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       Încă de la debutul său în revista ,,Licurici” a Liceului 

Eparhial ,,Bogdan Petriceicu Haşdeu” din Chişinău, la nici 16 

ani, Magda Isanos a lăsat să se întrevadă un mare talent 

scriitoricesc. Urmând studiile universitare în drept şi filosofie de 

la Universitatea Mihăileană din Iaşi, Magda Isanos intră în 

contact cu scriitorimea timpului său atrăgând repede atenţia unor 

critici literari şi scriitori importanţi ai timpului. Iată ce ne spune 
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despre ea Al. Piru în cronica la volumul de versuri „Cântarea 

munţilor”, apărută în revista „Tinerimea” nr.20/18 din noiembrie 

1945: 

  „Am cunoscut-o la Iași, acum șapte ani, pe când - studentă la 

Facultatea de Drept - publica cele dintâi poezii într-o revistă 

condusă întâi de Topârceanu și M. Sadoveanu, apoi de 

Sadoveanu și M. Codreanu. Am fãcut de asemenea ucenicie 

comună în suplimentul literar al ziarului Iașul și la Jurnalul 

literar. Împreună cu Eusebiu Camilar, cu care-şi împletise 

destinul pământesc, Magda Isanos era una din puținele nădejdi 

literare ale bătrânei cetăţi moldovene, poate chiar singura, într-

o puzderie de barzi decadenţi şi meschini./.../ Moartea 

prematură și inexplicabilă a poetei ne-a turburat şi ne-a umplut 

de tristețe.” 

   În anul 1943, la apariţia volumului de versuri „Poezii” Const. 

Vârtej, nota în revista „Cetatea Moldovei” nr. 7/ iulie, 

următoarele: 

  „O poezie grea de conținut, o poezie nouã, care va aduce unele 

întorsături în scrisul actual. D-na Magda Isanos e prima poetesă 

modernistă în adevărata accepție a cuvântului, creându-și un 

drum propriu cu materialul sufletesc cu care vine - inedit - 

intelectualizat și muzicalizat la exces. De la debutul poetei până 

la apariția acestui volum a fost o epocă de mustire, în care 

undele venite de la poeții franceji moderniști au fost 

binefăcătoare, cu precădere un Verlaine, Valéry sau James... 

Finețea feminină și-a spus însă cuvântul tors în fir propriu, 

pecetluit de inedit, de originalitate./.../ Versurile d-nei Magda 

Isanos, sunt sigur, vor da din nou prilejul unor discuții, prin 

tăria lor sufleteascã, prin noutatea cu care vin, și printr-un 

talent inegalabil până-n prezent în versificația feminină. Poate 

va-ncepe o școală nouă.” 
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   Şi cronicarul acestui volum a intuit perfect: odată cu Magda 

Isanos a început o şcoală şi o epocă nouă în poezia feminină 

românească ceea ce îl determină peste ani pe Nicolae Manolescu 

să afirme  în prefaţa la volumul: „Poezia română modernă de la 

G. Bacovia la Emil Botta” apărut în anul 1968 la Editura pentru 

literatură, colecţia Biblioteca pentru toţi, următoarele:     

    „Dintre multe nume se impun două: cel dintâi este al Magdei 

Isanos, poetă excepțională, cu mare influență asupra întregii 

poezii feminine de după război. Nota ei este spaima că nu va 

apuca să spună tot ce are de spus/.../ Boala i-a dat o mare 

gravitate lăuntrică: poeta ia cunostință de univers ca și cum s-ar 

ruga, tulburată de toate câte sunt în juru-i cu sentimentul că se 

împărtășește dintr-o taină/.../. Natura îi apare ca un templu, în 

care pomii tineri înalță o cântare soarelui, zeu popular printre 

plante./.../ Presimțirea că va muri a Magdei Isanos s-a împlinit 

repede și nu putem decât să regretăm că n-a trăit mai mult cea 

care se anunța, chiar și printr-o activitate atât de restrânsă, 

drept cea mai profundă poetă a literaturii române.” 

                                      *** 

    Magda Isanos s-a născut la  Iași, la 17 aprilie 1916, fiică a lui 

Mihai Isanos și a Elisabetei (n. Bălan), doctori în medicină. A 

urmat școala primară la Costiujeni, spital unde lucrau părinții ei, 

în apropiere de Chișinău, iar liceul la Școala Eparhială de Fete 

din Chișinău. A studiat la Iași dreptul și filozofia; licențiată în 

drept, a profesat scurt timp avocatura la Iași.  S-a stins din viață 

la București, la 17 noiembrie 1944. 

    Despre viaţa şi activitatea poetei, am primit de la prietena şi 

colaboratoarea noastră, scriitoarea Elisabeta Isanos, nimeni alta 

decât fiica Magdei Isanos, un material mai puţin cunoscut de 

cititorii noştrii în care ne spune: Cum era Magda Isanos? 

,,Cei care-i ştiau doar poeziile nu puteau bănui că autoarea 
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lor era o fată veselă. Iar cei care o ştiau doar pe ea nu aveau 

cum să-şi închipuie câtă tristeţe se ascundea în versurile ei. Cum 

se împăcau, oare, lumina şi umbra, cele două feţe ale Magdei 

Isanos? Veselia îi filtra ca o rază de soare tristeţea din versuri. 

Cred că ea se ferea de sinceritatea impudică a confesiunii 

directe, de mărturisirea spontană, uneori necugetată, a celui 

care mută povara pe sufletul altuia relatându-şi necazurile sub 

formă de veşti din infernul personal. Structurată în adâncime, ca 

o eclipsă, când între Soare şi Terra se interpune Luna, iar pe cer 

se iveşte „soarele negru al melancoliei”, Magda Isanos avea 

forţa născută din echilibrul energetic al contrariilor. Ştia că 

oamenii nu vor să plângă, ci să râdă ori să fie mângâiaţi. Râsul, 

o altă faţetă a hohotului de plâns, e mai greu de stârnit, iar a 

mângâia e un har pe care puţini îl au, de obicei aceia care au 

suferit. Din îmbinarea între râs vădit şi plâns ascuns, izvora 

farmecul ei. Nu alesese calea egoistă şi uşoară a celor care se 

gândesc doar la durerea lor, afişându-şi nefericirea, încerca să-i 

vindece pe cei din jur de melancolia vieţii, ca şi cum rostul ei pe 

lume nu era să le risipească lacrimile, ci să le sporească surâsul.  

   Tristeţea din poeziile Magdei este reversul veseliei diurne: 

un Narcis numai zâmbet se vede în poezie plângând, ori, 

înlăcrimat, îşi zăreşte în versuri surâsul. Amândoi aceşti Narcişi 

sunt autentici, unul fără altul n-ar putea exista. Magda îşi 

cuprindea propriul dublu: personajul fascinant, cuceritor, cu 

care nu te puteai plictisi, nici posomorî vreodată, îşi avea în sine 

antiteza, şi astfel era ea însăşi, cu umbre şi lumini, o operă de 

artă a lui Dumnezeu. Distanţa dintre tristeţea din adânc şi 

veselia de-afară dă nu numai măsura sufletului, ci şi a talentului 

ei: spuse de-a dreptul, zvârcolirile care o frământau nu ar fi 

interesat pe nimeni, dar aşa, gingăşia din versuri se naşte din 

prudenţa spunerii, din teama subînţeleasă şi profundă că prin 

ceea ce spune ar putea răni. Lacrimile sunt cernute prin surâs, şi 
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zâmbetul este filtrat prin lacrimi. 

   În viaţa de toate zilele, momentele cele mai solemne, mai 

dramatice, le înviora cu un zâmbet. Când alţii în situaţia ei ar fi 

plâns ori ar fi încremenit încruntaţi, ea râdea! Printr-o 

extraordinară putere, izvorâtă din marea ei generozitate, a fost 

în stare să-i facă pe ceilalţi să râdă chiar şi atunci când 

înăbuşitoarea boală de inimă ajunsese aproape de culme. Râdea 

pentru a-i scuti pe cei din jur de tristeţe, ori, cel puţin, pentru a 

le atenua disperarea. Era înconjurată de o aură de umor, care 

făcea parte din frumuseţea, din farmecul ei. Umorul altoit pe 

tragismul existenţei dă vieţii şi scrisului ei o lumină eroică, poate 

mai mult, sau cel puţin la fel, ca implicarea în diversele cauze 

ale celor năpăstuiţi.  

   Existenţa i-a fost hotărnicită de două mari războaie, unul 

la începutul, celălalt la sfârşitul vieţii. Sinistrul reper i-a marcat 

copilăria şi sfârşitul, iar primăvara şi toamna aveau să însemne 

pentru ea, ca şi pentru flori şi grâu, timpul naşterii şi timpul 

morţii. Ca un pandant al războiului, apărea, firească, speranţa 

în venirea cât mai grabnică a păcii, aşteptarea „anului unu”, 

„anul păcii între popoare”. La 17 aprilie 1916, când se năştea 

Magda la Iaşi, ziarele scriau că Germania făcea demersuri 

pentru o pace separată cu Rusia. O revistă ilustrată din 

Bucureşti dădea ca termen pentru sfârşitul războiului toamna 

acelui an, cel târziu: septembrie sau octombrie. Dar n-a fost să 

fie cum spera lumea: războiul nu mai putea fi oprit.  

   S-a născut în Duminica Tomii, la orele trei după amiază, 

probabil la spitalul Socola, unde lucrau şi locuiau părinţii ei, la 

marginea  Iaşului. Tocmai atunci, în ocolul primăriei, scriau 

ziarele, zburda, ca însăşi ursita ei nerăbdătoare, un mânz 

rătăcit, roib, cu coama şi coada neagră: întruchipare a tinereţii, 

a nopţii şi a misterului, purtătorul vieţii şi al morţii, simbol legat 

deopotrivă de ploaie, lună şi soare, ca şi de melodica înnoire a 
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lumii. 

   Aşadar, războiul şi pacea, primăvara şi toamna... 

Deopotrivă cu acestea, i-a marcat existenţa marginea, ca spaţiu 

al locuirii şi limită a dublului avânt: spre centru şi spre zări. S-a 

născut la marginea Iaşului, şi avea să locuiască în cea mai 

marginală provincie a României, Basarabia, în incinta unui 

spital aflat în afara capitalei, într-o casă situată la limita unui 

parc imens. În micul cimitir al aşezării basarabene numite 

Costiujeni sau, mai româneşte, Cosânzeni, adolescentă fiind, ea 

privea la mormântul bunicului iubit, aflat într-o margine, şi se 

gândea că, odată, va avea lângă el „un loc prea potrivit”... 

   Şi a mai fost, în sufletul ei, o teamă, furişată, parcă, din 

tragediile vechi. A urmărit-o toată viaţa, după ce în fragedă 

copilărie o boală grea a lovit-o ca un trăsnet din cer: 

poliomielita. Copila perfectă, înzestrată cu toate darurile a fost 

doborâtă şi aproape strivită de o boală cruntă. A zăcut mult şi 

greu, a rămas cu glezna stângă inertă, ca piciorul rupt al unei 

păpuşi. A purtat, ca un memento, urmele bolii şi a rămas cu 

teamă de fericirile prea mari, care ar putea să-l supere pe 

Dumnezeu. Din nou, se întrezăreşte ideea de echilibru al 

contrariilor: purtând în sinea ei şi râsul şi plânsul, se gândea că 

fericirea exagerată îşi va chema, în mod fatal, antiteza, izgonită 

temporar de revărsarea bucuriei. 

   Norocul ei a fost că a avut părinţi plini de grijă şi 

afecţiune. Acolo, cum veneai, cu trăsura sau pe jos, te întâmpina 

o alee de salcâmi spre o poartă de lemn. În curtea străjuită de 

brazi, erau două alei de nuci şi două de peri, câţiva meri, un 

vişin înalt, arţari şi duzi; sub nuci, se făcea toamna un aşternut 

de frunze foşnitoare. Fetele se tolăneau pe crengile unui arţar 

bătrân, şi în toată grădina, iarba creştea atât de înaltă, încât îşi 

puteau croi prin ea tuneluri.... 

   Soră mai mare, Magda nu căuta să păstreze distanţa faţă 
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de cele mai mici: le spunea poveşti, era prima la jocuri, le 

cucerea prin vervă. Îndeplineau orice le-ar fi cerut: să joace 

teatru (ea născocea piesele, întotdeauna istorice, cu un sultan 

cotropitor şi un domn român), să prindă muşte ca să hrănească 

puii din cuiburile doborâte, sau să stea cuminţi când făcea 

şcoală cu ele. Era conducătoarea lor, i se subordonau de bună-

voie, o ascultau şi nu-i ieşeau din cuvânt, iar dacă era ironică 

sau le făcea farse, nici nu le trecea prin minte să se supere. Nu 

atât diferenţa de vârstă, care nu era mare, conta, cât 

superioritatea. O superioritate psihică, un anumit fel de a fi, 

doar al ei, poate un privilegiu obţinut cu preţul suferinţei. Avea 

replica frumoasă şi promptă, uneori tăioasă, era mai sprintenă 

la minte decât normalul vârstei, iar prin elocvenţă se impunea 

adesea şi în faţa celor mari. 

   Îşi scria poeziile solare noaptea, sub ocrotirea umbrei. 

Antiteza era perfectă: insomniacă, nocturnă, se situa în contrast 

cu lumina despre care scria. Aşa cum noaptea este reversul zilei, 

poezia era cealaltă faţă a zâmbetului ei diurn. Nu-i plăcea să-şi 

citească poeziile cu glas tare. Mamei ei, dacă o-ntreba, i le 

dădea să le citească singură, iar surorilor le cerea să i le copieze 

„pe curat”, cu chenar în două culori, căci ea avea un scris 

„urât”, dar cu trăsături ferme, bine formate, încă de la o vârstă 

foarte tânără. Văzându-şi poeziile copiate caligrafic, zâmbea: 

„Dacă se vor găsi vreodată caietele astea, se va spune cu 

uimire: Ce scris pueril şi ce gândire profundă!” Din când în 

când, îşi rupea caietele sau le ardea; pe unul l-a aruncat, într-o 

vară, în mare. 

   Numai o actriţă cu vervă şi temperament ar fi fost în stare 

să strălucească în rolul Subretei, din „Avarul” de Molière: 

simplă apariţie mută, trebuia să-şi farmece publicul având la 

dispoziţie doar o mătură şi o cârpă de praf! Elevă în clasa a VI-a 

de liceu, Magda a interpretat acest rol şi a avut un succes 
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extraordinar, la un hram, când era şi „serbarea şcolii”, au 

asistat sute de elevi, fete şi băieţi; la sfârşit, toţi actorii au format 

o piramidă, iar Magda, cu mâinile-n şolduri, cu şorţ şi bonetă, 

poza râzând, în vârf, deasupra tuturor...  

   Emoţii, putea să aibă, dar niciodată nu le-ar fi arătat, nu 

le-ar fi recunoscut; surorile nu au văzut-o niciodată având 

„trac”. Bineînţeles, toate astea presupuneau o luptă continuă cu 

sine, iar ea a fost, pe toate planurile, o luptătoare, astfel şi-o 

amintesc toţi cei care au  cunoscut-o, aşa o arată şi episodul 

care urmează. 

   Cea mai rece şi mai impunătoare clădire din Chişinău, 

Liceul Eparhial, se înălţa posomorâtă pe o sprânceană de deal, 

deasupra unui rând de crâşme. Directoarea care conducea cu 

mână de fier liceul era doamna Elena Alistar, mătuşa Magdei. 

Severă ca o mănăstire sau ca o puşcărie, Şcoala Eparhială era 

supranumită „Muntele Athos”, cu interdicţia pe dos, cei opriţi să 

intre fiind elevii de parte bărbătească. Când Magda a păşit spre 

mijlocul careului, celor o mie de fete li s-au muiat picioarele şi 

în curtea zidită s-a făcut linişte. Directoarea le adunase ca să 

comunice o abatere gravă: două eleve de clasa a opta, de la 

secţia normală, fugiseră din internat, într-o sâmbătă seara, ca să 

se ducă la un bal mascat. Urmau să fie drastic pedepsite, 

sancţiunea nu era încă oficială, dar se ştia că aveau să 

primească pedeapsa maximă: eliminarea din toate şcolile din 

ţară. Magda a făcut câţiva paşi hotărâţi, s-a oprit în faţa 

directoarei şi a cerut voie să vorbească. A prezentat pe scurt 

fapta, apoi starea materială a familiilor din care proveneau 

vinovatele. Erau fete sărace, din familii cu mulţi copii, în anul 

acela urmau să termine şcoala şi, „intrând în pâine”, ar fi putut  

să-şi ajute părinţii şi fraţii; nu era vorba, aşadar, numai de 

soarta lor, ci şi de a familiilor. Orice pedeapsă, spunea Magda, 

trebuie să urmărească nu nimicirea vinovatului, ci îndreptarea 
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lui. În ce mod ar fi putut acestea să se îndrepte, dacă erau scoase 

definitiv din şcoală? Eliminarea doar pentru un anumit interval 

sau mustrarea publică le-ar fi dat posibilitatea să se corijeze; în 

plus, ar fi învăţat lecţia iertării şi a generozităţii, în locul 

ranchiunii care le-ar fi marcat pentru tot restul vieţii. În mâinile 

directoarei stătea, deci, soarta atâtor oameni, doar ea avea 

posibilitatea de a îndruma spre bine nişte copile care greşiseră 

din simplă curiozitate. Impresionată, directoarea părea gata să 

cedeze, când Magda a rostit un cuvânt care nu trebuia spus: 

„Pentru toate aceste motive, trebuie să le iertaţi!” Trebuie... 

