarce-te la casa geamului deschis‖ („Poezie‖).  

În poemul „Cât infern‖ pune problema „cuvintelor‖. Fiecare 

cuvânt este semnul unei părţi din civilizaţie; În cuvânt sălăşluiesc 

infernul, mirajul şi cenuşa; cuvintele ard, sunt stele mişcătoare, de 

aceea căutarea cuvintelor, întruchiparea lor îi dau sfâşieri şi trăiri de 

calvar. Ioan Alexandru cântă raiul „începutului‖, şi anii trec fără să i 

se dezvăluie lucrul în sine. „Legat de ceafa mea ca hoitul de 

duhoare,/ Eşti crucea mea cuvânt pe care sunt clădit/ Ce prăpăstii 

străbat o limbă?/ Norii se duc şi-n urma lor e atâta linişte/ Că se văd 

anii curgând din cer pe braţele incestului/ În sexele pământului cum 

apărură urmărite din spate de însuşi lucrul în sine?‖. În „Imnele 

bucuriei‖ cunoaşterea poetică devine posibilă şi exercitarea ei 

necesită din nou învestire cu har: „Şi bolta uriaşă a acestui falnic 

crin/ Pe crucea gurii mele să fie răstignită/ În graiul meu să fie 

picurat/ Cutremurul şi frica fericită./ Între puhoaiele acestui 

necuprins/ Ce se rostesc departe în tăcere/ sa fiu cu fulgeru-nflorit/ 

Ce plămădeşte în deşert putere. Prea bucuros fiind, poetul dărui/ 

Valul de aur ce-i bătea în vine/ Întâiul nivel de jertfe deveni/ 

Crucificându-se pe sine‖.  

Creaţia este sacră, poetul oficiază ca un mare Preot: graiul 

„e timpul în care ni s-a dat/ Să fiu un mare preot sfintelor cuvinte/ 

Să le cunosc cu râvnă, să le pasc/ În iarba deasă de printre 

morminte‖ („Marele preot‖).  
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Cuvântul însuşi este primordial şi obsesiv, se confundă cu 

elementele creaţiei, biblic, cu însuşi Creatorul: „La început a fost 

pustia/ şi în pustie era vânt/ şi-n vânt ardea ascuns cuvântul/ şi în 

cuvânt era pământul‖. Interpretarea cuvintelor lui Ioan 

Evanghelistul este susţinută de ideea că Dumnezeu trona peste 

pustiu.  

Odată iniţiat, contaminat de arderile secrete, nu mai există 

drum înapoi, procesul este ireversibil: „Voi fi de bună seamă 

devorat/ voi fi sorbit de-adâncurile aceste/ În care toţi pieiră până-

acum/ Ademeniţi de lirica poveste. Nu trebuia să plec să vin/ Să mă 

opresc într-una cu mirare/ Acum e prea târziu, floarea-nflori/ şi iat-

o creşte fără încetare‖ („Floarea neagră‖). Poetul nu abdică 

niciodată de la tonul grav, gama majoră a inspiraţiei sale căutând 

universul propice creaţiei. Ca şi Lucian Blaga, el caută în acest sens 

satul şi casa părintească. „Acasă-aşadar în bârlog, la străvechiul jug 

înstrăinat/ vechile straie de rob pe câmpia putredă de oseminte‖ 

(„Întoarcerea poetului‖). Se va defini şi în raport cu generaţia 

menită să desţelenească pământul bătrân, o generaţie solidară la 

bine şi la rău, cu un puternic spirit de sacrificiu şi umanitarism: 

„Prietenii mei înjugaţi la plug/ desculţi şi însetaţi, şi eu la coarne la 

fel/ însetat şi desculţ/ şi cineva din univers cu o coardă de bou/ ne 

biciuie însetat pe rând‖. Ioan Alexandru nu este preocupat, 

organizat şi programatic, asemenea lui Nichita Stănescu, să dea o 

definiţie poeziei. În spaţiul poeziei lui, vine cu o problematică 

cunoscută în creaţia dintotdeauna a poeţilor: condiţia poetului şi a 

poeziei în contextul societăţii, în raport deci cu lumea şi cu el însuşi: 

„Poetul devine un operator al limbajului, dar şi creator al lui‖ Ion 

Pop spunea, în studiul său „Poezia unei generaţii‖, că Ioan 

Alexandru ar propune fapta împotriva cuvântului ca o expresie a 

setei de real, cităm: „Eu fac ceva ce mi se pare mai aproape de 

moarte decât de eroare, de viaţa omului decât de limbajul lui, care 

poate fi uneori o trădare a faptelor, idee ce i s-ar potrivi şi lui 

Nichita Stănescu. În fond, ce sunt „Necuvintele‖, decât nişte 

neputinţe în faţa mişcării universale şi a faptelor. Simţim parcă, la 

majoritatea poeţilor conturându-se ideea că ar exista o 

neconcordanţă între inerţia cuvântului şi starea de proliferare a 

formelor materiei şi tendinţele ei de purificare, de înaintare spre 

formele iniţiatice, spre perfecţiune. 
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Imnul lui Ioan Alexandru este o specie aparte, o împletire 

de imn şi elegie, de psalm şi cântec popular. Este o „voce care vine 

din pământ‖, desprinsă din lumea albastră a cimitirelor în care 

morţii dorm cu vişinii şi cu prunii la căpătâi, unde iarba creşte 

luxuriantă ca-n paradis, unde turmele păşeau înfricoşate de glasul 

poruncii în altă limbă.  

Un trecut de dureri ancestrale, ce făceau şi „hora mai 

domoală‖, în cântecul lui Goga, concentrează această ritmică parcă 

stinsă în sunet de ecou de clopot, ca anunţă vecernia şi 

îngenuncherea Ardealului.  

În 1973, „Imnele‖ devin ale bucuriei, ele sunt „lumină din 

lumină‖, cum ne spune poetul, trecând printr-un proces de 

înseninare. Universul se transcendentează şi totul devine cântec: 

apar păduri mari de crini, universul este un cuib de ceară, scorburi 

de miere milenară vin şi învăluie lumea de aici.  

Graiul este cel al patriei, poetul se întoarce spre „Cerurile 

mume‖, spre vechea vatră, spre truda piramidelor.  

Şi în acest context el, poetul, rămâne „floare fără chip‖, 

mireasmă devoratoare, de aceea „Cine se pleacă-n zarea mea/ 

Rămâne iar bolnav de moarte/ Un foşnet uriaş de crini/ Venind spre 

munte de departe‖ („Imn‖).  

În concluzie, poetul creează acel imn de slavă şi bucurie, o 

lumină „orbitoare‖ care ne aminteşte de vechea poezie egipteană
3
, 

dar şi de N. Labiş, care cântă lumina, apa, trezirea la viaţă, iubirea: 

„Sunt numai râuri de iubire/ Sunt numai cel care va fi/ cum aş putea 

opri această lumină,/ Această slavă şi această zi.‖.  

 

              În drum spre fiinţă şi jertfa nefiinţei 

 

Am constatat, în nenumărate rânduri, identificarea poetului 

cu divinul, dar şi spaima argheziană că va fi suspectat în tot ceea ce 

face „truda mea sute de ani în şir/ va fi această spaimă necurmată/ 

al treilea să se trezească/ Ce coace-n el în nefirescu-i chip/ să-mi 

suspecteze asprele porunci?‖  

Poetul vorbeşte despre un dublu al său, „ îl ştiu exact şi viu, 

modelat cu grijă, nici un pumn de lut mai mult sau mai puţin de 

împărţit întregul,/ dar şi un al treilea spre care tinde, starea pură a 

Sfântului Duh‖, ruptă de contigent ca în teologia lui Origen, aflat 
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sub înrâurirea ideilor platonice, care acordă un mare rol acţiunii 

Logosului.  

Arie, preotul eretic de la începutul secolului IV, susţinea că, 

în treimea dumnezeiască, numai Dumnezeu-tatăl este Dumnezeu 

adevărat, că Fiul - Logosul nu este egal cu tatăl, este numai asemeni 

lui, nu homoousios, ci numai homoiousios. „Întinşi sub cumpănă/ 

livizi şi goi, aidoma unul cu altul/ ascultăm piatră de piatră cum 

creşte nenorocu-n ea‖.  

Uneori, autorul imnelor îşi asumă ipostaza de nou psalmist: 

„Tu toate le ştii. Doamne, Tu ştii că te iubesc‖.  

„Imnele bucuriei‖, sunt poeme ce par a fi rodul unei 

experienţe poetice singulare în peisajul literaturii contemporane. 

Vibrează în poezia lui Ioan Alexandru ecouri din poezia lui Coşbuc 

şi Blaga, precum şi din Goga. Neliniştea argheziană îşi face loc şi 

aici. Pe când la Arghezi dominantă era dorinţa de cunoaştere, 

nevoia de certitudini, iar tensiunea poetică lua naştere tocmai din 

această puternică aspiraţie şi imposibilitatea înfăptuirii ei totale, la 

Ioan Alexandru zbaterea este între o formă sau alta de existenţă, 

între cele două îndemnuri: al vieţii obişnuite şi al unei existenţe 

purificate până la starea de imn divin „Căci îmi doresc de-a pururea 

să fiu/ zdrobit de tine cu iubire/ Decât să vieţuiesc înmormântat/ în 

acest veac ucis de cimitire/ Paharul bucuriei l-am sorbit/ Beţie 

sfântă pururi Slavă ţie/ Eu nu mai sunt decât un Imn divin‖ 

(„Lumină necreată în Pustie‖).  

Imnul năzuinţei spre cer e contrapunctat de cântarea 

închinată vieţii simple, împărtăşită din roadele pământului: „Nu-i 

nici filozofie multă de folos/ Nici sihăstrie multă nu-i folositoare/ 

Să te laşi dus e bine să fii duh/ Acolo unde-i zvon de sărbătoare/ 

Bun este-acolo un pahar cu vin/ şi bine-i să râzi câteodată/ c-un bun 

prieten să povesteşti/ Despre iubirile de altădată‖ („Cântec de 

primăvara‖). Această întoarcere la un principiu vitalist nu se face cu 

entuziasmul acela dezmărginit, dionisiac,din poemele de tinereţe ale 

lui Lucian Blaga, nici cu gingăşia miniaturală a panteismului 

arghezian.  