Împinsă de firea ei voluntară, eleva o învăţa pe directoare ce 

trebuie să facă! Doamna Alistar nici n-a mai vrut  s-audă de 

clemenţă, mai mult: a eliminat-o şi pe Magda pentru o 

săptămână. Atunci, toată şcoala a făcut greva foamei: veneau în 

sala de mese, dar nu se atingeau de mâncare. Meniul de la 

cantina şcolii era, în general, sobru, dar, în timpul grevei, 

doamna directoare a dat dispoziţie să se gătească mâncăruri 

alese, cu speranţa că le va face pe eleve să cedeze. Protestul a 

durat, totuşi, destul de mult, şi lumea se mira cum reuşeau fetele 

să reziste; de fapt, erau alimentate noaptea, cu dulceţuri, fructe, 

prăjituri, aduse pe ascuns de mama Magdei, gata  oricând să 

apere cauza unor copile sărace şi nedreptăţite. Solidaritatea 

elevelor de la Eparhială a uimit; după ani şi ani, nimeni nu mai 

ştia nici numele fetelor, nici dacă fuseseră iertate sau pedepsite 

conform deciziei. Tuturor le-a rămas însă în minte curajul 

Magdei, felul cum luptase ea în agora şcolii. E ca şi cum istoria 

ar fi reţinut numele avocatului lui Dreyfus, uitându-l pe al celui 

pe nedrept reţinut în Insula Diavolului... 

   Cum arăta Magda, studentă la două facultăţi, Drept şi 

Filozofie, în toamna anului 1934? Cel mai bine se descrie ea 

însăşi, într-o schiţă, sub chipul unei fete abia coborâte din trenul 

de Chişinău, gata să urce „calea regală” a Iaşului, strada 
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Carol, spre Universitate: într-un taior nou, în mână cu o servietă 

la fel de nouă, „îşi întoarce faţa la dreapta şi la stânga, şi, cu 

mândrie şi cu entuziasm, ea strigă din ochi tuturor: sunt 

studentă!” Apoi, „în neprimitoarea cameră mobilată, stă pe 

marginea patului şi nu poate dormi; îşi aminteşte de grădina de-

acasă...” „La Universitate, a doua zi, totul e copleşitor... Larma, 

zidurile prea înalte, îndrăzneala viitorilor colegi. Desigur, i se 

face curte, chiar dacă nu-i frumoasă, e tânără. Studenţii îi fac 

loc lângă dânşii...” Ea „priveşte drept la oameni ca şi cum le-ar 

spune: eu am să înving.”  

   Faţada Universităţii Mihăilene se desfăşura simfonic, 

impresionându-i pe noii veniţi, rătăciţi între feţe necunoscute, în 

căutarea avizierelor cu anunţuri şi orare. Corpul profesoral era 

alcătuit din „cariatide” pe măsura „zidurilor prea înalte”: nume 

prestigioase, cu doctorate străine şi lauri academici... Pe de altă 

parte, Magda explorase şi celelalte posibilităţi oferite de Iaşi: 

seratele de la „Bragadiru”, cinematografele, Copoul... Nu peste 

mult, însă, poezia şi cărţile aveau să-i rămână singurii, 

statornici prieteni, „într-o vreme mohorâtă şi laborioasă.” În 

oraşul dezolant, toamna, cu zgomotul ploii curgând în burlane, 

în timp ce „norodul vesel al studenţimii” cobora la vale, spre 

oraş, grăbindu-se la vreo serată sau la un spectacol, doar ea 

urca la deal, spre gazdă, unde o aştepta, în camera rece, noaptea 

de insomnie... 

   El avea un nume sonor ca un pseudonim: Eusebiu Camilar. 

Amândoi erau poeţi. Întâlnirea a fost una dintre acele apropieri 

care se întâmplă rar, o revelaţie benefică, şi pentru unul, şi 

pentru altul. Fericiţi că soarta îi adusese alături, nici unul nu 

voia mai mult. Lucrurile s-au complicat mai târziu, când, 

înştiinţată despre planurile lor de căsătorie, mama Magdei a 

sosit la Iaşi şi a vrut să afle detalii despre viitorul ginere: „cine-

i”, „de unde-i”, „cu ce se ocupă”, ce studii are”, „din ce 
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trăieşte”, ”din ce o să trăiţi”... Şi a constatat cu uimire că, în 

afară de superlative şi declaraţii de dragoste („Îl iubesc...Cum 

era să-l întreb ce studii are?”), Magda nu avea nici un răspuns 

concret. Se iubeau, şi asta le era de-ajuns. S-au căsătorit în 

martie 1938. În mai, ea le scria celor de-acasă: „Eu sunt foarte 

fericită, cred că nu e exagerat să spun că ne iubim în fiecare zi 

mai mult. Ne-am pus verighetele, ne stau foarte bine, nici largi, 

nici strâmte... Zeby îmi aduce flori din oraş, îmi lustruieşte 

pantofii, şi nu mă lasă să fac treabă, de parc-aş fi o principesă în 

exil. Câteodată mi-i frică. Atâta fericire poate supăra pe 

Dumnezeu.”   

   În septembrie 1939, Eusebiu Camilar a fost concentrat la 

Botoşani, trimis undeva „pe zonă”, şi ulterior pe frontul de 

răsărit. Odată cu invadarea Cehoslovaciei de către armatele 

hitleriste, începuse conflictul, care avea să devină al doilea 

război mondial. Invadarea Basarabiei de către armatele 

sovietice, la 28 iunie 1940, a însemnat exodul familiei din 

Chişinău, întâi la Iaşi, apoi la Bucureşti, unde Magda i-a urmat. 

După o scurtă revenire în 1941, refugiul basarabean s-a repetat 

în primăvara timpurie a lui 1944; Magda a părăsit şi ea, a doua 

oară, Iaşul, familia s-a reunit în Bucureştiul aflat sub 

ameninţarea continuă a bombardamentelor. Pentru Magda, au 

fost anii „plânsului pe prispe de lut”: singurătate, tristeţe, 

atacurile repetate ale bolii...  Stătea mai mult întinsă pe pat; mă 

duceam şi-o îmbrăţişam, îmi lipeam faţa de umărul ei şi mă 

uitam cum împletea, căci ea împletea mereu, în toamna lui 1944, 

ultima ei toamnă. Împletitul e geamăn cu aşteptarea, iar ea nu 

termina niciodată de împletit ciorapi, nu din cauză că ar fi 

deşirat noaptea ce croşetase ziua, ci pentru că se gândea mereu 

la o pereche de picioare bărbăteşti cu tălpile îngheţate, care 

trebuiau ocrotite de frig: picioarele lui Ulysse, aflat pe drumul 

către casă. Aşeza unele sub altele şiruri albe, şiruri negre, şiruri 
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cenuşii: o nedescifrată Odyssee de lână. Şi-a revăzut poeziile şi, 

cu zece zile înainte de a muri, manuscrisul a fost depus la 

Editura Fundaţiilor Regale. Lucrând împreună cu soţul ei la 

drama „Focurile”, a pus în gura unui personaj, următoarea 

replică, ţâşnită din inimă: „Dac-aş şti că prin moartea mea se 

schimbă măcar un strop din nedreptăţile lumii, sunt gata să 

mor...” S-a întâmplat la 17 noiembrie 1944, în casa din strada 

Popa Nan 49, la Bucureşti. Şi lumea, cu nedreptăţile şi 

atrocităţile, a continuat să curgă mai departe. 

   În ceremoniile pythagoreicilor, pe lângă muzică şi  

dansuri, gimnastică filozofică, exerciţii mnemotehnice şi recitări 

de eufonii, un rol de seamă îl aveau parfumurile. Reţeta unuia, 

furnizată de Plutarh, cuprinde: miere, vin, stafide, căprişor 

(fuscus), răşină, smirnă, lemn de trandafir, fistic, bitum, trestie 

parfumată numită obligeană, stevie, ienupăr, mentă... Încerc să-

mi imaginez amestecul, în care par a se concentra, subtil, în 

proporţii atent cântărite, ape, munţi, vii, grădini, străzi, păduri... 

Dacă poezia ar putea impresiona nările, cred că versurile 

Magdei ar fi aureolate de acest miros, făcut din: maluri de 

pârâu, livezi cu stupi, bucătărie vara, pădure de brazi, asfalt de 

oraş, biserică, tufiş aprins... I-aş spune parfumul pythagoreic al 

lumii. Ar putea fi povestea Magdei, cuprinsă într-o aromă: 

născută pentru a percepe şi a întruchipa armonia, mereu sub 

impulsul iubirii, şi-a trăit bucuria şi suferinţa până la capăt şi a 

pornit spre lumină, strângând în mâini semnul Crucii. O ursită 

cu parfum de păgânătate creştinată.” 
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VIRGIL ŞERBU CISTEIANU  

     

      RĂSPUNS DOMNULUI POPA MIRCEA 

        LA ARTICOLUL ,,PRESA ALBAIULIANĂ” 

 

       În revista ,,Discobolul” 

domnul Popa Mircea din Cluj-

Napoca, publică un articol în 

care face nişte observaţii 

personale, după doi ani de la 

apariţia volumului „Istoria 

jurnalismului din România în 

date. Enciclopedie Cronologică”, 

la editura Polirom din Iaşi, în 

care îl urechează pe  Marian 

Petcu şi cartea sa care de la apariţie a fost catalogată ca „un 

eşec jurnalistic de proporţii” (rev. Discobolul nr.193, 194, 

195 număr trimestrial pe lunile ianuarie, februarie, martie 

2014, p.155). 

      Nu comentăm aceste păreri ale domunlui Mircea Popa 

despre Enciclopedia lui Marian Petcu, nici articolul despre 

presa albaiuliană cu toate că domnia sa a ignorat, probabil 

din grabă, nu din superficialitate, o sumă importantă de 

ziare şi reviste apărute în limbile română, maghiară şi 

germană, la Alba Iulia încă din secolul al XIX-lea, şi în 

secolul al XX-lea precum şi la acest început de secol XXI. 

     În articolul amintit, la paginile 165-166 din revista 

Discobolul, Domnul Mircea Popa scrie: 

      „Un moment remarcabil pentru viaţa cultural-ştiinţifică 

a oraşului a constituit-o apariţia revistei ,,Gând 

Românesc”, avându-l ca preşedinte de onoare pe 

profesorul Vasile Fanache, ca director pe profesorul 
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Mircea Popa, iar ca redactor pe Virgil Şerbu Cisteianu. La 

început revista a avut un ritm de apariţie lunar, apoi 

trimestrisal, ca în cele din urmă să apară după bunul plac 

al redactorului ceea ce a dus la subminarea intereselor 

revistei. Numerele sunt foarte inegale ca valoare şi mod de 

prezentare, uneori cu un cuprins care trădează stângăcia şi 

amatorismul. Revista conţine şi colaborări valoroase şi 

interesante, venind din partea unor specialişti deja 

recunoscuţi şi impuşi ca atare, alternând cu texte redactate 

de doctoranzi, masteranzi,  cu tineri aflaţi în faţa afirmării, 

unii dintre ei semnând texte mai puţin inspirate, apărute în 

redacţie conjuctural sau pe criterii de prietenie literară. 

Revista a avut perioade bune şi perioade mai modeste, ea 

intrând  de curând în anul al VII-lea de apariţie, dar 

viitorul este nesigur şi deosebit de fluctuant.” 

  Am reprodus întocmai acest citat din articolul domnului 

Mircea Popa în care stângăcia şi nesiguranţa, bazate pe 

necunoaşterea adevărului despre revista la care a fost 

,,director”, iar regretatul profesor Vasile Fanache, reputat 

critic şi istoric literar clujean preşedinte de onoare... 

  Cei putem răspunde domnului Mircea Popa în legătură cu 

superficialitatea sa în cercetare, de care dă dovadă în 

fragmentul reprodus? Cu adevărat, a fost un eveniment 

important apariţia revistei „Gând Românesc” la Alba Iulia 

dar, dumneavoastră domnule Popa Mircea, nu aţi ştiut de 

fondarea noii serii a revistei, deci nu puteaţi fi atunci 

director!!! Nu cunoaşteţi nici organigrama, nici ritmul de 

apariţie al revistei. Credem că acest lucru se datorează 

surmenajului tot mai accentuat al domniei voastre,  de 

aceea, pentru a clarifica lucrurile mai facem următoarele 

precizări: 
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      În prinul rând, regretatul şi atât de respectatul, în Cluj şi 

în întreaga lume literară şi universitară din România, 

profesor Vasile Fanache nu a fost preşedinte de onoare al 

revistei, ci director de onoare, care e cu totul altceva şi 

acest lucru îl puteaţi citi la pagina a 4-a a revistei şi 

eventual în dicţionarele explicative ale limbii române! 

      În ceea ce priveşte „funcţia” dumneavoastră de director 

se naşte o întrebare: cum şi cine v-a numit în această 

funcţie? Unde şi când a avut loc această numire la cererea 

dvs. „Pune-mă şi pe mine ceva mai mare, la revistă, nu 

numai membru în colegiul de redacţie şi colaborator 

(sic)”?!  Numirea în această funcţie, nu cumva aţi certut-o 

chiar redactorului care acum scoate revista cu stângăcie şi 

amatorism şi care a fost şi atunci ca şi acum, director 

general al revistei? Poftim? 

   Domnule Popa Mircea, dumneavoastră încercaţi să vă 

atribuiţi merite pe care nu le-aţi avut în redactarea şi 

tipărirea revistei nici un moment. Încercaţi să uzurpaţi 

meritul incontestabil al „redactorului” şi al întregului 

colegiu de redacţie şi să vi le însuşiţi. Toţi colegii de 

redacţie m-au rugat să vă întreb: ce contribuţie, atât de 

imensă, aţi adus dvs la apariţia revistei în afară de 

propunerea câtorva doctorande pe care le pregăteaţi pentru 

teza de doctorat? De când a apărut revista şi de când aţi fost 

dvs numit diretor la revistă şi în  ce perioadă? Colaborarea 

dvs la revistă a fost una sporadică şi numai când vă 

solicitam. 

   Mai departe domnule Popa Mircea, dvs nici nu ştiţi cum a 

apărut revista, ritmul ei de apariţie în trecut şi astăzi, că 

revista îşi urmează cursul normal de apariţie lunară şi fără 

ca dvs să mai fiţi director şi cei care publică în paginile ei 
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sunt personalităţi de luat în seamă şi viitorul revistei este 

sigur şi nu flucuant. 

     Spuneţi ceva despre aşa numita publicare după criterii 

clientelare. Ce aberaţie din partea dvs domnule Popa 

Mircea... 

     În această privinţă vă reamintesc părerea marelui poet, 

Nichita Stănescu, despre unele reviste literare şi gaşca lor: 

...Niciodată  nu prea mi-au plăcut revistele literare ca să 

fiu sincer, din pricină că ele au devenit mai devreme sau 

mai târziu exponentele unui grup literar. Mă şi întreb dacă 

o revistă literară poate să fie foarte obiectivă? Dacă chiar 

felul în care se face o revistă literară şi cum sânt gândite, 

ideea de revistă literară, este o idee obiectivă. După cum 

nici gazetăria nu cred că se poate absolut obiectiv.” 

 Din acest punct de vedere, revista noastră a fost, este şi 

va fi obiectivă. Nu a avut şi nu are scopuri clientelare. 