Tentativa ridicării la cer e intuită de Ioan Alexandru ca şi de 

T. Arghezi („Cărticica de seară‖), în principiul formativ al 

individuaţiilor din toate regnurile; el se declară mai explicit în cel 

vegetal. Verticalitatea florilor şi a plantelor învederează năzuinţa 
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spre cele de sus. Sub impulsul aceste năzuinţe, buruiana şi firul de 

grâu absorb deopotrivă cerul, realizând nunta între cele două specii: 

garoafele sunt „crescute cât stejarii‖(„Zori de zi‖) „Buruiana şi firul 

de grâu să-şi coacă/ Cerul laolaltă./ Nu-i rostul tău/ De-a separa şi 

preţui/ Din câte stau pe zare/ Acelaşi ou divin nunteşte/ Şi ochiul 

vulturesc‖ („Imn sacru‖). Buruiana şi firul de grâu absorb 

deopotrivă cerul, realizând nunta între cele două specii: „Buruiana 

şi firul de grâu să-şi coacă/ Cerul laolaltă/ Nu-i rostul tău/ De-a 

separa şi preţui/ Din câte stau pe zare/ Acelaşi ou divin nunteşte/ şi 

ochiul vulturesc‖ („Imn sacru‖).  

Poetul descoperă elemente purtătoare de poezie, nu pentru 

că în ele ar sălăşlui Dumnezeu, ci pentru întrevăzuta, potenţiala 

nuntire a acestora cu spiritul. De aceea „ instrumentul de slăvire‖ 

nu-i doar graiul omenesc, ci, „şi murmurul Creatorului‖. Ne 

amintim că un alt poet, Ilarie Voronca, închinase imnuri celor mai 

umile produse ale naturii, cum ar fi cartoful. Acest poem al său 

învederează în plante şi animale resurse metaforice nemaiîntâlnite, 

lărgirea graniţelor poeticului, şi, mai profund, dependenţa până la 

teroare a omului modern de cele ce-l înconjoară.  

Dacă însă imnul lui Voronca omagiază „forţa de Hristos‖ a 

cartofului dintr-o perspectivă laică şi socială, la Ioan Alexandru 

perspectiva este sacră. Poetul închină de-asemenea imnuri garoafei, 

munţilor, vulturului, luceafărului de seară, cerului, lui Constantin 

Brâncoveanu etc. Şi toţi aceşti referenţi sunt în permanentă relaţie 

cu transcendentul, cu ilimitatul, cosmicul. Drumul omului este 

anevoios până la moarte, motivul dublului apare mereu: „Cine eşti, 

omule?/ Când alunec eu, omul din spate râde cu gura lui roată 

dărâmată.‖ Mersul este spre „Cine ştie‖, până va dispare fără urmă. 

Căutarea şi încrederea că va atinge absolutul promis este sărbătorit 

ca o mare bucurie, deşi aceasta presupune suferinţă şi jertfă: „M-am 

uscat ca pielea întinsă la fum/ de când aştept să te înduri‖.  

Dumnezeu priveşte cu înţelegere zbaterea poetului: „Cineva 

mă priveşte cu nesfârşită milă şi răbdare/ De când m-am născut/ Şi 

iată că astăzi/ I-am întâlnit ochii ridicaţi pe cupolă/ Stăm faţă-n faţă 

uimiţi şi nimic/ Nu poate să ne mai despartă‖. Suntem învestiţi cu 

puteri ilimitate în luptă şi în suferinţă, deşi vocea poetului rămâne 

mereu fără răspuns: „Mereu vox clamando în deserto/ E patima 

poetului.‖ Geneza este motivul liric al poemului „Mânzul‖ şi al 
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ciclului „Mării‖: „Se ridicase mânzul întâi pe un genunchi,/ Apoi pe 

celălalt, pe o copită./ Şi dintr-odată lumea din haos se închega/ Şi-şi 

părăsea pământul întâia lui clipită‖.  

Ciclul „Sentimentul mării‖ cuprinde o suită de poeme care 

evocă simbolic îndepărtarea de copilărie: „Îmi pare rău, copile, că 

trebuie să pleci/ aşa curând din gesturile mele.‖/  

Contactul cu marea dezvăluie altfel lumea, şi versurile 

populare în contextul cărora poetul dă sens meditaţiei ne amintesc 

de Eminescu: „Mare neagră, mare albastră/ Ce frămânţi gândirea 

noastră/ Noapte, de când te-am văzut/ Sunt mai grav şi mai tăcut,/ 

faţa mi-e mai tulbure,/ buzele în murmure,/ şi de-ncerc să te înţeleg/ 

Mai neînţeles m-aleg./ Mare, vis de Prometeu,/ Ce mă-nhumi în 

somn mereu.‖ 

Apa mării capătă valori magice, este apa tare, apa vie, ea îi 

descoperă femeia, iubirea, toate, momente ale începutului: „Tu 

iubita mea, femeie,/ Smulge-ţi cerul din priviri,/ Buzele din 

amintiri,/ scoate-ţi marea de pe faţă/...‖ Peisajul mării este fixat într-

o muzică aparte, imagistica este rară. „Sub deal se află marea 

moartă uriaşă şi noi pământenii trebuie să venim/ cu târnăcoape şi 

dezveliţi luminii/ un foc absurd ce arde nicăieri‖. Ideea este 

prezentă şi în poemul „Scheletul unei mări‖, unde puii vulturului 

zboară în sens invers, adică spre prototipuri (Ion Barbu), dar zborul 

vulturilor este în afară şi din această contradicţie se nasc cimitirele 

pe pământ; deci căutarea formelor perfecte, în ultimă instanţă, este 

sensul existenţei noastre până la moarte. Călătoria descoperă un 

schelet al unei mări ce a fost asemeni pustiei. Pustia a cunoscut 

foarte multe interpretări în critica noastră literară. Simbolistica, 

sensul acestei metafore-simbol îl deschide însuşi poetul spre 

înţelegerea noastră. Astfel pustia este drumul spre cunoaştere, aşa 

se explică inerenţa în cuprinsul ei a sentimentului bucuriei: „Din 

când în când din margini de Pustie/ Porneşte un fel de imn de 

bucurie/ E un fel de sărbătoare sugrumată/ Ce vrea să-şi rupă laţul 

de pe beregată‖. Încă prunc fiind, poetul s-a-ncins cu brâul Pustiei, 

drumul fără întoarcere, un drum cu pete de lumină şi întuneric, cu 

sublim şi suferinţă: „Pustia, ah, Pustia mormântul meu curat/ 

Sărutul de pe urmă în care-am îngheţat.‖ Poetul se defineşte ca un 

căutător, el face parte dintre cei aleşi: „Cine sunteţi voi cutremuraţi/ 

Pe vârfurile limită sub corturile-nchipuite/ Iubitorul tunetului şi 
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adormitul/ Şi fratele deosebit de faţă/ la dezvelirea necuprinsului‖. 

Străbătând nămolul Pustiei, trebuie să ştii să preţuieşti răbdarea şi 

dorul, prietenia şi mai ales cu ceea ce rămâi, după ce uiţi. În câteva 

poeme, Pustia e definită direct. Pustia este cerul ce se întinde de la 

izvor la mare, ochiul Pustiei este lumina eternă, de aceea rostul 

poetului ar fi: „De-a-nainta cu teamă în tăcere/ Să nu se prăbuşească 

din înalt/ Pustia marilor mistere‖. În poemul „Fluturii negri‖, Pustia 

apare ca fiind „viaţa însăşi‖, dar cu ideea că nimic nu moare spre a 

nu se mai naşte şi cu sublinierea că tot ce există va rămâne în 

eternitate. Pustia este identificată şi cu ideea de absolut în sensul că 

fără ea nu putem exista: „Cine are Pustia e mort/ Cine n-o are-i 

steril/ Dumnezeule, de ce părăsit-ai în deşert singurul tău copil‖. În 

locul Pustiei cândva a fost marea, deci viaţa. Sentimentul Pustiei 

este sugerat printr-un peisaj dezolant: „E toamnă pe pământ şi-n 

cer/ E iarnă grea: de-atâta amar de vreme/ Nu mai trimite iarna 

peste mări/ Decât bubuituri şi jale şi blesteme‖.  

Ni se pare că trecerea prin purificare, transcenderea materiei 

presupune la Ioan Alexandru o cale în spirală, urcând astfel în 

cercuri spre înalt, într-un univers de joc apocaliptic, reminiscenţe, 

cum remarcă Ion Pop, din lectura romanticilor germani; trimiterea 

la Hölderlin, („Der Ister‖) semnifică „călătoria locului‖ unitatea 

călătoriei şi a locului. „Fluviul lui Ioan Alexandru este o formă de 

mişcare a esenţei ce-şi găseşte impulsul în sine însăşi, încât 

înaintarea sa pare paradoxală „stare pe loc‖. 
 

Ideea Pustiului în ultima esenţă este concentrată în poemul 

„Tentation‖ - comunicarea cu transcendentul ţi-o dă muntele, ca la 

Blaga, Pustia reprezentând esenţa, miezul de foc, straja eternă care 

sălăşlueşte în om: „În drum spre fiinţă prin jertfa nefiinţei‖ 

(„Tentation‖).  

Există un ceas anume în această mare călătorie, ceas în care 

se poticnesc toţi călătorii, când steaua urmărită se depărtează ca un 

miraj. Unii se depărtează şi dispar în această cumplită arşiţă, ca 

Emirul lui Macedonski, iar alţii se retrag la timp.  

„Via Dolorosa. Durează chinul până/ Ai dispărut şi din 

zbuciumul mării/ Primordiale apar primele ţărmuri neînchipuite./ 

Prea Puternic îi să vorbeşti celui ce-o ascultă./ Din Pustie-n Pustie 

profet pe profet s-a trimis/ Urmele lor le mai paşte corbul ieşit din/ 

Arcă întâi şi neîntors şi columba blândă/ Cu ramura verde întoarsă 
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vestind un Nou început‖. Căutarea absolutului devine sensul 

existenţei cu ideea că Absolutul i se refuză. Poetul devine un intrus, 

un alungat al cetăţii: „Dar ies fără să vreau învingător/ şi sunt hulit 

cu pietre/ şi scos în faptul nopţii,/ pustiu şi singur sub povara mea‖ 

(„Copacul meu‖).  

Ideea se conturează mai pregnant în poemul „Un bulgăr de 

zăpadă‖, în care rătăcitul intrus ne aminteşte de Andrei 

Surupăceanu, eroul lui Marin Preda din romanul „Intrusul‖. Visul 

lui Ioan Alexandru aminteşte simbolic de unul din visele acestuia, 

care-i explică semnificativ destinul, acelaşi câine, ciudată 

asemănare;„ hărţuit de viaţă rămâne un rătăcit, un ins expulzat la 

marginea cetăţii. „Dar câinele negru, aleargă, aleargă/ pe deasupra 

pământului/ după turma lui necunoscută;/ ieri l-a însoţit spaima,/ azi 

turma şi singurătatea.‖  

 

                               Satul ardelean 

 

„În cumpăna fântânii/ tatăl meu răstignit,/ pârghie subţire e 

mama tânără/ înşurubată în braţele noduroase de lemn.‖ 

Cu Ioan Alexandru descindem într-un univers propriu mai 

ales poeziei interbelice: pământul, satul, casa părintească, nunta din 

Ardeal, sentimentul dezrădăcinării, dar şi al înrădăcinării, mitul 

strămoşilor. Satul poetului este legat de vremea copilăriei, pământul 

este cel al acestei epoci: „şi apoi toamna singuri, acasă/ frigem 

bureţi târzii pe-o sobă înnoptată,/ ieşea fumul încet pe hornuri cu 

viaţă/ şi ne trezeam deodată în zori/ opriţi de ninsoare‖ 

(„Pământul‖).  

Pe acest pământ, într-o viziune dramatică şi halucinantă, 

este casa părintească. În cumpăna fântânii stă răstignit tatăl, pârghie 

este mama înşurubată în braţele noduroase ale tatălui. Copiii ard şi 

vremea absoarbe în neant generaţii şi generaţii. Ca şi Goga, dar mai 

ales ca Beniuc, Ioan Alexandru îşi fixează originea: „Mă trag din 

neam străvechi de cântăreţi dieci/ în stranele bisericilor ardelene‖. 

Poetul retrăieşte amintiri din nopţile de iarnă, apare mama 

înfăşurată în năframă neagră, şi cumpăna fântânii, aflată într-un 

permanent dezechilibru, stare în care uneşte izvorul cu steaua. Zorii 

vor surprinde satul şi cimitirul într-un moment de repaus. Ca 

altădată Coşbuc, surprinde vara, într-un peisaj static de arşiţă; 
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pământul stă „prăbuşit sub soare‖, zorile sunt încremenite, lacurile 

sunt moarte, aripile sunt moarte („Vârtejul‖, „Iulie‖).  

Peisajul satului este reluat în largi perspective, dar din 

unghiuri inedite. Este adusă comunitatea sătească cu o mentalitate 

cristalizată de secole; poetul surprinde gesturi şi portrete în mişcare, 

cum ar fi cel al tăierii pâinii, sau ritualul de nuntă. Paradisul satului 

este cimitirul, cu o vegetaţie bogată, el aminteşte de Ion Brad, care 

avea să evoce şi el, ca toţi poeţii ardeleni, satul: „La margine cresc 

pruni şi meri/ şi se văd flori mirositoare/ aburul lor pătrunde-n 

lucruri/ Până departe‖ („Ca în paradis‖).  

Există la Ioan Alexandru o anumită gestică, în care intuim 

psihologia de grup, de colectiv: „Dar nunţile la noi pline de 

coamele cailor şi clopote roşcate la ramuri cu panglici tricolore,/ la 

căpăstru mânjii duc frunze ţepene de stejar/ şi burţile iepelor sunt 

pline de praf şi sudoare.‖ Mişcarea cailor, neastâmpărul mânjilor, 

exuberanţa până la epuizare ne rămân bine întipărite în memorie. 

Totul este văzut din perspectivă. Nu întâmplător, poemul se 

numeşte „Dealul‖. Călăreţii trec dealul şi incursiunea poetului 

străbate o lume de suferinţă, supusă timpului şi dezrădăcinării; 

rugina plugurilor, aluzia biblică a nedreptăţii făcută fratelui mai 

mare indică clar tragedia dezrădăcinării, a pierderii vetrei. Ne aflăm 

într-o lume stranie, fantastică, supusă, cum ar spune Philippide, 

„tentaţiei misterului‖. Dezrădăcinatul, care aminteşte de această 

dată de Goga, reapare în poemul „Schiorul‖: „Tot mai rar vei da pe 

acasă/ stâlpii de la pridvor se vor scurge în pământ/ şi mama cu 

lacrimile spre miazănoapte‖. Ioan Alexandru compune tablouri în 

secvenţe care ne trimit la Chagall, la felul cum acesta aşează 

imaginile pe pânză, precum şi un anumit ton de culoare şi mai ales 

cum reuşeşte să întoarcă lucrurile spre prototipuri, felul cum le 

purifică, dându-le posibilitatea de zbor amintind de tehnica 

compoziţiei pictorului: „De păsări pământul atârnă/ Seara-l vezi/ 

Razele înfipte primăvara-n el/ Abia plutind sub aripă departe/ abia 

ajung în cealaltă parte‖ („Invers‖). Poetul urcă dinspre moarte spre 

copilărie: „Atâta toamnă cade peste noi,/ Atâta lună luminos de 

mare/ S-a inversat lumina/ Parcă de acum răsare numai luna şi în 

soare‖.  

Satul ardelean apare uneori într-un peisaj de început de eră - 

iarba creşte până la burta cailor şi florile de toate neamurile se 
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împreună. „Cosmosul meu‖ este leagănul acestui univers, în care 

poetul vorbeşte de o ciudată păşune a Ardealului cu arbori străvechi, 

cu scorburi mari, cu viespi şi roiuri de furnici care vor năvăli: „să-

mi spargă pieptul cu fântâni/ şi-n hohote să năvălească-n mine‖.  

Tehnica imaginii este expresionistă, vizionarismul lui tinde 

spre absolut; de aici şi permanenta stare faustică, de nemulţumire, 

de încercare de autodepăşire. Poezia satului este scrisă într-un ton 

elegiac: ţinutul este dur sau pustiu, satul îşi dezveleşte existenţa 

într-o lumină stranie,în care cresc oasele în temelia caselor, dinţii în 

gingia copiilor, drumurile au măsele hârbuite, păsările se umflă 

noaptea în cuiburi. Poetul însuşi în acest context urcă în paradis sau 

coboară în infern.  

În concluzie, ceea ce dă coerenţă volumelor este aspiraţia 

spre un ideal, de la material la imaterial, într-o asociaţie de imagini 

reale şi imposibile, amândouă alimentate de o tensiune lirică, de o 

vitalitate primară. Ioan Alexandru creează viziuni, nu peisaje. 

Natura devine personaj sau se extinde cosmic, ca la poeţii 

expresionişti. Poezia lui Ioan Alexandru este o luptă permanentă în 

perspectiva evoluţiei, a fertilizării, a desfacerii spre identitatea 

transcendentală. Se resimte spaţiul blagian, dar şi cel caracteristic 

poeziei lui Octavian Goga. Urcarea spre exemplaritate, în mit, cu 

vibraţii duale de pământ şi cer, bogomilice, ne trimite şi la Arghezi, 

nu numai la Blaga. Căutările noastre în drumul spre Meka nu se pot 

finaliza fără să plătim vamă pustiei. C. Stănescu vede în Ioan 

Alexandru un „misionar de luptător în care se sacrifică fiinţa 

pasională pentru una ideală‖.  

Nu mi se pare însă, cum spune criticul citat, că pustia ar fi 

zona „unei perfecţiuni‖ morale, ci zona infernului, a cumplitei 

supuneri şi a încleştării cu materia şi oamenii cărora le plătim vamă 

pentru fiecare treaptă urcată.  

Ion Alexandru este un poet înzestrat, cu un anume sistem în 

gândirea poetică, un poet modern în expresie, cu un fin simţ al 

culorii şi al nuanţelor.  

În poezia lui Ioan Alexandru simţim o creştere de la notaţia 

senzaţiilor în context cu natura, cu existenţa, la neliniştea generată 

de elementul perisabil al vieţii; contactul cu Hölderlin, cu Rilke, îi 

creează acea linişte şi seninătate în faţa durerilor cutremurătoare. 

Un rău originar, ca la L. Blaga, condiţionează tragic fondul 
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existenţei umane. Aşa se explică conţinutul dezolant al poemelor 

„Ţinut‖, „Cât infern‖, sau „Iulie‖, unde peisajul ne trimite la 

poemul „Cuptor‖ al lui G. Bacovia: „pământu-n cimitir e crăpat 

până-n moarte, caii fac viermi în bălegar/ urechile bătrânilor încep 

să curgă‖ („Iulie‖).  

Ni se pare voit subliniată „temperatura impulsivă‖ a vârstei, 

concretizată în imagini stridente, bolovănoase, crude, cum le 

extrage şi le subliniază Ion Caraion, în al său studiu „Duelul cu 

crinii‖. Limbajul violent, „barocul metaforic‖ ar putea fi imputat 

multora dintre poeţii proveniţi din mediul rural, ca Ion Gheorghe, G. 

Alboiu etc.  

Barocul metaforic, versul bolovănos, crud şi strident îşi au 

oarecum modelul în poezia interbelică: Arghezi, A. Cotruş, 

Crevedia etc.  

Desigur, am putea să-i imputăm lui I. Alexandru modelele, 

sursele, limbajul poetic, dar poetul are vână, are emoţie; dincolo de 

trupul împodobit de mătăsuri şi zdrenţe se află scheletul crucificat 

ca o rugăciune. Ioan Alexandru este un poet autentic.  
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LIVIA FUMURESCU 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

              SECRETUL   LAMPADARELOR   ETRUSCE  

 

     Apărut la Editura Univers, volumul de poezii Zâmbetul 

etrusc al lampadarelor, de Rodica Amel,  recompune un inedit 

concept liric, pentru care  poezia devine modalitate de comunicare cu 

Universul şi, totodată, mijloc de cunoaştere şi de autocunoaştere. 

Vocea interioară a poetei se remarcă prin unicitate şi prin 

originalitatea trăirilor, aspirând înspre dezvăluirea sensului lumii şi a 

vieţii, în multitudinea faţetelor, mai mult sau mai puţin transparente. 