  Dar să vedem ce spune profesorul regretat, Vasile 

Fanache, într-un articol publicat chiar în revista noastră şi 

pe care l-aţi citit şi aţi cam strâmbat din nas când aţi 

constatat că scrie că meritele nu vă aparţin dvs: 

  „Continuatorul actual, adaptat noilor cerinţe, al revistei 

lui Ion Chinezu, este Virgil Şerbu Cisteianu. La cinci ani de 

la apariţie, noua serie fondată de Virgil Şerbu Cisteianu, 

directorul general al revistei, alături de directorul adjunct 

Ironim Muntean,  au reuşit să dea substanţă unei chemări 

prin continuarea unei tradiţii propulsată de spiritele 

creatoare locale. Fireşte, nu sunt excluse colaborările 

oricăror talente, un credit aparte rezervându-se 

adolescenţilor.  Virgil Şerbu Cisteianu, are inteligenţa şi 

farmecul necesar să promoveze nume consacrate, alături 

de altele noi, aproape debutante. Eugen Simion, Dumitru 

Micu, Mircea Popa, Mircea Vaida-Voevod, Maria Vaida-
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Voevod, Paul Goma, Vistian Goia, Constantin Cubleşan, 

Vasile Frăţilă, Nicolae Stoie, Anca Sârghie, Fănuş Neagu, 

Mircea Micu, Romul Muntean, George Baciu, Ironim 

Muntean, Sonia Elvireanu, Maria Vaida, Terezia Filip, 

Vladimir Udrescu, Petre Bucinschi, Gheorghe Jurcă, Paula 

Romanescu, Gheorghe Florescu, Gheorghe Dăncilă, 

Avram Cristea, Ion Itu, Ioan Popa, Cornel Tatai-Baltă, Ion 

Buzaşi, Alexandru Jurcan ş.a. Iar mai recent, Liviu Ioan 

Stoiciu, Gheorghe Istrate etc. împart spaţiul revistei cu mai 

tinerii: Menuţ Maximinian, Maria Rodean, Silviu Mihăilă, 

Luminiţa Cebotari, Nadia Vesa, Elena M. Cîmpan, Florina 

Maria Băcilă, Ionela Oprea, Alexandra Iosif-Butoi-Paris, 

Anita Teryova Dragovich-Scopie-Macedonia, Maria Vâtcă 

ş.a.  

     Paginile revistei au fost, sunt şi vor fi rezervate 

scriitorilor basarabeni dintre care: Mihai Cimpoi, Traian 

Vasilcău, Galina Furdui, Marcela Mardare, etc. au fost 

deja publicaţi. 

     Nu putem trece cu vederea nici numeroasele colaborări 

ale unor scriitori  din străinătate. Mario Vargas Llosa, 

deţinătorul Premiului Nobel pentru literatură din Peru, 

acad. Paulo Monti din Brazilia, poetul Luis Raul Calvo din 

Argentina, poeta Gloria Mindok din Statele Unite ale 

Americii, poetul Huh Dae Tong, din Canada, Vanghea 

Mihanj-Steryu-Macedonia, José Maria Paz Gago, Spania, 

Marzio Marognolli, Verona-Italia, Rafal Rykovscki-

Varşovia-Polonia, existând reale posibilităţi ca în viitor, 

datorită relaţiilor statornicite între directorul general al 

revistei şi unii din membrii colegiului de redacţie cu 

prestigioşi oameni de cultură din ţările europene, aceste 

realaţii să se extindă. 
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    Înaintea extrem de numeroşilor colaboratori, prin 

energia şi diversitatea preocupărilor se află Virgil Şerbu 

Cisteianu. Poet, istoric de mare rigoare, critic literar, 

deţinătorul Editurii Gens Latina, el este în primul rând 

,,sufletul” noii publicaţii. Datorită lui, paginile ,,Gândului 

Românesc” reflectă o mişcare culturală, ştiinţifică şi 

artistică de autentică efervescenţă, care impune oraşul 

Alba Iulia printre centrele semnificative ale ţării”. 

   Prin acest răspuns, nu încercăm să ne scuzăm în faţa dvs 

ci să vă scuzăm pe dvs în faţa cititorilor şi colaboratorilor 

noştrii pentru răutatea de care daţi dovadă împotriva 

„redactorului” care va pus pe liber din funcţia deţinută 

nemeritat la revistă. 

    În final vă reamintesc cuvintele Mântuitorului Isus 

Cristos spuse unuia dintre ucenicii săi care a scos sabia şi l-

a lovit pe robul marelui preot şi i-a tăiat urechea: Puneţi 

sabia la locul ei; căci toţi cei ce scot sabia, de sabie vor 

pieri”.(Matei, 26/52) 

    Aşa că, nu scoateţi sabia domnule Popa Mircea fiindcă 

toţi cei pe care are i-aţi ,,popit” o să vă popească şi ei pe 

dvs. Amatori, amatori, dar mulţi şi... buni. 
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UN DIALOG  ÎNTRE NICHITA STĂNESCU ŞI 

ILIE PURCARU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

      Acest dialog a fost extras  din arhiva jurnalistului şi 

scriitorului Ilie Purcaru şi a doamnei profesoare Mariana 

Stănescu, sora poetului Nichita Stănescu.  

  Dactilograma fragmentelor de dialog au fost  imprimate pe 

casetă audio  la Şcoala generală din Cartierul Pajura a cărei 

directoar  era sora poetului.  

       După 1990, cu acordul acesteia,  materialul urma să fie 

publicat într-una din publicaţiile unde Ilie Purcaru a fost 

redactor: Fapta, RebusTUM, Naţiunea, Romania Magazin, 

România Internaţională, Regăsirea, Timpul, etc., dar a 

rămas în bună parte inedit. Interviul ar fi urmat să cuprindă 

întâmplări premergătoare premiului de la Struga şi 

întâmplări post premiu. 

      Până la urmă, acest material a ajuns să fie publicat în 

revista noastră cu precizarea că un fragment scurt  a fost 

publicat în cartea lui Ilie Purcaru: Cine sunt. O copie după 

dactilograma fragmentelor înregistrată pe casetă audio se a 

flă în posesia noatră graţie unuia dintre cei mai apropiaţi 
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prieteni ai lui Nichita Stănescu care şi-a petrecut copilăria şi 

o parte din adolescenţă în această Cetate Eternă a Neamului 

Românesc – Alba Iulia. 

   În numerele viitoare ale revistei noastre vom publica noi 

materiale inedite despre Nichita Stănescu. 

 

                                                     Virgil Şerbu Cisteianu 

 

„CARE CLASIC, CARE VIAŢĂ BRE?,, 

 

NS-   Dragă Ilie ţi-l prezint pe domnul Romeo 

Cătuneanu, de profesie economist şi de vocaţie poet. Din 

Constanţa. Şi mă onorează cu prietenia domniei sale. După 

cum sper să nu-l dezonorez cu prietenia domniei mele. Şi 

tocmai îi spuneam că am devenit poet şi nu pictor sau 

muzician, cu prilejul unor cărţi care se numeau... 

Unsprezece elegii...  

                          Ilie cel bun... 

IP  -  Auzi Nichita... când eram copil aveam talent la 

desen... Tu ştii cât talent aveam eu la desen? 

NS - Te cred Ilie... 

IP  -  Formidabil... 

NS - Eu te văd cum scrii, parcă desenezi, numai cuvinte 

nu sunt alea, care… hai bre că am glumit, nu mă lua în 

serios… 

IP  -  Nu măi, că aşa este, ai dreptate... 

NS - Bre, îţi aduci aminte când eram noi tineri şi am 

făcut defilarea la tine la redacţie... cu... 

IP  - Cu Vera... 

NS - Cu Vera cu ochii de lebădă şi cum te-am păcălit cu 

toţii ca să plăteşti pensie alimentară...? 
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IP  - Da mai ţii minte când am plecat eu cu tine la 

Praga...? 

NS - Nu bătrâne… 

IP - Am fost plecat cu tine şi cu... Anghel 

Dumbrăveanu... şi cu Bălăiţă... şi cu Paul Dobrescu? 

NS – Bătrâne... am  fost atât de fericit… a fost prima 

mea călătorie în străinătate… 

IP  - A fost în 1968… 

NS - Da mă, era cu o săptămână înainte de ocuparea 

Cehoslovaciei! 

IP -  Da, în 1968... exact cu o săptămână înainte... 

NS - Da domnule şi am fost suspectaţi tot timpul pentru 

activităţii anume... 

IP  - Şi cu ocazia aia mi-ai dat tu mie o poezie, după 

câteva zile în Bucureşti, aşa, poemul se cheamă Ilie cel 

bun... o am acasă... 

                      eu însumi n-am păreri literare... 

NS - Mă bătrâne, vrei să mă repet ca să-ţi spun că 

singurii oameni sunt copacii...?! 

IP - Nu. Singurii oameni sunt vulturii... spui tu de multe 

ori... Of  Nichita, mi-era un dor de tine, pe cuvântul meu, 

mi-era un dor de tine nemaipomenit... 

NS - Măi, ştiu, şi mie şi am avut o bucurie nebună să te 

văd şi ne-am nimerit amândoi pe aceeaşi lungime de undă... 

IP - Da... 

NS - Tu erai, când am vorbit la telefon, eu nu mai ştiu 

exact... dar bănuiesc că erai extrem de bucuros... iar eu 

eram extrem de nervos... 

      Şi cum îţi spuneam pe propria mea soţie, dintr-o 

greşală, de întoarcere de mână... nu ştiu cum... am lovit-o... 

IP  - Ai lovit-o, da? 
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NS- Da, da, fără să vreau... a fost un plonjon... ştii, 

drept care stătea lipită de zid, acolo... că are  păreri literare 

dom`le... şi mie îmi pare foarte rău că are păreri literare... 

eu însumi n-am  păreri literare... dară-mi-te ea...! 

IP - Dora este o femeie foarte drăguţă...! 

NS - Auzi, auzi... dacă ţie îţi place ţi-o dau ţie... ha, ha, 

ha... 

IP  - Ha, ha, ha... 

NS - Dacă ţie îţi place şi-o dau cu dragă inimă! Uşurat! 

IP  - Zău Nichita, e plăcută... e o femeie plăcută... este 

ea, aşa, cam şireată, ca ori ce puştoaică... pentru că e mică... 

NS - Eeeeeee, eeeeeee! 

IP  - Astea mici... sunt şi ele... te iubeşte... ţine la tine... 

NS – Aaaaaaa... eeeee! 

IP  - Acum ce vrei...? 

NS - Aaaa... aaa, cu bani... cum sporeşte amorul...! 

Cum sporeşte amorul...! 

IP - Te rog să-i transmiţi din partea  mea... 

NS - Cum... cum... cum sporeşte amorul...! 

IP  - Păi tu ai cunoscut-o  de mică pe asta, nu? 

NS - Ce să fac eu dacă am luat-o aşa... da de unde să 

ştiu că am de gând să mă însor cu ea? 

IP  - Drăguţă fată, zău... mai greşeşte şi ea... 

NS - Nu mă Ilie, greşeşte foarte tare... când face pe 

doamna Stănescu... şi nu este cazul...! Numai în acte e 

aşa...! 

IP - Nu-şi dă seama... nu pricepe... nu priecepe...  

NS - Îmi dă telefoane, să-mi spună: vino acasă... vine 

doctorul, Dute-n pizda mătii...! 

………………………………………………… 

RC - Ştiţi ceva? M-am gândit şi eu aşa şi... că o femeie 

sau e muere... sau nu e muere. 
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NS - No, no, muerea este un lucru sfânt... curva e un 

lucru... respectabil... ha, ha, ha...! 

IP - Ha, ha, ha, care şi cum, care şi cum... 

NS - Ha, ha, pentru că muierea vine de la ,,muier, 

muerilli” care înseamnă femeie... 

RC- Sau din spaniolă... muheres 

IP  - Sigur că da... 

NS - Eu lupt să nu se deterioreze termenul de muiere... 

 

                   Care clasic, care viaţă bre?... 

 

NS - Iar doamna profesoară  - de a plecat acum pe uşe - 

este foarte emotivă, face parte din categoria acelor dăscăliţe 

care îi cred pe scriitori că există, care îi cred pe poeţi că 

există,  care îi cred pe pictori  şi sculptori că există... 

IP - Vai de ea, păcat de ea… 

NS- Şi odată la mine acasă, când da meditaţii lu` asta 

mică, la un moment dat mă întreabă:  Domnule Stănescu ce 

părere aveţi despre limba latină? 

IP - Ha, ha, ha, şi tu i-ai spus… o părere bună...!? 

NS- Nu, nu. M-a întrebat atât de serios că m-am speriat 

şi atunci zic domnule să nu o zăpăcesc pe doamna 

profesoară... că în limba latină nu există cuvântul dacă... că 

verbul se pune la urmă şi că este o limbă de tip cazon… 

IP - Exact ca şi limba engleză de fapt... limba latină… 

NS - Că s-a inventat repetiţia... ca atunci când Senatul 

cerea... să-l salutăm pe Cesar... prin repetiţie să-l salutăm 

pe Cesar, de unde târziu a apărut ordinul milităros... 

IP - Mă, da doamna profesoară este puştoaică, o ştiu de 

undeva, iar ea spune că mă ştie foarte  bine şi mă predă la 

şcoală... 
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NS- Da mă şi am prins-o că-şi nota ce spuneam... Şi 

bagă un romantism atât de tare... Ce este aia  poet  bre? 

Este foarte romantică. Şi am prins-o notându-şi ce 

vorbeam… 

IP- Aşa, vorbe ale clasicului în viaţă... 

NS - Care clasic, care viaţă bre? Care clasic, care viaţă? 

Şi bagă un romantism aşa de tare… ce e  aia poet bre? 

Ha,ha,ha… 

RC – Da... e o femeie drăguţă… 

NS - Este şi e foarte romantică... 

                                        

                         Un câine realist socialist… 

NS - Of, iertaţi-mă că stau atât de lăbărţat, căci mă dor 

gleznele de înnebunesc... cum se lasă seara... mă bătrâne... 

mă dor ca două măsele de elefant… 

IP - Nichita, e vina lui taică-tu, nu e vina ta, ce să-ţi fac, 

taică-tu a fost... sportiv... 

NS- Da bre bătrâne... da unchiu-miu ca pisica 

Penelopei... că el n-a fost campion... a fost militar... şi  tot 

aşa l-au durut... 

IP - Aceeaşi structură... 

NS -Da, mă gândesc... aşa... tot de bine ce m-a iubit 

Dumnezeu... deşi nu cred... că putea să mă iubească cu 

adevărat... să am glezne subţiri şi un alt creier... Dar aşa nu 

mă mai  neliniştesc...  

IP - Lasă Nichita, altul nu mai avem pe lumea asta, e 

bun și el, că dacă ai avea unul mai bun… 

NS- Auzi bătrâne, dacă cu acesta care este... şi atât de 

tare... nu prea îmi vine uneori să trăiesc, da dacă totuşi ar fi 

fost, probabil că eram ca Eminescu... pe la 33 de ani... 

IP-  Asta zic şi eu... 

RC- N-am decât 31... 
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IP-  Până la 39 mai ai timp... 

NS- M-a invitat Ioana Crăciunescu la ea la 

Bulbucatele… 

IP- Mă ce mai face? 

NS - Bre nu prea ştiu, dar mi-a dat o carte de versuri 

foarte interesantă... Supa de ceapă... Mi-a plăcut foarte, 

foarte tare... foarte interesantă bătrâne. Şi avea un câine 

seter... un câine realist socialist... ha,ha,ha… să-ţi spun de 

ce? Cum vine stăpâna... doarme toată noaptea în prag şi nu 

lasă pe nimeni să intre... cum pleacă stăpâna cum fuge în 

sat după căţele... 

IP- Şi poate să-i intre ori cine în casă... 

………………………………………………… 

NS- (către RC) Pleci mâine, ai bani la tine? 

RC- Plec mâine, nu-mi fac eu probleme, mi-am luat şi 

bilet. 

NS- Eu nu pot să te culc la mine fir-ar a dracului de 

treabă… 

RC- Nu, mulţumesc, dar nici nu-i vorba de asta, nu-i 

nici o problemă.. 

NS-Da... mai stăm ce mai stăm şi în cele din urmă 

plecăm... 

                                Documentări cu navele... 
 

RC- Acum vre-o trei săptămâni a venit Marin 

Sorescu... la secretarul de partid de la întreprinderea 

NAVROM... A venit să se documenteze cu navele... cu nu 

ştiu ce... mi-a spus un coleg... 

IP- Ce chestie interesantă la nea Mărin… ce 

documentare cu navele...? 

RC- Da, a venit... s-a plimbat... 

NS- Un om franc... 
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IP-  Să se documenteze cu navele? 

NS- Şi mason... după aceea... 

IP-  Păi tocmai... 

RC- Și a venit şi Amza Pelea cu soţia şi au găzduit la o 

navă... Dacă veniţi odată prin domnul Nichita şi dacă vrem 

aşa să organizăm pe o navă românească... să ne întâlnim... 

NS- Auzi Ilie, ştii ce ne propune Romeo... să organizăm 

pe o navă... 

IP-  Aşa o petrecere... 

RC- Aşa exact... 

IP- Gând la gând cu bucurie... o navă… o 

paranghelie...! Nichita te rog să mă ierţi pentru rima asta 

penibilă... asta-i situaţia... 