                   Titlul volumului aminteşte de romanul „Zâmbetul etrusc‖ 

al lui Jose Luis Sanpedro, prin care este admirabil dezvoltată tema 

succesiunii generaţiilor, care-şi predau necontenit ştafeta vieţuirii 

(copilul foarte mic va purta mai departe numele bărbatului aflat în 

amurgul vieţii). Ideea este completată şi accentuată prin motto-ul 

cărţii doamnei Rodica Amel, preluând esenţialul din fabula lui 

Richard Bach, despre pescăruşul care învaţă că zborul său e calea spre 

descoperirea de sine, ceea ce, în traducerea literară a textului, 

dezvăluie bucuria împlinirilor care încununează efortul : „Deci aşa 

arată Raiul, îşi spuse, şi-un zâmbet îi lumină faţa‖. Zborul 

pescăruşului sugerează aspiraţia spre perfecţiune, spre descoperirea 

Sinelui. În titlul cărţii „zâmbetul‖ se circumscrie acestor aspecte, iar 

subtilitatea atributului adjectival „etrusc‖ e preluată de autoare,  fiind 

asociat cu civilizaţia etruscă a populaţiei din NV Peninsulei Italice din 
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mileniu I î.e.n., care credea în divinităţile celeste şi subpământene, 

devoltând un deosebit cult al morţilor. Poate de aceea, lampadarele 

luminând văzduhul sunt asemenea pescăruşului în zborul spre 

nemărginire, concentrând metaforic evoluţia fiinţei umane spre 

împlinirea unui ţel mai înalt, care continuă eforturile şi dorinţele 

înaintaşilor, readuşi în memoria urmaşilor. Numeroasele  simboluri 

trimit către cei care au fost, ale căror dorinţe sunt împlinite de cei 

rămaşi, precum în credinţele etruscilor, asimilaţi în timp de romani.  

                 Originalitatea acestui volum constă nu numai în limbajul 

încifrat sau în faptul că poeziile nu au titlu, că în loc de cuprins apare 

pagina cu precizarea „Nesfârşit‖, ci şi cu intenţionata absenţă a 

prefeţei, explicitată oarecum pe ultima copertă: „Un volum fără 

prefaţă. Abrupt. Dintre cele inexplicabile. Ca trecătorul care vorbeşte 

singur pe stradă. Urechea altui trecător percepe doar intonaţiile”. 

 Autoarea nu cultivă o poezie-confesiune şi nu-şi exprimă 

insistent năzuinţele personale, ci transferă elementelor înconjurătoare 

cheia criptică a trăirile sale, ca fiinţă umană pendulând între absolut şi 

limitele înţelegerii umane. 

 Cochetând cu parnasianismul ( decorativ şi antiromantic), 

poeziile doamnei Rodica Amel, bazate pe simboluri (ochiul, felinarele, 

valurile mării....etc.) se retrag într-un ermetism derutant pentru 

cititorul neavizat, tocmai pentru că pendulează pe raportul dintre 

cunoaşterea logică şi cea metafizică, dezorientând oarecum tendinţa 

de descifrare a semnificaţiilor („ În căutarea spaţiului pierdut/ Mă 

absorbeam treptat în praful ceasurilor vii,/ De unde voirea mă trimitea 

departe/ De orice adăpost pe care ochiul l-ar clădi‖ – p. 7). 

                Versurile reflectă spiritul scormonitor al poetei, ale cărei 

pulsiuni reflexive nu-şi dezvăluie sensul la o superficială şi primă 

lectură. Motivele poeziilor, precum trecutul, copilăria, familia, 

ireversibilitatea timpului repede trecător, dezamăgirile, dar mai ales 

relaţia cu predecesorii se compun şi se recompun în cuvinte derutant 

combinate, topite în metafore cu surprinzătoare sensuri, care 

reverberează în sensibilitatea cititorului. Apropierea sufletelor pereche 

dobândeşte valenţe de certă originalitate („Vorbele tale vin spre mine/ 

Ca vântul de pe apele dulci;/Întâlnindu-mi inima,/Mi-o poartă până 

dincolo de ultima linie‖- p.13), iar apropierile umane complementare 

rotungesc ideea, într-un tandem constructiv, deschizând perspective 

(„Inimile noastre bat esenţial,/ Adaus strigătului nerisipitor./ Unul 
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dintre noi a început un cuvânt,/ Celălalt îl lasă deschis, promiţător‖ – 

p.19). Atinsă de frustrările social-istorice, poeta reînvie trecutul 

zbuciumat şi resimte eterna prezenţă a predecesorilor, amplificată cu 

vârsta, reverberând în pliurile memoriei („Prin foşnetul de inscripţii 

uscate,/ În golul adâncit de presimţiri,/ Respiraţia celor care nu mor 

niciodată/ Se aude din ce în ce mai puternic‖- p.12). Conştientă de 

limitele cunoaşterii umane, autoarea încearcă să prindă sensul lumii, 

drapat sub aparenţa izolării, revelându-se uneori neaşteptat, precum 

scânteierile argintului viu („Niciodată nu se poate povesti tot ce se 

vede/ Din interiorul unui clopot de sticlă,/ Somptuoasele mişcări 

giratorii/ Împlinite cu perspicacitatea argintului viu, într-o clipă‖ – p. 

18)     

  În aventura cunoaşterii, spiritul caută esenţele germinării 

cutreierând lumea înconjurătoare, după calendarul schimbărilor din 

natură  („Am plecat toamna, odată cu păsările,/Spre locul ce se-ntinde 

deasupra brazdelor de pământ,/ Cu ploaia îmbelşugată am 

plecat/...Prin întunericul din  miezul seminţelor...‖- 22). 

 Influenţe livreşti din spectrul cultural al poetei se resimt în 

sintagme oportun înseilate în contextul versurilor („De treci 

codri.../De departe vezi albind pădurile de argint‖ – p.16), preluate fie 

din poezia eminesciană, fie din mobilizatoarea Internaţională, 

adaptată parţial gândului („Sculptaţi, voi oropsiţi ai vieţii...‖ – p. 51). 

De altfel, chiar unele versuri, accentuate prin repetarea pronumelui 

nehotărât (tot), urmat de verbe valorificate antonimic ( pleacă, se 

apropie), au semnificaţia maximelor, încărcate de sens („ Tot ce 

pleacă e fără margini/ Tot ce se apropie e puternic‖ – p. 36). 

                         Invocarea mamei, trecută prin multe încercări, apropie 

sufletele celor vii de spiritul celor morţi, în aşteptarea binecuvântării 

cereşti şi a clarificării nebuloasei dureroase („ O, mamă, ochiul meu/ 

Pe tine te-aşteaptă...Împreună auzim cerul,/Şi sunetul de alarmă al 

munţilor‖ – p.35). Poeziile dedicate generozităţii mătuşii Maria ( „Din 

bunătatea zilei,/Puţin de-aş putea să-ţi restitui‖ – p.60), surorii 

Carmen („De copliărie ne despart doar ridurile,/ Şi puţină 

tăcere/....Vedem îngerii/ Ce ne fac semne cu mâna traversând cerul/ 

Cufundat în metafizică‖ – p. 65),  sau lui Tama  („ Spre voi întorc 

gândul meu veşnic tânăr,/ Sprijinind cu braţele pereţii imaginari/ Ai 

tuturor lumilor posibile‖ – p.44) sunt blânde adieri sentimentale care 

concentrează trăiri duioase şi nostalgii, înscrise în codul genetic al 
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scriitoarei. Poezia dedicată poetului-dramaturg Federico Garcia Lorca 

recurge la o sugestivă precizare temporală   („De la ora cinci după-

amiaza, spre seară‖), repetând versul care deschide originale 

perspective interpretative. În singura poezie cu localizare nostalgică  

„La Roma, de Buna Vestire, pe străzi, în muzeu‖, starea sufletească a 

poetei se descătuşează terestru şi cosmic („În liniştea sentimentelor 

ochiul să desluşească cerul/ Printre pietre arse şi negre într-un tablou 

ce se priveşte invers‖- p. 42), proiectată dinspre prezent înspre trecut.            

 Accente critice despre prezentul confuz se devoalează prin 

imagini singulare, recompunând realitatea uneori alambicată 

( „Contemporan cu entuziasmul de nestăvilit/ Al prafului care şi-a 

propus să schimbe faţa lumii/ Şezând pe-o bancă în aşteptarea 

autobuzului/ Invoc axioma liniilor paralele:‖ – 4o). Discrete secvenţe 

ale exodului în alte ţări ale muncitorilor români, pe care timpul îi 

înghite departe de cei dragi („Pe acoperişurile caselor îmbrăcate cu 

schele/ Muncitorii români fluieră mioritic/ În timp ce le creşte barba.‖ 

– 50) topesc dureri nemărturisite. 

  Un acut sentiment culpabil pentru greşelile trecutului 

generează dorinţa de iertare adresată celor morţi, peste umbrele cărora 

se aşterne înverzita humă primitoare („ Lupt cu umbrele pe care 

murmurele le lasă pe pereţi/ Şi spun: Iartă-mă!/ Pentru toate 

adevărurile greşit folosite!‖- 45). Expresia pune ciudate întrebări 

cititorului, în dorinţa identificării „adevărurilor greşit folosite‖ (?). 

Imputând celor plasaţi strategic „Să audă mai bine vocile prezentului‖, 

poeta reînvie nebuloasa imagine a fratelui decedat „ Călare pe umbra 

unui cal‖,  obligat să descarce ciment vrac, trudind spre a  salva 

familia prigonită („În gară, dintr-un tren vagabond/ Se descarcă tone 

de ceaţă. Călare pe umbra unui cal,/ Se apropie cineva, nevăzut la 

faţă.‖ – 54).  

 Valorificarea subtilă a valenţelor lexicale şi gramaticale 

generează unele dificultăţi în găsirea raporturilor logice dintre termeni. 