RC- Atunci să veniţi odată la Constanţa, să organizăm 

pe o navă o acţiune culturală... Eu acolo lucrez, în port. Să 

stăm, să ne întălnim aşa ca oamenii, să stăm de vorbă, să 

petrecem şi după aceea să mergem pe la mine pe acasă. 

NS- Noi vrem să mergem pe mare... 

RC- Să mergem pe mare, cu şalupa, să ne plimbăm, să 

vedem… 

IP- De la Constanţa, până sus la Periprava şi înapoi... 

RC- Eu nu cred că pot să rezolv aşa ceva, am să mă 

gândesc să-l aduc pe Directorul NAVROM, unde lucrez ca 

să poată să facă înlesniri şi să reuşim  această plimbare, 

documentare... 

 

      Un nou convertit la un ortodoxism atroce... 

 

IP - Vorbeai de prietenul tău, de trădare, de o situaţie 

limită, de un comportament cum îi  spuneai tu... mârşav... 

de un nou convertit la un ortodoxism atroce...!? 
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NS- Domnule, o secundă, o secundă, un trădător este un 

om care iubeşte şi lasă… cum zice doamna Maria şi cine 

iubeşte şi lasă Dumnezeu să-i dea pedeapsă... iar dacă 

iubeşti şi nu laşi  ţi se ridică şi statuie… 

IP- Sigur, sigur… 

NS- Uită-te la noi că suntem cu tâmpla albă, eu sunt alb 

total… 

IP - Eu la fel… 

MP- Tu nu mergi spre casă, mai stai? 

NS-Te sărut bătrâne, te sărut bătrâne. O să ai noroc, 

este prima oară când te văd la lumină şi nu te-am 

recunoscut... dă-mi un sărut pe chestia asta... ori eu am 

orbit, ori tu te-ai schimbat... 

IP- Nu s-a schimbat, nu... 

NS- Te sărut, am orbit eu... 

IP- A mai îmbătrânit şi el puţin... aşa. 

NS- Şi cum vă spuneam,  să continui. Eu am luat 

60.000 de leva (dinari n.n.) pe care i-am înpărţit frăţeşte... 

între prietenii mei... aşa... I-am dat lui nevastă-mea 30 de 

mii ca să-şi cumpere ţoale. Adică nu, 25 de mii... că 5 mii, 

mi le-am lăsat mie... 

  

                      Ei sunt paşoptişti total… 

NS- Şi  tot cum vă spuneam, vin de la macedoneni.  Ei 

sunt atât de săritori. Ei sunt paşoptişti total (...) dar nu 

paşoptişti francmasoni... Şi acum îşi redescoperă  istoria... 

IP - Aşa îi ştiu şi eu... 

NS - O secundă, Bojinca Pavloski a mers ca un câine pe 

urma macedonenilor care au plecat în Australia... şi a  scris 

un roman... Western Australia, care a apărut în toată 

Europa. E un băiat mai tânăr decât  mine, mai idealist, are 

numai 35 de ani şi dacă îl ajută Dumnezeu... îi ţin  pumnii... 
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va deveni un mare autor al lumii. Eu am scris şi în presa 

română despre el foarte bine şi am scris cu precădere la el 

acasă. Am avut cu el consultări  asupra francmasoneriei,  de 

o duritate nebună şi mi-a dat lista românească şi sârbească  

şi iugoslavă... 

IP- Din ce perioadă? 

NS- Din perioada... actuală. 

IP- Şi tu ai lista asta? 

NS- O secundă, o secundă, este şi scrisă şi pe hârtie şi 

este ţinută şi în mine pe deasupra. Şi  mi-a  povestit şi m-a 

pus să facem înpreună... Şi Sorescu făcuse parte din... nu 

ştiu ce... Şi cum a fost cu premiul cu francmasonii... şi 

bătălia... cum a fost chemat în Mexic... Vasco Popa, 

prietenul  meu. 

IP- Să mi-o dai şi mie... 

 

      ...eram laureatul premiului lor naţional... 

 

NS- O secundă, o secundă! Adam Puslovici, mare om 

care, de un suflet desăvârşit... om născut în condiţii tragice, 

copil văzându-şi maică-sa într-o anumită situaţie, tatăl lui  

murise în războiul lui Tito în munţi şi întorcându-se el de la 

şcoală odată, găsind-o pe măsa acasă cu alt bărbat,  a avut 

un şoc odios, după care toată viaţa cât a trăit... maică-sa 

trecea îmbrăcată în negru pe  la toţi... numai să-l vadă... şi 

el cum o vedea,  scuipa pe jos. Domnule, tragedii, tragedii 

oribile. Prietenul meu de o viaţă... la fel de naiv ca şi 

mine... 

IP- Cine, Vasco? 

NS- Nu, Adam. 

RC- Adam Puslovici. 
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NS- Adam Puslovici... înseamnă Pâslaru... care face 

pâslari... Şi să vă spun în continuare: Sorin mi-a cumpărat o 

mobilă stil, care se poate vedea la mine, pe 10.000 de lei de 

la o strănepoată?! Şi i-am zis: bătrâne te iau în Serbia şi îţi 

dau banii acolo, ca să-ţi faci treaba. I-am dat pe urmă când 

am ajuns acolo, iar mie de două zile mi-au ajuns la hotel şi 

nu mai aveam bani. Că toate  premiile astea au fost plătite 

de două sute de mii de lei (dinari n.n.) numai în cazul meu 

nu s-au plătit, pentru că Uniunea (Scriitorilor n.n.) a 

deplasat  aproape 60 de scriitori... 

IP- Pe banii tăi? 

NS- Da şi atunci tot premiul meu s-au transformat în 

diurna Uniunii Scriitorilor... pentru că eu am considerat că 

trebuie acordat poeziei româneşti... mă înţelegi... m-am 

gândit să bag umărul... că, vorba aia, cu o vedetă nu se face 

primăvară... Mă înţelegi? Şi Adam Puslovici... om simţit... 

mi-a zis: bă, avem posibilitatea să câştigăm nişte bănuţi eu 

sunt prieten cu directorul de la Uzinele (?) şi facem totul în 

felul următor: tu vii acolo şi citeşti o poezie, două, şi zici 

ceva frumos despre generalul Tito, sau despre prietenia 

româno-iugoslavă... capeţi 5000 de lei (dinari n.n.) pe 

seară, iar dacă prietenul tău, care n-avem cum  să-i dăm 

bani pe tablouri, că nouă nu ne plac, că noi credem că tipul 

lui de desen nu-i pe gustul nostru... Eu spun ce spun ei...! 

IP- Da, dom`le... 

NS- Nu este pe gustul nostru, că noi cultivăm un altfel 

de gust, da dacă noi ştim că el mai cântă şi la chitară pe 

versuri de ale tale, un singur cântec dacă îl cântă la chitară, 

capătă şi el 5000 de lei (dinari n.n.) pentru că te-a însoţit. 

Deci facem noi deplasarea, cu o zi înainte eu mai aveam 

numai 5000 de goroflinci... (dinari n.n.) el avea mai mulţi, 

îi dădusem eu şi cu înprumut şi cu nu ştiu ce... o secundă... 
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stai... stai... realitatea-i olfactivă...o să vezi... că viaţa te 

învaţă... 

I.P- Multe. 

NS- Daaaa şi vine Sorin frisonat la mine... şi astăzi încă 

cu jale m-am despărţit definitiv de el, eu nu-mi reneg 

propriile mele sentimente... Mă înţelegi?  Şi prea bine m-

am simţit... de câteva  ori... ca să neg, deşi mi-a spus de 

nevastă-mea că-i curvă şi să n-o iau de nevastă, poate că a 

avut dreptate, poţi să ştii? Şi m-a întrebat un lucru 

mizerabil, care nu se întreabă, dacă să se căsătorească cu 

Doina sau nu!? Care nu se întreabă. Bărbatul se căsătoreşte 

fără să se consulte cu altcineva... că nu mă întreb... că nu te 

întreb pe tine dacă să mă nasc din maică-mea  sau nu!? 

IP- Bineînţeles. 

NS- Dacă mie îmi place sfânta... sfânta e nevasta mea, 

dacă mie îmi place curva... vai de curul meu. În fine plecăm 

noi în nişte maşini de astea negre, uriaşe, specializate, 

cilindroase, fiecare în câte o maşină... că eram domni bre... 

eram laureatul premiului lor naţional... eu cu nevastă-mea, 

Sorin cu nevasta şi cu translatorul... şi cu un pictor de al 

lor... 

 

...Şi nici nu mai ştiu dacă mai stau mult în această 

împerechere...! 

NS- Ce băcănie mi-a făcut când s-a dus la Muzeul de 

Artă Modernă cu picturi... A scuipat pe toţi şi s-a dat mare 

şi ăia s-au frisonat şi s-au speriat... ce obrăznicie! 

IP- Chiar aşa mă? 

NS- Da dom`le, chiar aşa, chiar aşa bătrâne. Mă 

bătrâne, chiar dacă nu-ţi place... dacă eşti invitat... zi o 

vorbă drăguţă acolo... în pisica Penelopei... 

IP- Sau nu te uita... 
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NS- Exact. Nu te uita…pictor fiind… 

IP- Şi zici că i-ai dat 5000 de gorobenţi (dinari n.n.)...? 

NS- Aşa… cu o seară înainte el a zis: bă, vrea 

Doiniţa… că noi plecăm cu o zi înainte… mâine iau 5000 

pe chestie… roag-o pe nevastă-ta să-mi dea mie… erau 

gorobenţii lui nevastă-mea… să  mi-i dea... 

IP- Îi dădea înapoi?! 

NS- i dau înapoi imediat… roag-o tu... că mă duc la 

asta… care şi asta este o ţaţă ce n-a văzut lumea... nevastă-

mea... Şi nici nu mai ştiu dacă mai stau mult în această 

împerechere...! 

IP- Poetule, asta numai tu hotărăşti. 

NS- Numai eu hotărăsc. 

IP- Ai unde să stai. La SIRFA. 

 

                    Lucruri care te leagă de un străin... 

 

NS- Să reluăm firul povestirii... Aşa şi îi spun boamfei 

mele de nevastă… mă, dă-i lui Sorinache, dă-i lui Doiniţa 

cei 5000 de lei (dinari n.n.) Doiniţa foarte gudurătoare...! 

aşezat p...uţă... frecat rotulă... tot compotul, mă înţelegi, sub 

generoasa ofertă a soţului...! mă rog... familie modernă. 

RC- Viaţă modernă. 

NS- Sigur. Deci dă-i 5000 că mâine ni-i dă şi plecăn noi 

cu maşinile către oraşul... Popliţe... sau Bubiţe... sau 

Carauliţe... mă rog în oraşul Carauliţe... noi am sosit... am 

fost primiţi de Primarul  oraşului. Socoteli, panglică, pâine, 

sare, masă, şpriţane... aşa şi în maşina următoare, tot 

neagră, Sorin Dumitrescu, beat p..ă, deci băuse între timp 

de groază, în loc să intrăm într-o sală,  ca pictorul să 

execute la chitară un cântec... că aşa era învoiala bătrâne... 

că dacă nu vroia nu o făcea, şi culmea că o făcea pentru... 
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Nichita Stănescu... care i-a fost prieten... cu care a trecut  

printr-atâtea momente... de ce să nu le pomenim... chiar 

anumite momente antiintelectuale...!  

IP- Ha, ha, ha se preia la SIRFA... 

NS- Ceea ce este o mare bucurie. 

IP- Corect. 

NS- Aşa, când au venit  pe la el prin atelier sugativele... 

tuşurile japoneze şi alte lucruri, lucruri care te leagă de un 

străin, nu!? Ha, ha, ha. 

IP- Ha,ha,ha.  

NS- Şi să-ţi spun cu prietenii noştri.  După ce mâncăm 

noi o masă copioasă dată de şeful Uzinelor să zicem... 

Reşiţa... cum ar veni pe la noi... îţi dai seama ce fel de 

mâncare... nu găseşti la Bucureşti ce capeţi la Reşiţa... apoi 

pompă, discurs, Directorul uzinei, Discurs primarul 

oraşului, discurs Nichita Stănescu, răspuns, complezenţe, 

şuste, chestii şi urmează spectacolul.  

     Care,  spectacolul, nu fusese făcut într-o sală ci pe 

un stadion… 

IP- Extraordinar. 

NS- Căci aşa se gândiseră. Pe stadion, pe un stadion de 

provincie. Şi erau foarte mulţi copii, până la 14 000 şi circa 

5000 de maturi, părinţii, care aveau grijă de ei. Şi cine a 

venit să se producă acolo? Amza Pelea al lor... Toma 

Caragiu al lor... care recitau schiţe umoristice pe deasupra... 

interpretate din marii lor prozatori. Că au şi ei tradiţia lor 

cum avem şi noi tradiţia noastră.  Din Caragiale al lor... din 

Nuşici… din Branislav... Din P..limbec, fiecare mă rog. 

După  care a urmat un moment al lor cu un  cor plăcut de 

copii şi după care surpriza!!... Şi ca invitat de onoare am 

fost prezentat eu, şi Sorin Sorescu... Sorin…? 

IP- Sorin Sorescu, foarte bine... 
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NS- Să cânte un cântec la chitară. 

IP- Sorin Sorescu… 

NS- Să cânte un cântec la chitară... Iar el, Sorin, beat 

fiind... a făcut un gest ordinar, şi-a sfărâmat chitara, a 

călcat-o în picioare. Desigur după ce a luat  masa, bine, 

mersi şi a dispărut... dormind  într-un crâng... mângâiat de 

Doiniţa pe post de ninfă... mă rog... şi am urmat eu în 

aplauze generale... 

IP- Formidabil… 

NS- Şi avenit Adam Puslovici şi a spus: copii, în 

manualele voastre şcolare există un poet... 

IP - Nichita Stănescu... 

NS- Şi o poezie de Nichita Stănescu... uitaţi-vă la el... 

că acesta este... Şi eu am citit poezia din manualul lor 

şcolar. 

IP - În limba lor...? 

NS - Nu, în limba mea. Şi el în limba lor a tradus-o 

splendid după care s-a încheiat chestia. Iar Sorin a zis: vă 

bag în p..da mamelor voastre... că ce... că nu mi-aţi spus... 

şi tot aşa...  

     A fost cred ceva la fel de frumos cum a fost 

întâmplarea de la Cluj din 1980 de la Expoziţia fratelui  

nostru… Anotimpurile… cu Dumitru Fărcaş şi ceilalţi…Cu 

totul altfel, dar tot la fel de frumoasă… 

     A căzut în cap după mine Filip Radulovici, de dor şi 

de dragoste... Tito şi ai lui... Nu ştiu ce.  

     M-a atras din hotel ca să nu cheltuiesc şi m-a ţinut la 

el acasă. A fost o minune, tot timpul.  

     M-a dus la mormântul lui Tito, cu aprobare specială. 

Am făcut fotografii în faţă la mormântul lui Tito... că am 

fost un om respectuos şi nu l-am înjurat, da de ce să-l înjur 

pe Tito, ce mă pricep eu. Acolo era o Colecţie de decoraţii, 
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amintiri şi nu ştiu ce. Iar ei, adică Sorin şi Doina erau  

foarte grăbiţi să plece în Romania unde aveau un mare 

aranjament… 

IP - Doamne Nichita, da eşti un copil zău ce nu s-a 

pomenit, nemaipomenit… 

 

              Are un caracter mârşav, de comportament… 

 

NS- Stai să-ţi povestesc mai departe, că asta-i doar prima 

parte... Vă amuză povestea? 

IP- Da. 

NS- Dă-l în acolo pe doctorul Popa, că tot e scump şi 

dacă tot este el scump o să aştepte… 

IP- Şi zi mă, prietenul tău nu ţi-a dat banii ăia niciodată? 

NS- Auzi matale, nici nu mă mai interesează. Are un 

caracter mârşav, de comportament, că m-a  făcut de c…t în 

public, făcând pe nebunul pe banii mei… Da fă pe nebunul 

pe banii tăi... nu pe banii mei. Nu pe banii mei. Nu-mi iei tu 

mie ultimii bani şi faci pe nebunul pe banii mei… nu se 

poate. 

IP- Nu pe nebunul… pe cultul… 

NS- Aşa şi în final, în fine, în rezumat, a produs o 

impresie îngrozitor de dezagreabilă. Eu luptasem ca el să 

obţină o expoziţie acolo. Le-am arătat, le-am povestit nu ştiu 

ce... După ce a făcut circul de acolo, imediat, toţi pictorii s-au 

dezis de el şi chiar şi pictorul abstract care-l găzduise  în oraş. 

IP, RC- ha,ha,ha. 

NS- Da şi s-a f…t mandibula... în fine. Şi sosit la 

Bucureşti... el cumpărându-mi mobila... de o mie de  lei... de 

10.000 de lei, mi-a plasat mie chilipirul, cică. Foarte plăcut, 

ce să zic, iar eu n-am avut  bani decât 2000 de lei avans şi 

8000 de lei i-am achitat în ruble iugoslave (dinari n.n.)... 
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IP- Valută forte. 