Cuvinte derivate cu prefixe („Am ajuns la surse. Răscolind 

reursele...‖ – p.58) sau cu sufixe („Şi în mintea mea rodeşte 

sentimentul/ Că trecerea e un sentiment trecător‖– p.30),flexionate şi 

metamorfozate semantic („ Lucid.Lucide.Lucinde‖ – p.31; „Primul, 

următorul, urmăritorii...‖ – p.27) jonglează cu noţiuni abstracte, care 

recompun universul liric, încorporând dorinţa de cunoaştere şi de 

înţelegere a adevărului. Conectarea gândurilor şi a ideilor se face prin 
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simpla juxtapunere, lăsând cititorului perspectiva interpretativă. O 

diversitate de mijloace sintactice originale din aceste poezii contribuie 

la concentrarea expresiei până la ininteligibil, fără mult aşteptatul 

corespondent concret, proiectându-se în bucuriile simple de altădată 

(„Păpuşi, umplute cu rumeguş, şi viaţa are/ Aripi transparente! Ca o 

libelulă, de diamant.‖- 64). Manierea stilistică a poetei caută 

esenţializarea, care sugerează ideea, cu toate ramificaţiile ei, într-o 

încrengătură spectaculoasă de amintiri şi trăiri. 

                          Inovaţiilor prozodice privind măsura, ritmul şi rima, 

care se abat de la rigorile clasice, fără a afecta muzicalitatea cadenţată 

a versurilor, li se adaugă coperta şi ilustraţiile, într-o originală 

concepţie complementară textului, conform viziunii grafice a lui 

Andrei Amel. Conţinutul ideatic  e sugerat  vizionar prin formele 

preponderent geometrice, alternând albul cu negrul, prin linii şi 

contururi, pătrate şi romburi, trepte şi sincope, cu reală forţă sugestivă. 

                         Volumul de poezii al doamnei Rodica Amel provoacă 

cititorul cultivat la descifrarea unor trăiri profunde, exprimate prin 

mijloacele poeziei moderne, jonglând cu limbajul criptic al poetului 

inovator. 
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VIRGIL ŞERBU CISTEIANU 

 

 

 

 

 

 

 
 

                POETA CU ,,SUFLET DE...ROUĂ” 

 
                             Cele patru volume: În ţara copilăriei; 

Cucul de lut; Grădina cu vise; Suflet de rouă, constituie opera 

poetică a Vioricăi Cazan prin care se rosteşte ca un întreg, în 

toată plenitudinea sa interioară de fervori, aflându-şi izvorul şi 

punctul ideal  de intersecţie finală în clasicismul literaturii 

române şi universale, dar şi în modernitatea poetică a zilelor 

noastre pe care le-a cuprins cu  un echilibru  al expresiei, lăsând 

să apară adesea exaltarea şi tonul inspirat, dând astfel continuitate 

unei concepţii generale asupra lumii ce îşi află în versurile sale 

adevărăratele eflorescenţe, bogate în detalii  cu o supremă viziune 
originară.   
                              Elementele viziunii apar ca o expresie  bine 

rotunjită gânditor. Este într-o permanentă căutare. Năzuieşte către 

esenţe, către puterile primordiale  prin care să explice 

întâmplările; şi aicea aş aminti volumul de versuri pentru copii 

Cucul de lut în care ne desluşeşte realităţi trecute sau prezente 

din tradiţia noastră românească, ceea ce trădează, chiar dacă 

autoarea nu ne spune, interesul pentru datinile, obicieiurile şi 

tradiţiile poporului nostru. 

                              Există în poeziile Vioricăi Cazan, o 

extraordinară sete de absolult, vigoarea convingerilor sale  şi 

fermitatea cu care le susţine şi le apără. Mă gândesc numaidecât 

la volumul Grădina de vise în care fiinţa ei plină de fervori ne 

demonstrează sinceritatea faţă de cititori. E în afirmarera unei 

credinţe construită într-o grădină cu crini aidoma Semiramidei. 
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Are convingerea că lumea este condusă de idei mari şi principii 

eterne. Simetriile cosmice vădesc pentru ea şi viaţa omenirii 

călăuzirile necesare  

                              Dezvoltarea personalităţii literare a poetei 

Viorica Cazan a urmat cursul şi traiectoria firească  a formării 

treptate a majorităţii oamenilor de cultură: după o epocă de lecturi 

intensive, în care se statornicesc temeiurile culturii individuale, 

urmate de căutările  propiei definiri. Cu siguranţă, la încceput, 

lirismul său nu a fost un act de mărturie emotivă. Şi-a folosit anii 

marilor entuziasme intelectuale şi căutări în silabisirea şi 

adâncirea clasicilor noştri şi a celor universali. Şi-a format o 

disciplină mentală, şi-a descoperit interesul pentru ritm şi pentru 

fiinţa vie a cuvântului, pentru cunoaşterea lui, prin cercetare 

lingvistică fiind profesoară de limba şi literatura română. Ea a 

înţeles că numai începerea drumului creaţiei de la clasici o poate 

propulsa în actualitate. Aşadar, studiul operelor clasice i-a deschis 

orizonturi către viaţa literară a actualităţii, prin neobosite lecturi, 

pentru cunoaşterea ariei literare. 

                          Să ne oprim puţin asupra volumului ,, Suflet de 

rouă‖  lansat nu de mult laq Sebeş cu mult succes. În acest volum, 

criticul literar şi cititorul avizat în cunoaşterea poeziei constată că 

poetă trăieşte aderent la planul existenţei cotidiene, respirându-i 

efluviile, identificarea cu universul său mental, rod al unei 

absorbante fantezii care este tot atât de totală. 

                           Polivalenţa sa structurală, explicabilă prin 

eficienţa unei fantezii exuberante, arată faţetele multiple ale 

fiinţei sale spirituale, definită prin convingere şi viziune generală, 

prin bogăţie imaginativă. Nu se limitează  la zone de gând 

ţărmurite, adică nu se ţărmureşte într-un singur mal ci avansează 

nava gândurilor ,, spre alte zări‖ ca să reproduc o jumătate de vers 

din Esenin. 

                          Aflăm în intonaţia versurilor sale mărturia unei 

reculegeri îmbrăcată în veşmintele care-i risipesc  nădejdea şi 

rămâne doar cu amărăciunea ,, îmbrăcată în zdrenţe‖   cu care ,,... 

se plimbă în lume‖ ca apoi poeta să afirme solitar despre 

gândurile sale că; ,, Mi s-au dus în patru stele/ Visele toate pe 

rând,/Mi-am croit din zile grele/Haina ultimului gând. (poezia 

Veşminte p.65 ). Lovită de valurile vieţii poeta reduce 
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complexiunea sufletească la puterea ei de iluzionare., de 

indentificare a idealurilor cu realităţile vieţii pe care le postulează 

mental. Viorica Cazan trăieşte cu absorbţie lumea pe care şi-o 

crează, în valorile căreia conferă vieţii un sens. Pentru ea, 

cunoaşterea înseamnă bucuria Frumuseţii, esteticul reprezintă 

valoarea majoră, mai exact absorbirea valorilor etice. 

                        Poezia ei se mai defineşte şi prin nevoia 

irezistibilă de consonanţă sufletească şi de comunicare cu noi, 

cititorii ei pe îi care  simte,  îi  apropie, le oferă daruri care 

strălucesc ca roua dimineţilor, care apoi rămân ,, sclipici pe stele‖, 

sau ,, Aurul toamna de păduri‖/... Focul mărilor călduri‖, daruri 

care sunt o dovadă că am fost aleşi de ceruri, dându-ne strălucirea 

lui. Iată, aşadar, o dovadă că noţiunea dăruirii pentru ea are o 

semnificaţie esenţială nu numai pentru aştrii, natură. Pentru că 

poeta năzuieşte, dincolo de perfecţia formală, de echilibru, 

armonie şi corectitudine, la o corespondenţă cu o realitate mult 

mai profundă şi anume, la o corespondenţă cu concepţie 

cosmologică pentru care şi-a elaborat un alfabet poetic prin care 

urmăreşte stările poetice din care izvorăsc, împrumutându-le 

tensiunea, concentrarea, muzicalitatea interioară, cititorului 

deprins cu tehnica sublimării expresiei, prin elipse şi implicaţii, 

sensibil la armoniile muzicale ale lăuntrului său. 

                      Erotica este, pentru poetă, o piatră de încercare, 

sinceritate şi adâncime a emoţiei, prin noutatea accentului. 

Ascultându-şi sunetul interior , poetul îşi va scrie versul , 

exprimându-şi structura: simplitatea cântecului spontan, sau 

tensiunea şi ridicarea până în regiuni astrale, a fiinţei iubite. 

Poeziile sale erotice sunt elaborate în climate de incandescenţă şi 

după un canon clasic uns cu elemente moderne: lava 

sentimentelor sale este îndiguită, fără aş pierde dogoarea. Nu 

asistăm la o simplă reluare a unei tematici şi la o amplificare prin 

parafrazare. Simbolul la ea are mitul evocării regretului, poeta 

simţind trecerea timpului, vede cum iubirile mor, pe versul ei trist, 

uscându-se de jalea codrilor, ,,Mă ninge-n suflet şi în gând/ Pe 

versul meu trist şi flămând/ Aud cuvinte suspinând.‖  Sau ,, Cu 

ochi de nori tu mă priveşti/ De sus, din sferele cereşti/ Iată o 

poemă în care fiorul muritorului  este exprimat prin magia 

cosmică, sub roza magnetică a frământărilor. ( Frământări p. 28 ).             
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                      Asemenea poezii o aşează peViorica Cazan între 

cântec  şi imn  care o menţin în regiuni înalte..                                                                                                                                                     

                       În unele din poemele sale, găsim influenţa versului 

popular, model pe care l-au folosit şi marii noştri poeţi Eminescu, 

Goga, Coşbuc, Blaga,  Bacovia, Nichita Stănescu, Sorescu, Ioan 

Alexandru, Pituţ şi alţii.  În acest sens, marele poet Nichita 

Stănescu spunea cândva că: ,, Poezia populară,...atunci când nu 

este dialectală, când este mai generală, cum sunt cazurile unor 

variante din Mioriţa, au o actualitate lingvistică nemărginită, 

aproape de nedepăşit. Poeta ştie foarte bine că limba noastră 

literară îşi are izvorul în  cea populară de sorginte latină. 

                                                        Ne doineşte lin cuvântul 

                                                        Pe sub cetina de brazi, 

                                                        Ştim că-i limba românească 

                                                        Cea de ieri şi cera de azi. 

                                                                      (Odă limbii române p. 45) 

                       Viorica Cazan este o făuritoare de armonii poetice, 

o liră care străluceşte aparte printre 

stelele poeziei, opera ei poate deveni 

un munte luminos  şi un diamant. Este 

un dar prodigios al saltului inspirat, o 

rară vivacitate a gândului, o patetică 

revărsare de gânduri care fac opera sa 

vie  în climatul nostru literar de astăzi 

placid şi favorabil putreziciunii.  