NS- Aşa şi mă trezesc după chestia asta cu el într-o zi şi 

zice: Ţi-am achitat mobila în fine şi vreau banii. Eu: Zău? Păi 

nu ţi-o plătisem? Ah zice, uitasem. După care, să vezi, 

chichiţa este foarte  complexă, nu-i simplă, el a obţinut-o nu 

ştiu cum… pe 10.000 şi în rate, dar asta nu o exclude pe 

ailalta, nu ştiu cum să-ţi spun, e o încrângătură de vase foarte 

ciudată… 

Aşa, hai vă spun mai departe. Şi în fine după ce mi-a 

făcut el două scene şi programe îngrozitoare că odată am 

vărsat sânge şi mi-a mai făcut bucuria să mai vărs încă odată 

sânge... 

IP- Dar de ce să verşi sânge? 

NS- Aaaaa, când mă supăr foarte tare, datorită bolii mele 

agravante de ficat, limba mi se inflamează, asta este o chestie 

tipică... şi îmi sângerează limba, este un fenomen tipic... ceea 

ce este o chestie oribilă. Şi mă clătesc cu apă şi tot 

sângerează şi până nu torn lămâie pe ea să o stârnească şi 

până nu fac vitamina Kapa (?) injecţie, nu se opreşte 

hemoragia pe limbă, care e tipică de la chestia asta. Uite, aşa 

se întâmplă.  

         Dom`le... venise ataşatul cultural al Greciei, care 

este poet grec... la greci se păstrează vechea cutumă. Cum a 

fost Blaga în Portugalia, ataşat cultural, mă înţelegi? 

        Dom`le  şi stăteam noi aşa… şi odată apare noul 

convertit la ortodoxism atroce, Sorin Dumitrescu, sau Sorin 

Sorescu, sau Dorin Sumitrescu… 

IP- Sau R... Dumitrescu, ha,ha,ha… 

NS- Sau Marin Dumitrescu, sau mă rog, clătinându-se şi 

bătându-mi la uşă, la ora 11 când tocmai eram noi  în toiul 

discuţiilor galantoane... în urcare.  Şi bubuituri şi picioare în 

uşă, apare.  
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      Sorin Dumitrescu cu doi tipi, în stare de ebrietate, cu 

un răcnet total, spre oroarea ataşatului cultural, spre oroarea 

traducătorului, care începuse să-l ia în serios pe Sorin 

Dumitrescu, spre  paliditatea mea lipsită de reacţie, Ilie, eu nu 

pot să dau afară din casă pe nimeni. Că ori cine vine la mine 

în casă, poate să mă calce în picioare, că nu-i dau afară 

dom’le. Şi urmează un program cu o oarecare logică etilică, 

dar de o duritate a cuvintelor uluitoare... Şi îmi face Sorin 

textul acesta faţă de ataşatul cultural al Greciei că şi acesta s-

a făcut palid, ăia s-au făcut palizi… 

         Că eu sunt porc… că sunt rus şi că n-am caracter… 

şi sunt şi corcitură… jumătate român, jumătate rus… deci 

lipsit total de caracter. 

IP- Eeeeeee. 

NS- Ei şi a sosit bătrânul Sorin… proaspăt creştinat şi 

alte chestii d`astea… dom`le... nu s-a lăsat... s-a trântit pe jos 

şi a tras un somn de 2 ore… dom`le... După 2 ore de somn… 

după ce s-a  trezit… a început cu o forţă mai tare… s-a făcut 

total negru şi a dat să plece acasă... şi nu putea să plece că se 

izbea… din zid în zid… şi mi-a fost frică să nu moară 

draculu… călcat de vreo maşină, după care a doua zi 

dimineaţa, foarte calm, Sorin îmi spune că se duce în vizită la  

mănăstiri... ca şi cum ar fi plouat (în legătură cu scena de cu 

seara n.n.) că îmi aduce două kile  de vin nemaipomenit, că 

nu ştiu ce... că nuştiu cum… 

 

                  ...eu sunt un om foarte greşit alcătuit… 

 

NS- Da eu sunt un om foarte greşit alcătuit... mie mi se 

umflă supărarea extraordinar ca la distobloci… diplodoci sau 

brontozauri… Baţi o oră în coada lor şi până se umflă şi se 

comunică informaţia la creier, urletul este din Terţiar  spre 
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Quaternar… şi m-am înfuriat a patra zi şi i-am scris o 

scrisoare pe care o păstrez şi pe care o dau şi la SIRFA dacă 

vreţi, pentru că din moment ce i-am comunicat-o nu mai am 

secrete - de o duritate totală, în care am rupt relaţiile cu el 

definitiv…  

IP- Dacă face el un gest sublim... dar pe bune faţă de 

tine... îl ierţi? 

NS- Nu, nu-l iert. Niciodată n-o să mai fie prieten cu 

mine. Nu. Nu. Relaţii de civilitate oarecare.  

      E plecat în Franţa. Tot pe spinarea mea şi sper din 

toată inima să nu se mai întoarcă. Dar dacă se întoarce, va fi 

foarte rău pentru el, că a scris 4 vederi şi toate interesate. Că 

am prins eu de veste… O repara puţin dacă îmi scria din 

Franţa, cum tot este el acum foarte ortodox!?   

      O rugăciune ortodoxă… şi o cerere de iertare… 
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               ACASĂ LA NICHITA STĂNESCU
1
 

 

R  - Sunteţi considerat ca un Corifeu al unei generaţii de 

poeţi. 

NS- Aş respinge afirmaţia de Corifeu al unei generaţii, 

pentru că dacă există un Corifeu în poezia românească, este 

poezia populară, de la care într-un fel sau altul cu toţii ne 

tragem şi nu spun o demagogie când spun lucrul ăsta, să 

remarcaţi şi dumneavoastră că Eminescu care a înnoit 

pentru prima oară, aproape că exagerez, Alecsandri care a 

fundamentat pentru prima  oară limba literară şi după care a 

ajuns limba literară aproape cea de astăzi, o limbă 

eminesciană, preluată după aceea de mari poeţi cum au fost 

Octavian Goga, George Coşbuc, imediat după aceea în acea 

generaţie de aur a lui Blaga, Arghezi, Ion Barbu şi cu 

precădere a lui George Bacovia, cu toţii în scurgerea 

timpului au o oarecare nuanţă de învechire lingvistică faţă 

de Poezia populară, care-şi păstrează, am remarcat, atunci 

când nu este dialectală, când este mai generală cum sunt 

cazurile unor variante din Mioriţa, au o actualitate 

lingvistică nemărginită, aproape de nedepăşit  

          Şi am să mă exprim de îndată de ce cred lucrul 

ăsta. Pentru că limba noastră naţională, limba română, este 

o limbă profund vie, care depăşeşte cu mult orice încercare 

de a fi oprită într-un stadiu al ei, chiar dacă acesta se 

numeşte Gramatica Academiei, sau chiar dacă acest stadiu, 

să zicem, se numeşte Eminescu. Ea însă se odihneşte în 

câte un poet un timp,  a fost poate cel mai mult în cazul 

                                                 
1
 Interviu inedit  realizat de către un grup de tineri studenţi ai 

profesorului George Cornea la propunerea unui prieten al poetului în 

luna mai din anul 1982. 
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Eminescian, dar pleacă mai departe pentru că nu putem 

identifica limba unui poet cu ansamblul limbii în care scrie. 

        Limba unui poet este cazul fericit al limbii, dar nu 

este în acelaşi timp şi cazul ei mai general. 

        Dar în cazul poeziei aş vrea să subliniez faptul că 

poezia nu trebuie înţeleasă ca un act lingvistic. Şi am mai 

spus-o şi o repet încă o dată, ca o lecţie didactică, ca pe un 

bineînţeles, că limba este materialul poeziei, adică limba 

este poate că materialul cel mai subtil, dar totodată şi cel 

mai rezistent. Mai rezistent decât piatra, decât culoarea, 

decât linia… 

R- V-aţi fi schimbat steaua cu steaua lui Labiş? 

NS- Nimeni nu-şi poate schimba steaua cu nimeni. Să 

ştiţi că dacă Labiş a murit este o imensă pierdere, dar să 

ştiţi că noi nu suntem mai buni pentru că el a murit. 

Dimpotrivă dacă el ar fi trăit poate ar fi fost un prilej de 

emulaţie mai puternic. Orice poet este mai mult sau mai 

puţin bun în funcţie numai de sine însuşi şi niciodată prin 

comparaţie cu altul. În funcţie de ceea ce are el de spus. 

R - Vă plac revistele literare de azi comparâdu-le cu cele 

de acum 10-15 ani? 

NS- Niciodată  nu prea mi-au plăcut revistele literare ca 

să fiu sincer, din pricină că ele au devenit mai devreme sau 

mai târziu exponentele unui grup literar. Mă şi întreb dacă 

o revistă literară poate să fie foarte obiectivă? Dacă chiar 

felul în care se face o revistă literară şi cum sânt gândite, 

ideea de revistă literară, este o idee obiectivă. După cum 

nici gazetăria nu cred că se poate absolut obiectiv. 

R - Credeţi că, critica noastră a ţinut pasul cu 

metamorfozele creaţiei dumneavoastră? 

NS- Ale mele, sau în genere? 

R - Ale dumneavoastră personal. 
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NS- Ale mele fără nici o îndoială, am fost un răsfăţat în 

sensul ăsta. M-am bucurat atât de laudă cât şi de injurie, cât 

şi de articole obiective, cât şi de articole subiective. Este 

exact ce-şi poate dori un autor. Dar să ştiţi că şi critica 

literară are rolul ei la începuturile operei de creaţie.  

      Mai târziu e mai puţin interesantă. În primii ani este 

foarte bună. După aceea nu mai e atât de importantă pentru 

că se instituie un fel de sentiment al criticii care îl ai chiar 

în tine însuţi şi care nu te poate înşela. Şi care l-aş numi 

într-un cuvânt Conştiinţa valorii. Cu meritele şi cu scăderile 

ei. 

R - Poate că geniul critic este mai greoi chiar prin felul 

său de a fi? 

NS- Nu ştiu, nu m-am gândit. 

R - Adică fuge mai încet. 

NS- Nu m-am gândit. 

R - Volumul 11 elegii a fost comentat ca o corecţie a 

sistemului heghelian. Acest raport dintre poezie şi filozofie 

mai este la fel de fecund şi azi pentru sufletul 

dumneavoastră? 

NS- Înţeleg foarte greu întrebarea dumneavoastră, pentru 

că el nu a fost gândit ca o corecţie a Sistemului Heghelian 

câtuşi de puţin şi dacă el este dedicat, o parte, un poem 

anume, dedicat lui Heghel, pentru mine dedicaţiile sunt 

însemne de stimă, nu aluziv, fără îndoială că el are unele 

influenţe, există în această carte  unele influenţe din 

filozofia Hegheliană, dar el se doreşte de fapt o artă 

poetică. Şi în măsura în care această artă poetică propune 

un nou sistem de referinţă pentru poezie, atunci se poate 

spune că este o corecţie la tipul de artă poetică modernă.  

         Dar în nici un caz o corecţie la tipul de poezie. 

Relaţia filozofie-poezie mi se pare o relaţie  didactică, puţin 
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fortuită. Ca şi relaţia poezie-muzică, poezie-pictură şi aşa 

mai departe. Fără îndoială sânt zone înrudite, dar numai 

înrudite. 

         Nu sânt suprapuse, pentru că dacă s-ar suprapune ar 

trebui să renunţăm sau la filozofie, sau la poezie, sau la 

pictură, sau la muzică. Fiecare zonă de sensibilitate, sau în 

cazul filozofiei care am putea din punctul nostru de vedere 

s-o luăm ca o sensibilitate a noţiunilor îşi are aria ei, 

independenţa sa, teritoriul ei independent, în care se 

manifestă, iar din alt punct de  vedere, după părerea mea, 

Heghel, împinge dialectica într-un punct culminant al ei şi 

nu putem ca oameni ai secolului douăzeci să trecem 

nepăsători peste această culminaţie a gândirii totuşi a 

secolului nouăsprezece. Principiul este o treabă personală şi 

nu este un compromis.  

          Este o înfrângere.    

         Acuma n-am prea stabilit exact ce înţelegeţi 

dumneavoastră prin compromis? A face artă în care nu 

crezi mi se pare culmea jegului. A jegului artistic. Dacă nu 

eşti apt, dacă nu crezi ceea ce iscăleşti în spatele unei 

pagini, mai bine îţi tai mâna cu care iscăleşti şi-ţi rupi 

ochiul cu care ai văzut litera scrisă. 

R  - Cât din sufletul dumneavoastră mai aşteaptă să se 

întruchipeze în poezie? 

NS- Eu aş spune că absolut tot aşteaptă să se întruchipeze 

în poezie, pentru că asta a fost direcţia existenţei mele, 

căutarea acestui fenomen fundamental uman care se 

numeşte poezia, absolut necesară omului pentru a trăi, 

această duminică a fiecărui om în parte, căci poezia la urma 

urmei este singurul sentiment care ne scuteşte de tristeţe. 

Asta-i! 

                                       *** 



 46 

R - Ne spuneţi un vers? 

 

NS - Oda în nici un metru: Poate oare un extraterestru/ 

care nu are caracter terestru/ să iubească o regină din 

Mesopotamia?/ Poate oare Pământul care este de natură 

cosmică/ să fi avut pe el o Mesopotamie?/ Poate omul care 

este o fiinţă artificială/ să semene cu un cal care este o 

fiinţă naturală. Oare?/ Butucul: Mai singur sunt ca 

niciodată/ Singur, n-am ramură cu umbră şi n-am rădăcini/ 

Iubito sunt ca un butuc/ pe care un călău retează scurt 

gâturile păsărilor migratoare/ Mă voi înroşi de sângele lor 

nezburat/ şi voi striga cât strigă un butuc în care s-a înfipt 

toporul/ Ah păsărilor din văzduh, atâta vreme cât nu am să 

vă-nţeleg pe voi/ eu niciodată n-o să vă iubesc/ dar când am 

să vă înţeleg pe voi/ eu tot niciodată nu o să vă iubesc/ Ah 

păsări moarte. 

 Spune-mi: Spune-mi dacă te-aş prinde într-o zi şi ţi-aş 

săruta talpa piciorului/ Nu-i aşa că ai şchiopăta puţin după 

aceea de teamă să nu-mi striveşti sărutul? 

De la o vreme: De la o vreme am început să gândesc în 

cuvinte/ Adio voi lucruri fireşti/ Cântecul a plecat din 

câmpie şi s-a dus înspre munte/ Adio Doină, adio colindă/ 

De data asta încep o nouă debarcare// Nu mai scot 

animalele din Arca trupului meu/ Scot soarele meu la 

vânzare/ Primul preţ mi l-a dat Dumnezeu/ De la o vreme 

am început să gândesc în cuvinte/ Adio voi lucruri fireşti/ 

Pe morţi am să-i îngrop  în ceruri/ Iar Cerul în pământuri 

lumeşti/ Iar parastasul de 40 de zile va fi al alteia/ De la o 

vreme am început să gândesc în cuvinte/ Adio voi lucruri 

fireşti. 
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IRONIM MUNTEAN 

 

                    În vâltoarea timpului 
 

 Romanul recent cu subiecte 

extrase din comunism este tot mai rar 

memorialistic, autorii eliminând 

implicarea nostalgică ori pamfletară 

și manifestând interes pentru 

individualitate în detrimentul 

colectivității observată în procesul 

transformărilor sociale și morale 

generate de vâltoarea vremurilor într-

un regim antiuman. Ajuns „istorie” 

comunismul nutrește romanul cu factură de cronică. 

Cristian Teodorescu în „Medgidia, orașul de apoi” aduce 

primele semne că  proza despre comunism dobândește 

caracter istoric. Teroarea istoriei se oglindește implacabil în 

sociografii memorabile proiectate în decorul târgului 

dobrogean a cărui imagine fidelă este filmată cu 

încetinitorul și descris, în logica imaginarului, centrul lumii 

în care se proiectează istoriile vieților, pasiunilor, dramelor 

umane din acest topos. 

 Și Ruxandra Cesereanu în romanul „Un singur cer 

deasupra lor” se uită cu ochii unui străin aspura anilor 

1950, se surprinde istoria violentă a României de după al 

doilea război mondial începând de la obsedantul deceniu 

comunist și traversând epoca rusificării și iepoca de aur, 

sub cele două dictaturi (Gh. Gheorghiu-Dej și N. 

Ceaușescu). Printr-o suită de istorii individuale se 
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configurează antitetic victima și călăul, urmăritul și 
urmăritorul printr-o perspectivă narativă inedită. 