                          Poezia ei răsfrânge o 

admirabilă conştiinţă etnică şi morală 

adeverind  faptul  că e pur, o  

românească în care: 

                                                     Cocoşii 

apocaliptici tot strigă, 

                                                     tot strigă din sate româneşti. 

                                                     Fântâinle nopţii 

                                                     deschid ochii şi ascultă 

                                                     Întunecatele veşti.  

                (Lucian Blaga-Peisaj transcendent p.115-vol poezii 

ediţia Ivaşcu 1966. 
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            O ÎNTÂLNIRE DE NEUITAT LA BLAJ                                                                                                      

       

             Se apropiau sărbătorile de iarnă ale sfârșitului de an 2014 și 
începutul lui 2015, când am avut prilejul de-al cunoaște și discuta 

la Alba Iulia despre cartea scrisă de mine „Cu cărțile pe față,‖pe 

un renumit scriitor contemporan. 

            Acolo sus, la etajul nouă a hotelului Cetate, în camera unde 

era cazat, scriitorul respectiv,   

 după o lecturare ―fugară‖a cărții mele, a apreciat printre altele că 

despre ―Mica Romă‖au mai scris și alții înaintea mea și încă mult 

mai bine, exemplificându-l în mod deosebit pe profesorul ION 

BUZAȘI. 

                 Ceea ce aveam să aflu ulterior de pe pagina electronică 

„Facebook‖a domnului profesor universitar doctor ION BUZAȘI, 

nu numai că a confirmat afirmațiile domnului, care oarecum m-a 

pus în gardă, dar mi-a trezit în suflet și o oarecare teamă că 

lansându-mi cartea la Blaj, în mod sigur va trebui să-l am ca 

invitat de onoare, dar și că  acesta ar fi posibil să aibă o atitudine 

cât se poate de critică asupra celor scrise de mine despre acest 

oraș al perioadei anilor ‗50 – ‘75. 

                 Era așadar o necesitate inevitabilă de a-l cunoaște 

personal pe domnul prof. univ.dr. ION BUZAȘI, înainte ca acesta 

să-și spună impresiile despre cartea mea, fapt pentru care, în 

primele zile ale lui februarie 2015 mi-am îndreptat pașii spre Blaj, 
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orașul atât de drag al copilăriei și tinereții mele, având ca țintă 

( un marinar ar fi spus ―luând cap compas‖) Facultatea de 

teologie greco – catolică, unde speram să-l întâlnesc. 

                 Pășeam așadar, cu oarece strângere de inimă spre clădirea 

Facultății de teologie greco –catolică, gândindu-mă că poate, o 

așa mare personalitate în domeniul literaturii contemporane, nici 

nu va sta de vorbă cu un necunoscut și nu în cele din urmă cu  

―un novice‖ în cele ale artei scriitoricești. 
                În mână țineam un exemplar al cărții mele, ce încă avea 

mirosul cernelii tiparului, iar în suflet temerea unui fiasco la 

întâlnirea înspre care mă îndreptam, senzație amplificată de 

imaginea a ce mi-a fost oferită privirii la intrarea în clădirea 

instituțieimai sus menționată. 

                După ce am pășit pragul înaltei și masivei porți de la 

intrare, m-am trezit că la acea oră, încă destul de matinală, în 

clădire nu se afla nimeni, nici măcar portarul, căruia să-i spun pe 

cine caut, sau de ce am venit. Largile coridoare de la parterul 

clădirii erau pustii, nici țipenie de om, o liniște ―de mormânt‖, iar 

ușile câtorva săli de clasă la care am îcercat, erau închise cu cheia. 

                Pășeam în lungul acelui coridor, mai încercam pe la câte o 

ușă de clasă și mă gândeam:   ―No, dragă Nelule, se pare că iarăși 
ai pășit cu stângul, sau poate e mai bine așa,  pentru a nu fi umilit 

încă o dată‖ iar în cele din urmă am făcut cala-ntoarsă, am ieșit 
din clădire în stradă , unde privirea mi-a fost atrasă de noua 

înfățișare a parcului din fața Catedralei Episcopale, în care la loc 

de cinste sînt amplasate statuile personalităților care în secolele 

XVIII – XIX au contribuit la afirmarea limbii romăne și a 

identității noastre naționale. 

                 Era un moment prielnic de a mă opri câte puțin în fața 

acestora și de a încerca să-mi reamintesc cîte ceva ce învățasem 

prin școlile pe unde am umblat ( Blaj, Brașov, București și Cluj 

Napoca) despre activitatea și rolul fiecăruia la devenirea 

localității de la confluența celor două Târnave oraș, leagăn al 

iluminismului românesc, de pe băncile a căror școli s-au ridicat 

atâtea personalități ale vieții sirituale și științifice, apoi m-am 
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reântors la Facultatea de teologie, în speranța că de această dată îl 

voi întâlni pe domnul profesor universitar doctor Buzași. 
                     De data aceasta norocul mi-a surâs ―cu carul‖, fiindcă 

nu numai că am reușit să-l întâlnesc pe domnul profesor 

universitar, dar această întâlnire a fost cum nu se poate mai „de 

bun augur‖ pentru mine.  

                      Am bătut la ușa biroului domnului profesor, iar când 

am intrat, m-am trezit în fața nui bărbat cu o înfățișare plăcută, cu 

o alură ce nu-i trăda deloc cei peste 70 de ani, pe chipul căruia se 

putea citi totuși o ușoară nedumerire sau curiozitate față de cel 

care recent îi trecuse pragul. 

                       După ce l-am salutat respectuos, am spus domnului 

profesor universitar dr.Ion Buzași cine sânt și care este scopul 

vizitei mele la dânsul în birou. I-am spus că mă numesc Ioan 

Brad, că sînt originar din Blaj, stabilit de mai bine de 35 de ani la 

Alba Iulia, că am fost ofițer S.R.I, în prezent pensionar și că am 

scris o carte autobiografică, ce poate fi considerată și o frescă 

selectivă a societații românești a ultimilor 65 de ani. 

                       I-am înmânat domnului Buzași cartea, pe care anterior 

i-am scris și un autograf și mi-am exprimat marea dorință de a fi 

și dânsul prezent la lansarea acesteia, care va avea loc în a doua 

decadă a lunii februarie în sala de festivități a primăriei Blajului. 

L-am rugat, dacă va avea timpul, să o citească până atunci și i-am 

spus că mi-ar face o deosebită cinste, dacă la festivitatea de 

lansare, ar spune și dânsul câteva considerații cu privire la 

aspectele creionate de mine în acest volum de proză 

memorialistică și nu numai. 

                        Am citit pe expresia feței domnului profesor oarece 

mirare, sau poate chiar interes față de mine și cele ce i-am spus, 

s-a ridicat în picioare de pe scaunul de la biroul dînsului, a venit 

la mine, mi-a dat prietenește mâna, apoi m-a întrebat dacă sânt 

rudă cu scriitorul Ion Brad de la București.  
                        Marcat încă de‖ sowul‖ pe care l-am avut la „Hotel 

Cetate‖ din Alba Iulia, în urmă cu ceva mai bine de o lună, cu cel 

despre care acum eram întrebat dacă sânt rudă, nici nu știam ce să 

răspund, așa că, evitând un răspuns direct, am spus domnului 
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Buzași că părinții mei sânt din Sâncel dar, bunicii fiind din 

Pănade ca și poetul ambasador Ion Brad, ar fi posibil ca  având 

același nume, să fim și ceva rude. 

                         Până s-a uitat puțin prin carte, am mai vorbit cu 

domnul Buzași despre unele cunoștințe comune, despre unchiul 

Niță Brad – preotul greco - catolic și familia acestuia, despre 

fotbalistul Tocaciu Fănel, zis „Fachetti‖, despre profesorul 

Vintilă și fostele mele colege de gimnaziu Poloșan Lenuța și 
Haneș Maria, eleve ale dânsului la Liceul Industrial ,apoi de 

unele aspecte legate de Blajul anilor ‗65 –‘75, când eu plecasem 

la Brașov, pentru a învăța o meserie, iar dânsul a venit în Mica 

Romă, ca profesor de limba și literatura română. 

                          La un moment dat, dialogul nostru mergea atât de 

bine era atât de plăcut și de firesc, de credeai că ne cunoaștem „de 

când e lumea‖ și nu doar de câteva minute. Era foarte plăcut 

privirii și auzului domnul profesor, adevărat maestru al 

conversației, interlocutor care nu cauta să-și aleagă cuvinte 

deosebite, dar care atunci când vorbește, ai impresia că vorbește 

nu numai cu gura, ci și cu ochii sufletului. 

                            Mărturisesc acuma, că aș fi stat să discutăm cu 

domnul profesor Buzași  despre oamenii și locurile Blajului, o zi 

întreagă și în mod sigur nu le-am fi terminat, dar eram presat de 

timp, trebuia ca în aceeași zi să mă întâlnesc și cu alte personae, 

considerate de mine că-mi vor face o mare onoare, dacă vor 

participa la lansarea cărții, așa că la un moment dat l-am rugat să 

mă scuze, pentru că poate i-am răpit prea mult timp cu poveștile 

mele, i-am mai spus încă o dată că aș fi bucuros de participarea 

dînsului la un eveniment așa de important pentru mine, m-am 

ridicat de pe scaun, ne-am dat binețe și ne-am despărțit.   
                          Întâlnirea cu domnul profesor universitar doctor Ion 

Buzași mi-a rămas întipărită în memorie și o voi păstra, ca fiind 

una din cea mai frumoasă și mai importantă ocazie și amintire din 

viața mea, regăsind în dânsul acea personalitate a Blajului, 

îngemănată cu istoria contemporană oamenilor și evenimentelor 

acestor locuri, considerat fiind, un urmaș demn al unor precursori 

de seamă a culturii blăjene. 
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                     Găsesc aici de bună cuviință și locul, să reamintesc pe 

câteva din marile personalități care au făcut ca astăzi Blajul – 

―Mica Romă‖, cel puțin pentru nația noastră românească, să fie 

considerat ca un vechi leagăn de cultură și centru al 

iluminismului, generație de generație având un corifeu în 

persoana lui: Inochentie Micu Clain, Petru Maior, Gheorghe 

Șincai, Iacob Mureșianu, Ion Micu Moldovan, Timotei Cipariu, 

Ștefan Manciulea. 