 Marian Teodorescu prin „Câmpia  în vreme de 

ceață”, Editura Agerpress, 2013, compune, după o jumătate 

de secol de la apariția volumului al doilea al 

„Moromeților” lui Marin Preda, o nouă imagine a lumii 

rurale din Câmpia Română din timpul „obsedantului 

deceniu” (sintagmă formulată de Marin Preda pentru anii 

1948-1959) nu din perspectiva naratorului implicat în epoca 

aberantă ce a desființat brutal țărănimea și a surpat satul 

tradițional din temelii prin practica discreționară a „cotelor 

obligatorii”,  prin lichidarea proprietății private asupra 

pământului și mai ales prin devastatoarea „colectivizare a 

agriculturii”, ci detașat obiectiv de trecerea timpului, chiar 

dacă „... apropierea de sălbatica filă albă a Începutului” și 
încredințarea, a „câteva trăiri de taină – o parte regăsindu-

se între aceste coperte...” (datorate „Distinsului profesor, 

Mihai Geleletu, dascăl erudit și inspirat mânuitor al 

condeiului, care m-a onorat cu prietenia Domniei Sale...” 

cum notează în dedicație, p. 5) ar putea da o notă subiectivă 

evocării. Este un roman document cu caracter istoric, o 

cronică de familie, (de fapt mai multe familii) de un realism 

inedit în care este evocată o lume atât de originală proiectată 

într-un spațiu în care „ceața în câmpie este la ea acasă” (p. 

58). „ceața asta sâcâitoare” (p. 60) iar omul rămâne „... cu 

mintea-n ceața care nu s-a mai ridicat” (. 67), „Un licăr 

străbătu totuși ceața din câmpie ce-i cuprinse și lui 

mintea...” (p. 114). 
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 Titlul romanului definește o lume dintr-un spațiu și un 

timp aparte în care se consumă destine, prinse în convulsii 

și vârtejuri aberante, greu de stăpânit ori măcar de frânat de 

către cei rămași cu judecata dreaptă. Nu se poate imprima 

un contur deslușit și stabil personajelor copleșitoare prin 

confuzie și în consecvență: „Pe vreme de ceață, în câmpie, 

lucrurile au contururi neclare, iar întâmplările nu-și 
dezvăluie nici ele înțelesul!” (p. 298). 

 Timpul, viața, istoria compun triada epică istorisită, 

evocată, rememorată, narată, surprinsă în descrieri, 

dialoguri, portrete, comentată, analizată în cele două părți 
ale romanului: „Al luʼ Murătoare cu lumea nouă în cârcă” 

(compusă din 18 capitole) și „În ograda lui Niculică Stalin 

nu mai latră” (alcătuită din 12 capitole). Prima parte 

grupează în dense nuvele narative cronica familiilor 

Dumitru Mitea-Petra, Florea Chirițescu-Elena, (soțiile 

fiind surori) și Niculică Boncea, zis al lui Popa cărora le 

compune biografii cuprinzătoare urmărindu-i în evenimente 

semnificative din anii războiului al doilea mondial și după 

1944 cu întoarcerea în țară a prizonierilor de război în 

Divizia Tudor Vladimirescu, alegerile fraudate de B.P.D, 

instaurarea dictaturii proletare cu sprijin sovietic, apariția 

noii puteri ce țintește alungarea regimului burghezo-

moșierimii și constituirea vieții noi călăuzită de principiile 

leniniste și ale generalissimului Stalin. Este o epocă de 

urgie, dominată de dogma comunistă în care motorul istoriei 

este lupta de clasă în numele căreia stăpânește dictatorial 

clasa muncitoare sub conducerea guvernului, zis democrat-

popular, al lui Dr. Petru Groza (fost conducător al Frontului 

Plugarilor), reforma agrară, reforma monetară, primul 
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parlament – Adunarea Deputaților sub emblema secerea și 
ciocanul simbolizând „unirea de neclintit dintre clasa 

muncitoare și țărănime”. O demagogie deșănțată aruncă 

universul moral și spiritual al satului în prăpastie, țăranii lui 

Marian Teodorescu sunt surprinși în jalnica perioadă a 

N.E.P-ului romanesc când proprietatea privată asupra 

pământului este desființată, siliți să se înscrie în G.A.C 

(întâi întovărășiri, după model sovietic: colhoz, sovhoz) 

lămuriți de haite de politruci, cei ce se împotriveau 

suportând detenția, deportarea și tratamentul sălbatic al 

securității. Pe fundalul unui „timp ce nu mai are răbdare”, 

al unei istorii în regres, „distrugătoare de vieți și destine” 

când „Timpul crease suferințe pe care, iată, le vindecase și 
tot el le aranjase pe toate! Desigur, cu bune, cu rele, dar le 

aranjase. Se adeverea cugetarea pe care o auzise cândva 

Florea (Chirițescu n.n.) și o invoca uneori: omul trăiește 

timpul unei biografii proprii ca și pe acela al unor biografii 

colective, reținute sau nu de istorie, de la care nu se poate 

sustrage” (p. 130). Întâlnirea celor doi cumnați: Dumitru 

Mitea și Florea Chirițescu cu evoluții atât de diferite în și 
după război este edificatoare: Dumitru, revenit în țară cu 

Divizia Tudor Vladimirescu, ajunge primar, deputat, activist 

la secția agricolă, prins în acțiunea de lămurire a țăranilor 

pentru intrarea în întovărășire și colectivă, proces „greoi și 
al dracului de dureros”. Speranțele îi sunt înșelate: „sunt 

foarte dezamăgit de ce se întâmplă. Deși n-am abuzat de 

sarcinile pe care le-am avut și n-am făcut rău nimănui, n-

am putut face nimic bun pentru comună. În plus consătenii 

mei mă consideră vinovat pentru tot ce li se întâmplă rău cu 

ocazia măsurilor de transformare socialistă a satului, 

ținând minte că eu am venit cu promisiunea că ne așteaptă 
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o viață nouă. Toți ne așteptam la o viață nouă și bună, dar 

se dovedește că e doar nouă. Cum îți spuneam, sunt 

dezamăgit, dar mă aflu într-un cerc vicios din care nu pot 

ieși decât intrând în pușcărie. Dar asta nu e soluția cea mai 

bună după o viață în care am crezut că va fi mai bine” (p. 

132). Dar nu va fi mai bine, nici pentru el, nici pentru 

familie, nici pentru ceilalți. Viața i-a fost, inițial, cu 

urcușuri amăgitoare, dar apoi cu coborâșuri, cu sentimentul 

culpabilizării pentru că „nu se ținuse de cuvânt față de 

promisiunile făcute”, silit „să se dezrădăcineze din vatra 

satului unde a crescut, și-a împlinit o parte din vise, dar n-a 

știut să se mențină”. Ajunge să trăiască o mare dilemă, se 

simte un înstrăinat: „Vă mărturisesc că simt că m-am 

înstrăinat de comună” (p. 168). Se va pensiona anticipat, se 

va muta la oraș, va intra în derută, în conflict cu doi dintre 

copiii săi, care-i vor vinde casa dându-i în judecată pentru a 

le cere pensie de întreținere la bătrânețe, tot mai stăpânit de 

nesiguranță și neliniște, constatându-și efemeritatea: 

„Timpul trece pe nesimțite și, fără ca să ne dăm seama 

odată cu el trecem și noi” (p. 167). Cumnatul său, Florea 

Chirițescu, a fost prizonier, căsătorit, în lagăr, cu Marusea, 

preț pentru o libertate condiționată. Va avea cu ea un copil, 

Vladimir, rămâne cu dorul de casă, unde ajunge cu noua 

soție, și în vechea familie acum sporită cu Didina, născută 

la câteva luni după ce plecase pe front. În fața bătrânei 

mame, Iordana, fiul rătăcitor își justifică actele: „n-aveam 

altă alegere”, familia îl va înțelege, acceptându-i noul 

statut: în vizită la vechea familie. 

 Arta romancierului este remarcabilă în construirea 

biografiei lui Niculică Boncea crescut „într-o comunitate 
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patriarhală, departe de politică, preocupat de sporirea 

roadelor celor trei pogoane de pământ pe care le 

moștenise, el unu și Marița două, de la părinții lor” (p. 31). 

Pare a face parte din neamul lui Ilie Moromete (Marin 

Preda: „Moromeții”) și preocupat de viitorul băiatului, 

Gică, și „incertitudinea politică a vremurilor” filosofând: 

„Și-n satul nostru, ca pretutindeni, vremea trece, vremea 

vine, ca ăla, dar noi doar trecem și nu ne mai revenim, 

repetă Niculică versul eminescian – așa cum îl ținuse minte 

din clasele primare – filosofând la umbra dudului din 

mijlocul bătăturii. Ne-ar fi mai ușor dacă vremurile noi, pe 

care ni le promitea al luʼ Murătoare, ar fi venit și pe 

meleagurile noastre, deși n-am intrat încă la colhoz, cu 

cotele astea nenorocite, pe care suntem obligați să le dăm, 

n-o să avem de ales!” (p. 115). Se va înscrie în colectivă 

spre a nu afecta viitorul fiului Gică, mai ales că darea și 
cotele îi presează precum fonciirea pe țăranii din Sileștea 

Gumești ai lui Preda. Odată cu moartea soției „Niculică se 

simțea singur și timpul parcă se golea de substanță. N-avea 

chef de nimic. […] Avusese un vis! – Se făcea că Mariței i 

se făcuse milă de singurătatea lui și-l îndemna de acolo, de 

pe lumea cealaltă, să se însoare!” (p. 180). Aventura cu 

Rădița Spătaru este antologică, romancierul stăpânește 

deplin arta povestirii în ramă, viziunea scenică (prin care i 

se restituie dialogului funcția primitivă, dramatizează o 

scenă și se definește un personaj), simțul umorului și 
capacitatea portretistică, atent la detaliul vestimentar și 
reflexul lui moral: „Purta o fustă gri de stofă și o bluză 

verde cu arabescuri. Și cum era ocheșică, costumația îi 

dădea o înfățișare orientală. Doar pantofii mari cu tocul 

jos, puțin prăfuiți și baticul negru o dădeau de gol că oricât 
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ar fi încercat, nu izbutea să pară a fi, ceea ce nu era. Și 

apoi după felul cum vorbea n-aveai cum să nu-ți dai seama 

că este o femeie simplă. O țărancă obișnuită, lustruită puțin 

cu jargonul mahalalei” (p. 187). 

 Fuga Radei după ce „A încărcat droaga cu țoale 

peste care a pus și butelia. Nu-mi pare rău, ca ăla, de 

Mitică (n.n. măgarul său). Mi-era de mare ajutor” (p. 191) 

le face pe vecinele lui Niculică să proiecteze hazlia istorie în 

fantastic, asociind întâmplării reale povești cu necuratul, cu 

cântat de cocoși care alungă duhurile rele, cu draci și 
necuratul sau povești aflate sub semnul sfintei cruci. Istoria 

hazlie a aventurii lui Niculică începe cu vis, încheindu-se, 

rotund, cu alt vis (al Radei spus vecinelor: – a visat 

„căprioara fugând peste taboane”, p. 191) și tenta ironică a 

finei lui Niculică (care adusese în casă femeie tânără și 
putea prevedea deznodământul). 

 Dacă partea întâi a romanului este cronică a vieții 
părinților, în partea a doua este urmărită evoluția copiilor, a 

generației tinere reprezentată, mai ales, de Radu Mitea și 
Gică Boncea, cu simetrii în cea a părinților, Radu urmând o 

școală de meserii și alta de partid fiind promovat ca 

instructor al comitetului raional UTM pentru îndrumare și 
control al muncii educative din școli și din alte sectoare de 

activitate, îmbinând sarcinile politice, cu viața de familie, 

alături de Florica. Rutina câștigată îi aduce o nouă 

promovare: secretar doi, cu probleme organizatorice la 

comitetul raional UTM într-un orășel din Câmpia Române. 

Vigilența comunistă lupta contra dușmanilor poporului îl 

fac să excludă din UTM și să determine arestarea a opt elevi 



 54 

din liceu a căror nevinovăție ulterioară dovedită să-i aducă 

votul de blam pe linie de partid și munca de jos în 

producție. Pe căi diferite apucă consăteanul său Gică 

Boncea, cu sete de învățătură și lectură, ambițios, absolvă o 

școală de meserii, intră în producție ca electrician și 
frecventează cursurile liceale la seral „Fiind, băiat deștept, 

serios, priceput, harnic și cu putere de muncă deosebită” 

(p. 37) absolvă liceul, e trimis la o facultate muncitorească 

cu profil juridic, fiind repartizat după absolvirea Facultății 
de Științe Juridice, specializarea Drept Penal, la Procuratura 

Militară de pe lângă Tribunalul Militar Teritorial București 
unde făcuse și practica judiciară. La o serată educativă 

pentru tineret se îndrăgostește, ca și-n copilărie, de Steluța 

„destul de drăguță pentru pretențiile sale. De statură 

potrivită, atrăgea atenția prin părul său ondulat natural, 

creț chiar, frumos pieptănat, iar pe fața, puțin umedă, niște 

ochi negri, rotunzi mijeau câțiva fermecători pistrui. Era 

zveltă, mlădioasă ca o trestie legănată de vânt. Era 

îmbrăcată cu lucruri ieftine dar cu gust” (p. 201). Prima lor 

întâlnire va fi și ultima, Stela având o aventură amoroasă, în 

adolescența abia încheiată, cu profesorul ei de română, 

căzută în mreaja capcanelor și sub magia cuvintelor lui (deși 
era însurat profesorul divorțase). 

 În plan profesional are dileme provocate de 

contradicția dintre lege și norma de partid, limpezită de 

bătrânul Ciciu care-i observase „seriozitatea, curățenia 

sufletească, proprie copiilor crescuți la țară, cu credința în 

Dumnezeu, și-n toate cele drepte, îl îndemnase să nu-și 
calce pe cuget și să nu fie influențat de frustrările unora 

care văd dușmani ai poporului la orice colț de stradă”. Îl 
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îndeamnă: „Să aplici legea, având probe indubitabile 

potrivit conștiinței proprii c-altfel te macină orice 

nedreptate și o să pleci din procuratură cu probleme grave 

de sănătate”. A mai reținut de la Ciciu că „justiția este 

legată la ochi, dar nu îmbrobodită” (p. 268). 

 Este conștient că pedepsele privative de libertate 

provoacă multe frământări de conștiință oricărui magistrat 

adevărat. I se dă tocmai dosarul lotului de elevi din liceul 

îndrumat de consăteanul său Radu Mitea, închiși „doar pe 

baza unui simplu denunț”. Discuțiile cu directorul liceului 

Gelu Mihăiescu și secretarul UTM Mirică Tudose îl edifică 

și soluționează cazul eliberând tinerii nevinovați spre 

bucuria directorului care „Se gândi în sinea sa: Doamne! 

Chiar în timpurile astea nefericite, când ne mâncăm unii pe 

alții iată că se mai găsesc oameni de suflet, oameni de 

caracter, care întind o mână celui lovit pe nedrept. Prinsese 

drag de procuror!” (p. 281). 

 Eliberarea elevilor îl nemulțumește pe comandantul 

de securitate raională care îl reclamă pe procuror și deși el îl 

destituie pe reclamantul Nicolae Veculicioiu, Gică Boncea a 

fost trecut în rezervă din cauză de restrângere de personal! 

(p. 298), în realitate fiind spusa fiului, într-o doară, la o 

întâlnire cu taică-său: „tată, cred că n-ai fost inspirat când 

ai botezat câinele cu numele lui Stalin” (p. 298). Marian 

Teodorescu scrie un roman - cronică de familie remarcabil 

prin forța epică izvorâtă din „vâltoarea atâtor evenimente 

controversate pe un fundal social dezbinat de frământările 

și confuziile unei epoci” (obsedantul deceniu ʼ50) cu 

povești tensionate de viață cuprinsă în nuclee narative 
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ordonate prin tehnica poveștii în poveste, ori povestea în 

ramă. Excepțional creator de viață prin zecile de personaje 

întruchipând destine și biografii semnificative, portretizate 

miniatural sau amplu, cu inventivitate onomastică, cu 

sonorătăți stranii și în tipar ironic, umoristic, caricatural 

(Briceag, Cucurigu, Tigaie, Bojmoangă, Dăpăloiu, Mozoc, 

Coșarcă, Bondoc ș.a) întâlnindu-se sub semnul realismului 

cu predecesorii săi: Zaharia Stancu și Marin Preda, tot 

prozatori ai lumii rurale din Câmpia Română. 

 Prin monolog interior sondează prihologii profunde, 

prin dialog proiectează viziunea scenică într-un topos 

metaforic: „Câmpia în vreme de ceață” dezvăluind fondul 

spiritual de sorginte folclorică prins în stilul expresiv, 

paremiologic, din proverbele și zicerile răspândite în 

substanța epică putându-se opera o microantologie 

reprezentativă pentru codul moral al acestei umanități. 