                      Încerc acuma să fac un exercițiu de imaginație și îmi 

permit să cred că generațiile viitoare, la timpul și locul potrivit, în 

mod sigur îl vor alătura la suita acestor mari personalități ale 

Blajului  și pe profesorul ION BUZAȘI, personalitate cu o carte 

de vizită atât de impresionantă, desigur rod al muncii și 
contribuției lui la cunoașterea pe mai departe a culturii blăjene. 
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MONICA DUŞAN      

 

 
 

                           Zarand sunt 
 

 Când oare versurile au oprit războaiele, crimele și 
nedreptățile de tot felul? Când au ținut ele de foame sau de frig? 

Sau poate, au ținut? Poate uneori ele vin ca un balsam peste 

inimile terciuite de alergături și confruntări interminabile, de 

neajunsuri materiale de tot felul, vin ca o mângâiere pentru 

sufletele zbuciumate. 

 Mai avem timp noi, cei din era informaticii, a 

tehnologiilor sofisticate, cei care alergăm înnebuniți după 

acumulări materiale, confort și libertăți totale să ne aplecăm 

asupra marelui miracol al creației, asupra poeziei? 

 Trăim o viață surogat, o viață de roboți. Însă, omul a fost 

creat pentru bine, frumos și adevăr, pentru artă și pentru tot ceea 

ce aduce bucurie sufletului, chiar dacă de-a lungul mileniilor am 

cam uitat acest lucru și ne-am aruncat mereu spre acumulările 

materiale care din păcate, nu ne-au adus fericirea sperată.  

Așa se face că noi, oamenii, nu putem trăi fără hrană pentru 

spirit, chiar dacă material avem de toate. Ne uscăm pe dinăuntru, 

devenim pustii. Realizăm într-un târziu că nu putem trăi fără 

poezia care să ne scoată din tot felul de angoase și mizerii 
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sufletești, fără poezia care să ne oblojească rănile, fără poezia 

care să ne spună că noi, oamenii, suntem ‖sărbătoarea creației‖. 

Într-o zi de mai cu tei în floare, poetul Mircea Vaida - 

Voevod, în sala ‖Agora‖ a Casei de Cultură din Brad, ne-a 

înseninat privirile și ne-a mângâiat sufletul cu versurile sale, 

amintindu-ne că toți cei prezenți în sală ‖Zarand suntem‖, os din 

osul eroilor martiri Avram Iancu, Horea, Cloșca și Crișan. Toți 
am auzit cândva scrâșnetul roții ce mușca fără milă din trupul 

neamului nostru de eroi. Toți purtăm în noi peste ani tânguirea 

femeilor din Zarand rămase fără fii și soți. Prin versurile din 

volumul de poezie ‖Zarand sunt‖, lansat la Brad, poetul Mircea 

Vaida - Voevod ne-a reamintit toate acestea. 

Scriitorul Mircea Vaida Voevod s-a născut în data de 9 

decembrie 1941 la Timișoara, dintr-o veche familie nobiliară 

românească din Transilvania. Bunicul său, marele patriot 

Alexandru Vaida Voevod a fost unul dintre organizatorii Marii 

Adunări Naționale de la Alba Iulia, de la 1 Decembrie 1918. 

           Anii de școală și-I petrece la Brad, în Zarand. De 

aceea, scriitorul se simte în totalitate al Zarandului, după cum 

afirmă cu tărie în multe din versurile sale dar mai ales în ultimul 

volum de poezie intitulat ‖Zarand sunt‖ și lansat la Brad. 

Deși copilăria, adolescența și tinerețea îi sunt profund 

marcate de persecuțiile politice suportate de familia sa, talentul 

literar de excepție îl impune în cele din urmă ca poet, eseit, critic 

literar, comparatist și romancier.    

Astfel, Nicolae Manolescu îl consacră cu entuziasm  ‖drept 

un eseist rafinat […] face critică în continuare, se dedică o vreme 

studiilor de istorie literară, scrie romane, teatru, așadar o 

cuprindere totală a literaturii, care divulgă ambiția 

excepționalului, este ambiția animată de conștiința unei eredități 
grele.” 

          La Brad, în mijlocul grupului de vechi prieteni și 
cunoștințe, poetul își afirmă cu seninătate și pasiune mândria de a 

aparține unui ‖popor bătrân‖ care își ‖merită veșnicia‖, un popor 

care a trecut peste veacuri ‖cu o lacrimă cât Dumnezeu în ochiul 

stâng‖, mereu hăituit, umilit și hăcuit. Străbunii aceștia își dorm 

somnul cel lung pe dealul Lia din Brad, sub ‖fierul plugului, sub 
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roți‖, sub fierul plugului care le asigura pita, existența de fiecare 

zi, dar care le-a servit în timp și ca armă de luptă, atunci când nu 

au mai putut suporta ‖jugul‖. Iar ‖roțile‖  bântuie și astăzi visele 

românilor din Ardeal. 

‖Zarand sunt‖ este o lecție majoră de istorie și patriotism, 

ne aduce aminte de eroii noștri, de Avram Iancu, de Horea, 

Cloșca și Crișan, de faptul că suntem un popor vechi și demn, 

chiar dacă astăzi patriotismul și mândria de a aparține unui neam 

sunt rău privite și disprețuite. Însă poetul afirmă în fața noastră 

că :‖mi-e vechi Gorunul, neamul, casa‖ , ‖ că sunt Zarand, vă 

spun, / că sunt Gorun‖, iar existența sa este jalonată de lungul 

șir ‖de cruci, de sfinte oseminte‖. 

            Mai vorbește de sufletul românului nostru din 

Zarand, blând, modest și tolerant, sufletul moțului zărăndean pe 

care îl regăsim ‖înghesuit în biserici ce seamănă cu căruțele cu 

coviltir/o toacă ce bate lemn pe lemn, os pe os, lacrimă pe 

lacrimă/ Horea-domn și tată.‖ Totul în Zarand  se raportează la 

tumultul istoriei scrise cu sânge, la eroii săi. 

Poetul își amintește cu nostalgie de anii de școală de la 

Brad, de colegii săi, de profesorii săi excepționali, de cei fără 

caracter, de umilințele suportate în acei ani doar pentru că 

provenea dintr-o familie care a ‖făcut‖ o parte din istoria acestei 

țări. 

Se identifică cu ‖dealul cu iarbă, Lia‖, cu fânul înflorit, cu 

trifoaiele cosite de coasele moților, cu clăile de pe holdele din 

Zarand, care sunt când ‖stupe de fân‖, când ‖mănăstiri de fân, 

totemuri românești ale verii‖,  ca în final să ne mai încredințeze 

pentru a nu știu câta oară că: ‖Zarand sunt! Zarand rămân pururi‖, 

legat de ruine, de istorie, de trecut, pentru că, tot poetul 

spune: ‖cine nu are ruine, nu are trecut, nu are istorie‖  ,iar eu aș 
adăuga, nu are nici viitor. 

O prezentare de excepție a cărții ‖Zarand sunt‖ , amplă, 

minuțioasă , plină de sensibilitate și adâncă înțelegere a făcut-o 

doamna profesoară Livia Fumurescu, fostă colegă a scriitorului 

Mircea Vaida Voevod. 
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          Au mai vorbit despre omul și scriitorul Mircea Vaida 

Voevod, cetățean de onoare al municipiului Brad, doamna 

profesoară Bianca Leucian și primarul municipiului Brad, domnul 

Cazacu Florin. 

         Lansarea cărții de poezie ‖Zarand sunt‖, pentru toți 
cei prezenți a fost un adevărat regal de poezie bună, și așa cum 

am mai spus o excepțională lecție de istorie și patriotism.  
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DANA ANADAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZIUA NAŢIONALĂ A CANADEI SĂRBĂTORITĂ 

ROMÂNEŞTE LA WINDSOR 

 
Ca ţară multinaţională, Canada şi-a creat o tradiţie a 

respectului pentru fiecare comunitate etnică  ce locuieşte pe 

teritoriul ei. Membrii Societăţii ― Graiul Românesc‖, activă în 

oraşul  canadian Windsor din 1929 şi trezită la o nouă viaţă în 

ultimii ani, au organizat un cenaclu literar destinat să marcheze în 

stil românesc Ziua Naţională a Canadei. Am citit anunţul semnat 

de preşedinta Emilia Matei, anunţ trimis electronic de 

organizatorii evenimentului membrilor societăţii: ―Vă este dor de 

opera marilor poeţi ai neamului nostru? Vă invităm la o întâlnire 

de suflet cu opera lui George Coşbuc şi Ioan Alexandru. Invitat 

special: D-na Anca Sîrghie, profesor la Universitatea "Alma 

Mater"  din Sibiu, Doctor în Filologie, scriitor. Domnia Sa îşi va 

lansa aici la noi, recenta carte  Radu Stanca - Evocări şi 

interpretări în evantai. Anul trecut, tot la noi, în Windsor, Canada,  

D-na Sîrghie şi-a lansat cartea  Lucian Blaga şi ultima lui muză, 

carte care anul acesta a primit Premiul Uniunii Scriitorilor din 

România, la filiala Sibiu. Vă aşteptăm cu drag să participaţi la 

acest eveniment, un eveniment de suflet cum nu se întâmplă să 

avem des. Ataşat aveţi toate informaţiile necesare.‖  
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 Aşa cum a anunţat preşedinta societăţii, Emilia Matei, care a 

fost  şi moderatoarea acestui eveniment literar, scriitoarea Anca 

Sîrghie, autoare a peste 30 cărţi şi 400 de articole apărute în presă,  

a sosit la Windsor cu recentul volum Radu Stanca. Evocări şi 

interpretări în evantai, Editura Technomedia, Sibiu, 2016. 