 Romancierul oferă și viziunea panoramică a acestui 

spațiu prin imagini picturale: „În acel colț al parcului se 

înfățișau ca într-o pânză a lui Nicolae Dărăscu în care 

oamenii Bucureștilor de altădată nu sunt alungați de 

lumina ploii. Ploaie care trecea încet, monoton, paralel cu 

cei doi, despărțindu-se discret de acel spațiu...” (p. 217). 

 O carte scrisă cu har, despre o lume agitată care-și 
joacă destinul hărăzit, fără a se putea împotrivi marelui 

regizor care i-a dictat rostul existenței, cu ideile și 
sentimentele sale. 
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ANCA SÂRGHIE 

 

RADU STANCA, UN COMPLEX  OM DE 

TEATRU 

Anca Sârghie: Ţin să încep 

prin a vă face mărturisirea că, 

pentru  generația din care și eu 

fac parte,  Teatrul de Stat din 

Sibiu  a însemnat enorm ca 

instituție de cultură care ne-a 

modelat. Nu exagerez afirmând 

că spectacolele lui erau adevărate 

evenimente pentru noi, liceenii 

deceniului 7 din veacul XX. 

Eram o adolescentă când s-a pus 

în scenă Povestea lui Harap Alb 

pe textul lui Ion Creangă, Steaua fără nume de Mihai 

Sebastian, O scrisoare pierdută după comedia-capodoperă a lui 

I.L.Caragiale, ca să enumăr doar câteva creații   scenice intim 

legate de  formarea mea spirituală, întrucât aici, pe scena unei 

săli  modeste de teatru, dar care pentru noi era de-a dreptul 

miraculoasă, am urmărit  între cele 30 spectacole puse în scenă 

de Radu Stanca și Maria Stuart pe textul schillerian tradus chiar 

de regizor. Când s-a produs prima apropiere a actorului Mihai 

Bica de opera lui Radu Stanca?  

-Mihai  Bica: În  primii doi ani la I.A.T.C. “I. L. 

Caragiale” din București, când profesorul  titular  care îndruma 

grupa noastră de studenți la actorie era Olga Tudorache, 

asistentul ei  Florian Pitiș, Moțu, era singurul care ne-a vorbit 

despre opera lui Radu Stanca. Astfel s-a produs prima 

intersectare a mea cu Radu Stanca, produsă în anii 1985-86. 

Volumul de Versuri ale lui Radu Stanca, volum editat de 
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Monica Lazăr prin 1981, mi l-a dat tot asistentul Pitiș. Corydon 

m-a impresionat și m-a marcat foarte  tare și neapărat Buffalo 

Bill. Dar pe atunci, ca student, nu eram destul de matur pentru 

ele.  

-A.S.: Când ați simțit că ați ajuns să pătrundeți în 

profunzime poezia lui Radu Stanca? 

-M.B.: Eu m-am angajat la Teatrul de Stat din Sibiu în 

1988, iar din 1993 am devenit și directorul prestigioasei 

instituții sibiene. Ca actor,  eu nu pregăteam cu bucurie 

candidați pentru I.A.T.C., dar am mulțumirea să-mi amintesc  

că pe o asemenea tânără, care aspira să devină actriță, am  

apropiat-o de textele poetului Radu Stanca, le-am interpretat, 

făcând-o să-l priceapă, așa cum eu îl înțelesesem... Tot în 

perioada  mea actoricească de la Sibiu,  am primit un telefon de 

la doamna  Elisabeta Mondanos care făcea la Televiziunea 

Română  emisiunea  Nocturnă lirică, în care se difuza numai şi 

numai poezie. Ea m-a rugat să-i spun versuri din Radu Stanca. 

Singura restricție erau minutele puține de care dispuneam. Eu 

am găsit soluția. Cu echipa TV am filmat pe sub cetate, prin 

Parcul Sub Arini. Mi-au cerut pentru baremul de timp de 10 

minute poezii scurte: Arhimede și soldatul, Nocturnă, 

Testament etc.  

-A.S.: Ca un adevărat om de teatru care, așa cum ați 
dovedit-o și în acest dialog al nostru, ați pătruns în profunzime 

textele poeziei lui Radu Stanca, l-ați recitat, popularizându-l 

astfel. Ce părere aveți despre destinul care i-a fost hărăzit lui, 

ca figură titaniană a literaturii române? 

M.B.: Dumnezeu are un plan pentru fiecare dintre noi. Ce 

știm cu adevărat este că orice ființă vie se naște și, mai 

devreme sau și mai târziu, pleacă fizic și se săvârșește în 

moarte. Așa a trebuit să fie și cu Radu Stanca. Omul, oricât de 
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spiritual ar fi, oricât de profund ar fi, nu poate să cunoască 

gândul și vrerea lui Dumnezeu. „Crede și nu cerceta” va 

râmâne reperul major și ultim pentru fiecare dintre noi, 

oamenii. Pentru mine, Radu Stanca , omul care s-a născut prea 

târziu și a murit prea devreme, va râmâne, că vor vrea  unii sau 

nu, în marele Pantheon al literaturii române. El face parte dintr-

o stirpe rară, fiind unul dintre aleși. Chiar dacă a plecat din 

lume prematur, creația lui va dăinui mult timp de acum încolo. 

Artistul Radu Stanca nu s-a cruțat niciodată. A fost sever și 
cinstit până la ultima suflare. Nu mă surprinde, dar mă doare și 
nu pot să fiu de acord cu afirmația pe care a făcut-o criticul 

literar Nicolae Manolescu, atunci când a spus că Radu Stanca 

este un „elegiac minor”. Fără să vreau mi-am adus aminte de 

cuvintele lui Călinescu George în legătură cu unul dintre 

iluștrii poeți, anume Bacovia, că este un „poet minor”. Mircea 

Eliade, la rândul lui, a emis o părere asemănătoare. Cât era în 

viață, a avut totuşi tăria de a recunoaște că s-a  înșelat în 

privința lui Bacovia, sfârșind prin a-și cere scuze. Un om al 

spiritului cum a fost Radu Stanca,  poetul care a lăsat în urma 

sa câteva capodopere în materie de baladă, nu poate să fie 

considerat minor. El a scris câteva capodopere, nu numai  

poezii.  Ian Milos în Suedia a tradus poezia lui Mihai 

Eminescu, având o încrâncenare specială, ca să-i facă pe 

suedezi să-l guste. Dacă Radu Stanca ar fi trăit într-o altă 

limbă, ca cea franceză, în care circulă – să dăm doar un 

exemplu – opera lui Giraudoux, mă întreb ce destin ar fi avut 

opera lui?   

A.S.: Eu l-am cunoscut între cerchiștii sibieni şi pe Wolf 

Aichelburg, care a făcut traducerea poeziei lui Radu Stanca în 

limba germană și astfel i-a deschis o fereastră spre lume. 

Desigur că este greu de ieșit din complexul în care până în 
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prezent se află literatura română, scrisă într-o limbă de 

circulație restrânsă. Ce a însemnat pentru  regizorul Radu 

Stanca scrisul? 

M.B. : Am să vă răspund apelând la cuvintele unei epistole 

a sale către Ion Negoițescu: „Scriu, scriu, scriu, asta este 

mântuirea mea”. Așadar, el se mântuia prin scris. Mi-a plăcut 

remarca lui Alex Ștefănescu că atunci când scrie, Radu Stanca  

parcă ar scrie pe mătase. Găsesc că este plină de adevăr această 

observație de mare finețe.   

-A.S.: Ați debutat la Sibiu, dacă îmi amitesc bine, în rolul 

lui Cain din piesa lui Horia Lovinesc Visul vieții și morții în 

oceanul de cenușă, spectacolul creat de Constantin Ranin, 

regizor care l-a distribuit în rolul lui Abel pe Mircea 

Hândoreanu. Ați jucat în rolul protagonist din Sinucigașul 

realizat de Nelu Bordeianu. Ce rol din piesele lui Radu Stanca  

ați interpretat la Sibiu? 

M.B.: S-a montat Dona Juana la Sibiu prin ‘95, în regia lui 

Gabi Cadariu, foarte tânăr. Era un mare curaj să montezi pe 

Radu Stanca, întrucât este nevoie de o solidă cultură, nu numai 

teatrală, ci de cultură în general. Aceasta pe de o parte. Pe de 

alta, nu poți realiza spectacole cu piesele lui Stanca, dacă nu ai 

o bogată experiență regizorală. Fără îndoială, că  spectacolul de 

la Sibiu nu a fost o reușită regizorală, nici actoricească. În 

textul piesei lui Radu Stanca se creează o simbioză între omul 

bărbat și omul femeie.  Eu eram distribuit în Don Morte și 
aveam o perucă cu niște mărgele laterale. Cred că vă amintiţi. 

Radu Stanca  încerca cu fiecare  poezie a lui să facă un  

spectacol. Unii autori sunt histrioni, dar  el nu a fost și nu a vrut 

sa fie un histrion. Teatrul lui era considerat poematic, dar nu 

cred că acea autoare înțelegea ce înseamnă aceasta.  
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-A.S.: Da, îmi amintesc bine acel spectacol cu Dona Juana, 

în care protagoniștii erau interpretați de Diana Văcariu și 
Constantin Chiriac. Cu acel spectacol se deschisese atunci 

stagiunea, iar decorul, dominat de draperii, era semnat de 

scenograful Mugur Pascu. Este greu să găsești ca tânăr regizor 

cheia unui spectacol poematic, cum era acela. Socotesc că plină 

de culoare a fost viziunea Nicoletei Toia în Dragomara din 

1975, după cum Oedip salvat, pus în scenă la Sibiu de Vișa a 

fost un spectacol modern și aerisit, cu Radu Basarab în rolul 

protagonist. Lianele și folia aceea de nylon, de care se izbea 

eroul, simbolizau meandele, mrejele și capcanele pe care le 

rezervă viața fiecăruia dintre oameni, pentru că Radu Stanca a 

vorbit acolo despre destinul uman. Dacă  mai menționez 

Ostatecul, jucat la teatrul nostru, aproape că am încheiat  

enumerarea spectacolelor puse în scenă la instituţia care azi îi 

poartă numele, deși regizorul Radu Stanca  a scris mult, adică 

16 texte dramaturgice.  

M.B.: Eu nu uit spectacolul cu Povestea dulgherului și a 

preafrumoasei lui soții și mi-aș permite să fac o comparție. Eu 

am jucat în spectacolul cu  Electra de  Giraudoux, dar nu am 

simțit profunzimea pe care mi-a oferit-o Radu Stanca  în 

Povestea Dulgherului… Aşadar, eu l-am simțit mai profund pe 

Radu Stanca decât pe Giraudoux, cu care adesea a fost 

comparat  ca autor dramaturgic. Mai mult. El era un artist cu 

program, un om hăruit, dar nu s-a mulțumit cu atât. El s-a 

ocupat și de estetica teatrului, aprofundând  și în plan teoretic 

evenimentele lui, raportate la epocă. În perioada cea mai aspră 

a contemporaneității noastre, comunismul de tip stalinist, el nu 

avea acces la cărțile mari, așa cum nici Noica nu a avut la 

dispoziție ce avea Eliade în străinătate, dar s-a ocupat de 

vârfuri.  
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A.S.: Ce știți despre regizorul Stanca la Sibiu? 

M.B.: Eu am sosit în Teatrul  din Sibiu la aproape un sfert 

de secol după moartea regizorului Stanca. Am aflat unele 

lucruri de la actorii care au lucrat cu el. Theodor Portărescu  

povestea de suferința lui Radu Stanca, regizorul care  i-a 

adunat pe tineri ca o cloșcă, fără ca ei să realizeze ce om au 

avut în preajma lor. Nu numai în orașul de pe Cibin  procedase 

el așa. La 16 ani, Dan Săndulescu a fost sfătuit de Radu Stanca  

să dea examen de admitere la Teatru. Îndemnul regizorului 

sibian a fost de bun augur, căci Dan Săndulescu avea să devină 

actor. Ar trebui ca un teatru din România, cel de la Cluj, spre 

exemplu, să facă un festival Radu Stanca. Știu că ați scris 

prima monografie dedicată lui și ar trebui să susțineți 
propunerea mea. Se cer spuse încă multe lucruri despre el și nu 

mai poate fi ignorată ca până acum nici creația sa 

dramaturgică.  

A.S.: Am înțeles  că după cei 12 ani când ați activat cu 

profesionalism pe scena Teatrului sibian, ați interpretat roluri 

la Teatrul Mic și la Tratrul Național din București, iar acum 

munciți neobosit la Teatrul Dramatic Sică Alexandrescu din 

Brașov. Care rol interpretat pe scenă v-a dat cea mai mare 

mulțumire?  

M.B. :  Am interpretat sute de roluri și  le-am iubit toate, 

absolut toate personajele care mi-au fost încredințate. Toate 

sunt copiii mei. Mi-ar fi nu greu, chiar imposibil să aleg dintre 

ele pe unul anume. Eu țin la absolut  toate. Nu găsesc că autorii 

străini sunt mai interesanți decât românii. La un moment dat la 

Sibiu Silvestru era regizor, nu se montau piesele scriitorilor 

români, socotite ca texte prăfuite. În schimb, se puneau texte 

submediocre. De mai multe ori am întrebat regizorii de ce 

alergăm spre teatrul antic, când avem teatru foarte bun mult 
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mai aproape de noi, în secolul al  XIX-lea, în secolul  XX? 

Între 1993 și 2000, cât timp am fost director al Teatrului sibian  

am organizat colocvii, cu participare națională și chiar 

internațională pe tema piesei românești, în general, și a celei 

contemporane, în special, tocmai pentru că o socotesc 

nevalorificată suficient. Chiar și piesele lui Radu Stanca  

așteaptă regizorii destoinici care să le știe valorifica.  

A.S. Ce apreciere generală ați putea face cu privire la acest 

scriitori complex, de o importanță încă insuficient fixată? 

M.B.: Pe Radu Stanca nu trebuie să-l întoarcem pe toate 

fețele. El trebuie dat doar ca exemplu și, mai ales, citit, savurat 

pentru frumusețea exemplară a versurilor sale. Sunt mulți cei 

care au scris poezie în România, dar nu toți au fost adevăraţi 

poeți. Radu Stanca face parte dintre artiștii poeziei. El îmi 

aduce aminte de celebrul personaj al lui Cervantes, de 

Cavalerul Tristei Figuri, care pentru mine personal este cel mai 

frumos personaj pe care l-a dat literatura Occidentului. Cu 

puțin curaj, pot să afirm că Radu Stanca a fost, este și va fi un 

Don Quijote al literaturii române. Închei  scurtul meu  periplu 

cu multă recunoștință  faţă de Radu Stanca și vreau să-i 

mulțumesc pentru că a existat pe acest pământ. Dumnezeu să-l 

odihnească și să aibă grijă de sufletul lui.  

 

                                   Sibiu,  în luna lui Mărţişor 2014.  
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NICHITA STĂNESCU ŞI MODERNITATEA 

ŞOCANTĂ
2
 (I) 

Figură emblematică a poeziei româneşti postbelice, 

Nichita Stănescu este poetul întemeietor prin excelenţă. 

Spectaculoasele transformări la care el a supus limbajul sunt 

mărturia unui talent de excepţie, a cărui apariţie poate fi în 

                                                 
2
 Din volumul ,,Valorificarea prin mijloace moderne a 

tradiţiei la Nichita Stănescu, Marin Sorescu şi Mircea 

Cărtătrescu” în curs de apariţie la Editura Gens Latina din 

Alba Iulia. 
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această privinţă comparată doar cu cea a lui Arghezi. Autentica 

sa vocaţie artistică a creat o literatură a cărei violentă 

originalitate este o expresie nu doar a resurecţiei modernităţii 

lirice postbelice, ci a întregii activităţi artistice novatoare a 

secolului XX. 