Lansarea cărţii a fost susţinută de profesoara Doina Popa, care a 

refăcut întregul traiect al exegezei  stanciene, de la teza de 

doctorat cu tema Radu Stanca-studiu monografic, susţinută  de 

Anca Sîrghie la Facultatea de Filologie din Cluj-Napoca  în 1981, 

când un referat fusese scris de filosoful Constantin Noica, 

ajungând la ediţia din 1996 a cărţii Radu Stanca şi obsesia 

Thaliei. Ipostazele omului de teatru. Au urmat în 2012 volumul 

Dăltuiri şi în 2015 Radu Stanca. Profil spiritual, ambele ediţii 

fiind îngrijite excelent de Anca Sîrghie în colaborare cu Marin 

Diaconu.‖Iremediabil îndrăgostită de Radu Stanca―, după 

expresia luiMihai Posada,   primul recenzent al noii cărţi, 

autoarea a pus în valoare sub titlul Evocări, un capitol important 

al cercetării de  istorie literară a scriitorului Horei Domniţelor,  

respectiv   cele 39 texte cu mărturisirileinedite în bună parte ale 

unor actori, regizori, rude, prieteni, colegi, cu toţii personalităţi 

care  prin amintirile lor pot complete la început de secol XXI 

exegeza acestui genial scriitor român, murit la 42 de ani în plin 

elan creator. La fel de importante sunt, după opinia profesoarei 

Doina Popa, şi eseurile din ultimii ani ale autoarei, prezentate la 

sesiuni ştiinţifice academice şi incluse aici în capitolul 

Interpretări. Raţiunea pentru care Anca Sîrghie a conceput în 

noul volum  şi un grupaj de Reportaje este reconstituirea 

traiectulului evenimentelor dedicate lui  Radu Stanca în ţară şi în 

străinătate în ultimii ani. Informaţia documentară se completează 

în Anexele şi Notele din finalul volumului.  Aşadar,o carte pe cât 

de frumoasă, captivantă la lectură, pe atât de binevenită ca 

instrument de cercetare literară.  

Conferinţa anunţată prin afişul manifestării ―De la George 

Coşbuc la Ioan Alexandru‖ a dat universitarei sosite de la Sibiu 

posibilitatea să vorbească  despre câteva momente  prea puţin 

cunoscute din biografiile celor doi poeţi transilvani. Publicul 

prezent la acest eveniment, format  în mare majoritate din 

membrii societăţii, a urmărit cu interes  modul cum conferenţiara 
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a pus în relaţie momente ale vieţii cu realizări artistice, 

argumentarea făcându-se cu citate concludente pentru înţelegerea 

valorii naţionale şi universale  a unor asemenea scriitori români. 

―Sunt suflet din sufletul neamului meu/ Şi-i cânt bucuria şi-

amarul‖ sunt cuvintele  inegalabile desprinse din crezul de patriot 

al lui George Coşbuc, care în Decebal către popor, Noi vrem 

pământ, O scrisoare de la Muselim Selo, Noapte de vară, 

Moartea lui Fulger şi în nemuritoare idile şi balade a imortalizat 

felul de a fi al neamului nostru.  

Anca Sîrghie a atras atenţia asupra faptului că poetul 

năsăudean nu poate rămâne etichetat numai ca ―poet al 

ţărănimii‖şi caautorul primei monografii lirice a satului transilvan, 

ci va trebui apreciat şi ca traducător de forţă al unor texte 

fundamentale din literatura universală, precum epopeile Eneida 

de Virgiliu sau Odiseea de Homer. Tot pe linia savantei maniere 

de abordare a literaturii autentice, se cere reţinut faptul că George 

Coşbuc a învăţat limba italiană spre a pătrunde cu adevărat un 

text ca  Divina Comedia  de Dante Alighieri.  

Stilul  prozodic perfect al versurilor create de George Coşbuc 

ar trebui să devină obiect de studiu pentru toţi tinerii care vor să 

scrie  astăzi poezii, pentru că autorul Nunţii Zamfirei este un 

clasic al literaturii române, el şlefuind cu migala unui bijutier 

fiecare vers plămădit. Din păcate,  George Coşbuc este unul 

dintre poeţii care nu mai figurează în manualele şcolare actuale, 

deşi bogăţia mesajului transmis prin opera sa, ce fixează o vârstă 

reprezentativă a civilizaţiei noastre rurale, cu componentele sale 

sociale, etice, spirituale şi estetice, ar  trebui să fie un necesar 

model pentru tinerele generaţii, cu poeţii şi cititorii lor. 

 Pornind de la amintirile propriei studenţii la Cluj-Napoca,în 

continuare, Anca Sîrghie a vorbit românilor canadieni despre un 

poetcontemporan nestudiat în şcoală şi cu atât mai interesant, 

Ioan Alexandru, colegul ei de an. Conferenţiara a demonstrat ce 

drum a urmat Alexandru de la perioada debutului, produs la Cluj, 

unde  el citea poezii în cenaclurile importante ale oraşului de pe 

Someş,  până la afirmarea plenară în mediul bucureştean, ca poet 

imnolog inegalat până acum în literatura română, autor al Imnelor 

Transilvaniei, al Imnelor Putnei,Maramureşului, Munteniei şi 

altele. După absolvirea facultăţii, el învăţa limba ebraică, greaca 
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veche, la care l-a ajutat prin anii 1968-1970  teologul  student 

Dumitru Ichim,  ajuns apoi poet şi preot la Kitchener, Canada.  

Ca orator universitar la Facultatea de Litere din Bucureşti, 

Ioan Alexandru captiva atenţia studenţilor cu temele biblice ale 

prezentărilor sale literare într-o perioadă a ateismului  socialist 

agresiv. Dan C. Mihăilescu îşi amintea în eseul pe care  i l-a 

dedicat în 2015 sub titlul Ce-mi veţi face dacă vă iubesc? că 

profesorul său Ioan Alexandru ‖era un havuz de credinţă, cultură 

şi înţelepciune. Ani de-a rândul l-am urmat cu Biblia-n desagă în 

tot felul de cămăruţe de prin mansarda Filologiei bucureştene, 

unde ne citeace a tradus din Cântarea cântărilor ori scotea pe 

tăcute un album de autoportrete Rembrandt şi, cale de două 

ceasuri, în tăcerea noastră înmărmurită, ne făcea istoria Luminii, 

a Chipului, a mâinii carebinecuvântă…‖   Învăţase şi limba 

germană, ca apoi, sprijinit de filosoful Heidegger, să  obţină o 

Bursă Humboldt, cu care va colinda mai multe oraşe din 

Germania, interesându-se de filozofie şi de istoria artelor. După 

căderea regimului comunist în România, Ioan Alexandru a 

devenit senator şi lui i se datoreşte crucea care şi acum stă 

montată la Parlamentul României. Cu Ulvine, soţia lui din 

studenţie, a avut 5 copii de care a fost foarte mândru până la 

moartea care a survenit în anul 2000, la numai 59 de ani. Petre 

Ţuţea îşi amintea de el cu afecţiune, pentru că ―a îndrăznit 

nelimitat…Doi laici au vorbit religios universitar: Nae Ionescu şi 

Ioan Alexandru.‖Conferinţa s-a încheiat cu concluzia că ―Ioan 

Alexandru a lăsat viitorimii literelor române o zestre de gând şi 

simţire vibrantă, singulară în esenţa ei, dacă socotim fie şi numai 

dimensiunea imnografică a universului său liric. Sunt convinsă că 

generaţiile prezentului şi cele ce vin vor intra cu mare folos în 

orizontul ei.‖ 

Momentul cel mai animat  al reuniunii literare de la Graiul 

Românesc a fost, fără îndoială,  recitalul interactiv al 

participanţilor. După ce gustaseră din dulciurile servite la localul 

Brewin‘Bros Coffee Shop din Windsor, Darius Popescu  şiDan 

Olariu, Ştefan Popescu, Cristina Stamate,  Mihaela Popescu şi 

Daniela Anghel şi-au ales versurile preferate din poeziile lui 

George Coşbuc şi Ioan Alexandru. Întreaga asistenţă a cântat 

melodii pe versurile La oglindă şi Numai una de G.Coşbuc şi 
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Lumină lină, melodia compusă de Tudor Gheorghe pe textul lui 

Ioan Alexandru.  

S-a creat instantaneu atmosfera acelui ―acasă‖, care poate 

lipsi enorm celor mai mulţi români stabiliţi în străinătate. Deşi ne 

aflam la mare depărtare de ţară, am simţit  cu toţii că un 

eveniment important cum era la 1 iulie Ziua Naţională a Canadei 

se poate sărbători  la Windsor într-un stil autentic românesc.   
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                           LANSARE DE CARTE 

 

   În data de 22 iunie 2016 la Centrul Cultural Lucian Blaga sala  

Gheorghe Maniu din Sebeş, în prezenţa unei numeroase asistenţe 

elevate, a avut loc lansarea volumului de versuri ,, Suflet de rouă‖ 

aparţinând poetei Viorica Cazan. Întâlnirea a fost moderată de 

Rodica Hăbian, directoarea Bibliotecii municipal din Sebeş. La 

această sărbătoare a cărţii au fost invitaţi scriitorii: Virgil Şerbu 

Cisteianu membru al UAP care a făcut o interesantă sinteză 

asupra operei poetei arătând că: ,,Polivalenţa sa structurală, 

explicabilă prin eficienţa unei fantezii exuberante, arată faţetele 

multiple ale fiinţei sale spirituale, definită prin convingere şi 

viziune generală, prin bogăţie imaginativă. Nu se limitează  la 

zone de gând ţărmurite, adică nu se ţărmureşte într-un singur mal 

ci avansează nava gândurilor ,, spre alte zări‖ ca să reproduc o 

jumătate de vers din Esenin.‖  

      Despre volumul de versuri au vorbit: poetul Dumitru Mălin, 

membru a U.S. din România, care a remarcat calitatea poemelor  

din acest volum, prof. dr. Traian Ioan Mârza preşedintel UAP, 

Mariana Moga, Costescu Maria Cornelia, Corina Corpodean, 

eleva Diana Oltean, Ioan Demian, Theodor Moga, nepotul 

autoarei care a recitat din versurile sărbătoritei, Mariana Hera, 

Eugen Stănescu  şi L. Stoia. 

     Am mai participat ca invitaţi scriitorii Dorin Oaidă, Ioan Brad 

şi Veronica Oşorheian membrii ai UAP  din Alba Iulia 

     

 

 

 

                               
 

 

 

 

 

 

 



 

157 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      Foto: Aspecte din timpul lansării 

 

Luând cuvântul autoarea a mulţumit celor prezenţi pentru 

participare la această lansare şi le-a vorbit despre modul cum 

scrie, despre celelate trei volume ale sale etc. Întâlnirea s-a 

încheiat cu acordarea de autografe şi cu o mică şi interesantă 

agapă la domiciliul poetei. 

                                                       CRONICAR 
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