Ineditul formulei poetice stănesciene a stârnit reacţia 

imediată a criticii literare, a cărei derută s-a manifestat într-o 

extrem de variată paletă de interpretări, aşa încât o 

sistematizare devine practic imposibilă. Deşi scopul studiului 

nostru este altul, ni s-a părut totuşi necesară o investigare a 

receptării operei în cauză. Pentru început, am găsit cu cale să 

trecem în revistă cele mai interesante opinii exprimate în acest 

sens, care ne vor ajuta să circumscriem mai precis principalele 

particularităţi ale modernităţii şocante care individualizează 

opera poetului Necuvintelor. Premiza de la care vom pleca este 

de natură estetică, considerând că rămâne valabilă în orice 

cercetare legată de poezie, chiar şi în cazul formulelor ei 

excentrice. În cazul nostru special, credem că observaţiile 

subsumate acestei abordări pot fi completate cu altele, tributare 

unei interpretări formale, de natură lingvistică, din cauza 

naturii speciale a limbajului, dar şi a modului ingenios de 

asamblare a discursului poetic. Semnificativă este în acest sens 

o întreprindere, de dată recentă, situată metodologic în 

„stilolingvistică”, care prezintă o analiză a limbajului poetic 

stănescian nu în ipostaza de fenomen discursiv static, ci 

dinamic, regizat de strategii şi mecanisme specifice de 

organizare a semnificaţiei. Ideea principală a cercetării constă 

în proiectarea unui model în măsură să expliciteze modul în 

care se organizează discursul poetic, aplicând o varietate de 

metode, inclusiv o varietate de modele lingvistice. Este vorba 

de cartea Oanei Chelaru-Murăruş : Nichita Stănescu. 

Subiectivitatea lirică.  
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În consecinţă, propunem o analiză care va încerca să 

surprindă principalele aspecte ale operei stănesciene, plecând 

de la ideea că avem de a face cu o poezie devidată de sens, în 

contrast cu exegezele care caută să-i atribuie semnificaţii. 

În altă ordine de idei, semnalăm importanţa raportării 

poetului la tradiţie. În acest sens remarcăm două atitudini în 

opera lui Nichita Stănescu. Una, de valorificare, în primele 

volume; şi alta, de parodiere, care-l situează într-o modernitate 

dogmatică. Dacă în primul caz tradiţia este legată de structura 

sa sufletească sau de o anumită etapă a creaţiei sale; în celălalt 

caz, ea devine pretext pentru afirmarea elementelor indicatoare 

ale unei modernităţi şocante, prin explozia de imagini 

stupefiante, aşezate într-o absolut uluitoare „limbă poezească”. 

În cele ce urmează, propunem o investigare, ţinând cont de 

contextul literar al epocii şi de aspectele critice controversate 

legate de opera artistului. 

Aşadar, importanţa înţelegerii contextului social şi politic 

în conturarea unui punct de vedere legat de poezia românească 

postbelică în general şi a unui autor în special este evidentă. În 

primul rând, pentru că avem de a face cu o evoluţie nefirească 

a literaturii, aceasta fiind marcată de inadecvări la cea 

occidentală şi de multiple sincope conjuncturale. Momentul 

poetic al anilor ’60 impune, aşadar, retrospectiva unor fapte de 

istorie literară. Am putut vedea deja că e vorba de o perioadă în 

care deschiderile şi închiderile spaţiului artistic depindeau în 

exclusivitate de factorul politic. Să revedem, pe scurt, câteva 

dintre aceste date. 

Primul moment îl reprezintă moartea lui Stalin, la 5 martie 

1953, când se slăbeşte considerabil îndoctrinarea. Aceasta însă 

nu înseamnă o adevărată liberalizare, dar momentul este 

important pentru consecinţele pe care le-a avut pe plan artistic. 

O mai puţin drastică urmărire a „deviaţioniştilor” este una 
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dintre ele. Este şi perioada în care A.E. Baconsky publică 

volumul Cântece de zi şi noapte (1954), în al cărui cuprins nu 

lipseşte apologia regimului, dar încep să se strecoare şi timide 

versuri meditative, elegiace. Fapt semnificativ, mai ales dacă 

ţinem cont de ceea ce s-a scris în deceniul precedent. 

„Duplicitatea” devine singura şansă pentru supravieţuirea şi 

promovarea adevăratelor valori estetice. Steaua este revista în 

care se publică versuri „rupte de realitate” ale unor poeţi ca 

Petre Stoica, Matei Călinescu; în Tribuna debutează Nichita 

Stănescu, în 1957, an pe care-l menţionăm pentru primele 

semne ale adevăratelor producţii literare. Apare volumul 

Poeme de Petre Stoica, în care atrage atenţia prezenţa 

melancolicelor pasteluri citadine şi schiţele după natură, 

precum şi Fluxul memoriei de A.E. Baconsky, care împreună 

cu Dincolo de iarnă, marchează recâştigarea terenului 

adevăratului lirism. În aceeaşi direcţie se înscrie şi volumul 

Pasărea albastră de Gheorghe Tomozei, la fel ca Vârstele 

anului şi Dialogul vântului cu marea de Nina Cassian. 

Relevantă este în acest sens şi publicarea cuvântării lui A.E. 

Baconsky la primul congres al scriitorilor, în care remarcăm 

aceleaşi tendinţe de recâştigare a terenului adevăratei 

literaturi.
3
 

Privite din perspectiva contextului literar de atunci, aceste 

încercări reprezintă autentice îndrăzneli, comparativ cu 

aberaţiile realismului socialist. Teme interzise ca iubirea, 

tristeţea, fantezia au însemnat un pas înainte în ireversibilul 

proces de „descătuşare” artistică. 

Un alt reper al contextului social-politic îl identificăm în 

celebrele „teze din iulie” din 1971, după a căror lansare 

                                                 
3
 A.E. Baconsky, Cuvânt la congresul scriitorilor, în 

Colocviu critic, Editura de Stat pentru Literatură şi artă, 

Bucureşti, 1957, pp. 205-213 
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cenzura se înăspreşte, iar debuturile, sunt din ce în ce mai 

puţine, şi acelea mai mult în volume colective. Puţinele apariţii 

editoriale ale poeţilor consacraţi sunt „epurate” mai drastic 

decât înainte. Un fapt interesant de remarcat legat de acest an 

ţine de natura poeziei debutanţilor, care, în pofida măsurilor 

coercitive exercitate, se anunţă diferită de aceea a generaţiei 

anterioare, post-proletcultiste, prin tenta manieristă şi 

vizionară, mai ales a grupării echinoxiste. 

Indiciile legate de contextul politic al anilor ’60 (ne referim 

la retragerea trupelor sovietice de pe teritoriul românesc, la 

„declaraţia de independenţă” faţă de Moscova din aprilie 1964 

şi nu în ultimul rând la Congresul P.C.R. din 1965) ne vor ajuta 

să circumscriem mai bine profilul acestei generaţii spontanee 

care redescoperă şi promovează apărarea specificului 

literaturii, ca o ofensivă împotriva practicilor proletcultismului, 

aceasta fiind singura trăsătură care conferă coeziune acestei 

mişcări literare, netutelată de vreo şcoală sau curent literar, de 

unde şi multitudinea formulelor poetice, deci caracterul ei 

poetic eteroclit. Nici nu putea fi altfel într-o conjunctură în care 

obţinerea dreptului de a scrie nepolitic însemna un câştig. 

Trebuie să amintim că formulele poetice din epocă erau 

tributare modalităţilor experimentate în perioada interbelică, 

refăcându-se astfel legăturile tăiate cu tradiţia. Astfel, 

congenerii lui Nichita Stănescu epuizează o substanţă care încă 

nu se manifestase complet. Ana Blandiana, Ioan Alexandru, 

Gheorghe Pituţ sunt blagieni. Cezar Baltag valorifică o anumită 

dimensiune a poeziei lui Ion Barbu. Ion Gheorghe absoarbe 

universul fantasticului popular. Poezia lui Nichita Stănescu, în 

primele volume, este străbătută de ecouri eminesciene. La 

acestea s-ar putea adăuga şi alte reflexe, care se regăsesc în 

poezia anilor ’60, provenite din simbolism, suprarealism şi 

expresionism. 
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Ciprian Iulian Şoptică 

Complexe metafizice ale onto-gnoseologiei 

blagiene: experienţa şi fenomenele arhetipice 
 

În perspectiva unei 

onto-gnoseologii blagiene a 

misterului, sensul filosofic 

al experienţei este acela de 

„intuiţie organizată şi 

organizabilă”
4
. 

Caracteristică fundamentală 

a intelectului enstatic, 

experienţa a fost, când 

punct de plecare (temelie) a construcţiilor metafizice ori 

ştiinţifice, când o ţintă finală a cunoaşterii raţional-ştiinţifice 

(cazul pozitivismului pur). În această privinţă, atitudinea 

ştiinţifică oficială s-a statornicit undeva la mijloc. Filosofia 

naturii, fizica şi ştiinţele naturale au încercat a lămuri 

fenomenele pe cale de experienţă, astfel că ambiţia cunoaşterii 

ştiinţifice a fost aproape întotdeauna construcţia teoretică pe 

marginea faptelor experienţei. 

Desigur, controlul exercitat din partea experienţei asupra 

unor astfel de construcţii a existat în Antichitate, ca şi în 

modernitate, numai că în timpurile moderne controlul este mai 

consecvent, mai sistematic şi uneori organizat ca atare 

(experimentul). Chiar dacă reprezintă numai o lărgire voită a 

experienţei, experimentul constituie în acelaşi timp un control 

special, ce se aplică experienţei în genere. 

                                                 
4
 Ibidem 
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Atât filosofia naturii, cât şi ştiinţele fizicale şi naturale, 

socot un fenomen sau un complex de fenomene drept 

„explicate”, în momentul când au izbutit să le reducă la un 

fenomen arhetipic, adică atunci când au reuşit, fără conflicte 

logice, să substituie fenomenelor experienţei un fenomen care 

nu mai este întregime al experienţei, ci o construcţie. Cu alte 

cuvinte, fenomenele arhetipice sunt construcţii de seamă ale 

gândirii omeneşti prin care s-a încercat a se explica fenomene 

ale experienţei, care, privite ca idei, oferă infinite variante 

structurale.  

De exemplu, pentru filosofia naturală a gânditorilor 

romantici, un fenomen arhetipic avea o formă polară (atracţie-

repulsie, magnetism-electricitate), iar pentru fizica clasică, de 

la Descartes până la fizica cuantică modernă, fenomenul 

arhetip este cel mecanic. Astfel, fizica clasică (tradiţională) 

consideră un fenomen, ca şi explicat, abia atunci când reuşeşte 

să-l înlocuiască cu un model mecanic, pe când fizica romantică 

socotea un fenomen fizical explicat în momentul când izbutea 

să-i substituie o polaritate calitativă (teoria culorilor a lui 

Goethe, de exemplu, explică culorile prin polaritatea lumină-

întuneric).  

Construcţiile din marginea experienţei, cu scopul de a 

înlocui sumar experienţa, au fost în principal clădite pe un 

acord anticipat cu logicul şi cu concretul, toate fenomenele 

arhetipice fiind construibile ca idei într-un concret imaginar. 

Iar dacă nu sunt construibile în concret, ele se pot realiza şi în 

abstracţia pur logică. Astfel, se pune problema dacă 

fenomenele arhetipice trebuie să fie neapărat în permanenţă în 

acord cu logicul sau concretul. În opinia lui Blaga, este posibil 

ca experienţa să ne pună în faţa unor fenomene atât de 

paradoxale, încât o încercare de explicare a lor, printr-un model 

construit fie cu logicul, fie cu concretul, să fie imposibilă. 
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Totuşi, efortul ştiinţei de a găsi modele de explicaţie în 

acord cu logicul şi concretul rămâne exemplar, chiar dacă 

acestea (logicul şi concretul) sunt construibile pe un plan 

absolut imaginar. Oamenii de ştiinţă nu vor putea accepta teze 

(teoretice sau practice) în dezacord cu logicul sau concretul, 

fapt care va duce inevitabil la rezultate tot mai neaşteptate. De 

exemplu, în astronomia fizicală a fost nevoie să se recurgă la 

ipoteza existenţei unor gaze de o densitate mai mare decât a 

fierului sau a platinei aflate în stare solidă. Ideea aceasta, deşi 

părea o monstruozitate, i-a silit pe oamenii de ştiinţă să 

ilustreze în cele din urmă un model care să împace logicul şi 

concretul.  Deşi încercarea de explicaţie părea imposibilă, 

saltul metodologic a fost realizat. Numai că oamenii de ştiinţă 

nu au rezolvat problema decât prin efortul de a construi un 

model imaginar, prin care să demonstreze logic şi concret că un 

astfel de gaz, cu densitate mai mare decât platina, este posibil.  

Totuşi, dacă experienţa cosmică i-ar putea prezenta omului 

de ştiinţă nişte fenomene absolut paradoxale, inexplicabile prin 

construcţii logic-concrete, atunci, acesta ar fi nevoit să accepte 

construcţii antilogice şi anticoncrete. Astfel, susţine Blaga, 

formula dogmatică şi-ar face locul şi în ştiinţă. Analizând 

ulterior asemenea fenomene din lumea ştiinţei, Lucian Blaga 

postulează ideea că posibilitatea unor teze dogmatice în 

legătură cu experienţa nu este deloc exclusă. Deşi domeniul 

propriu al gândirii dogmatice este metafizica, particularismul 

ei îngăduie integrarea sa şi în domeniul ştiinţific. Bineînţeles, 

dogmaticul este o formulă care va depăşi întotdeauna 

experienţa, dar, indirect, ea ar putea să servească drept temei şi 

justificare pentru formule de natură dogmatică. Asemenea 

formule ar lua fiinţă prin aspiraţia a două fenomene arhetipice, 

care se exclud reciproc pentru a se substitui unei experienţe. 
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Experienţa, cu alte cuvinte, deşi nu este identică cu 

„concretul în general”
5
, reprezintă totuşi expresia unui ce 

concret, aceasta fără a veni în contradicţie cu teza că formula 

dogmatică depăşeşte esenţial concretul. Ceea ce subliniază 

Blaga, e că experienţa nu va fi în stare să justifice decât 

indirect formula dogmatică. Elaborarea intelectuală (pur 

enstatică) a experienţei poate să ducă la formule de natură 

antinomică şi fără corespondenţă sintetică în vreun „concret”. 

Pentru a înţelege mai bine semnificaţiile experienţei de-a 

lungul conturării gnoseologiei blagiene, vom urmări evoluţia 

ideii de experienţă, definită, caracterizată şi întrebuinţată în 

diferitele sale scrieri, urmărind a extrage de aici nişte concluzii 

lămuritoare.  

În cursul Despre conştiinţa filosofică, Lucian Blaga notează 

în legătură cu sensul experienţei în cadrul evidenţierii unei 

autonomiei a gândirii filosofice, următoarele: „prin cuvântul 

experienţă se înţelege de obicei totalitatea materialului concret, 

pe care spiritul şi-l însuşeşte cu ajutorul simţurilor. Că în 

constituirea experienţei intră, în afară de senzaţiile simţurilor, 

şi anume funcţii ale inteligenţei chemate să instituie o ordine, e 

clar”
6
. În Eonul dogmatic însă, noţiunea de experienţă are un 

sens filosofic mult mai larg, şi reprezintă o „intuiţie organizată 

şi organizabilă”, iar în Cunoaşterea luciferică este definită „ca 

ansamblu al faptelor empirice raportate la un subiect 

cunoscător”
7
.  

Aşadar, experienţa trimite la un ansamblu de date concrete 

sensibile, pe care cunoaşterea senzorială (intuitivă) le adună şi 

                                                 
5 Ibidem, p.112. 
6 Lucian Blaga, Despre conştiinţa filosofică, Ediţie îngrijită de 

Dorli Blaga cu studiu introductiv de Henri Wald, Editura Facla, 

Timişoara, 1974, p. 93. 
7 Lucian Blaga, Cunoaşterea luciferică, Editura Humanitas, 

Bucureşti, 1994, p. 23. 
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le pune la dispoziţia intelectului. Astfel prelucrată, experienţa 

poate lua aspectul de experienţă pură, care pretinde descrierea 

fidelă a faptelor simţite şi organizarea lor în formule ştiinţifice; 

experienţa intelectuală însă, este mai largă, mai încăpătoare, 

întrucât este o prelucrare a datelor concrete cu ajutorul unor 

constante (noţiuni, categorii, concepte) intelectuale (supra-

empirice). Blaga împărtăşeşte aici punctul de vedere al lui 

David Hume cu privire la experienţă: cu ajutorul ei luăm 

cunoştiinţă de succesiuni şi simultaneităţi ale faptelor 

semnalate empiric şi niciodată de legătura lor cauzală, de 

trecerea de la un lucru la altul.  

De aceea, filosoful din Lancrăm susţine că „o explicaţie 

cauzală poate fi de natură psihologică (la David Hume) sau 

apriorică (la Immanuel Kant)”
8
. Blaga este preocupat în 

principal de funcţiile diferite pe care experienţa le poate avea în 

diferite domenii ale cunoaşterii şi creaţiei culturale. Prin natura 

ei incompletă, şi aceasta din cauza posibilităţilor umane de 

cunoaştere limitate, experienţa nu poate pune la dispoziţie un 

criteriu absolut de verificare. Acest lucru este valabil chiar şi 

pentru cunoaşterea ştiinţifică, pentru care experienţa constituie 

o „instanţă relativă”
9
, la care se poate reveni oricând, fiind 

reinterpretabilă. Preocupat, aşadar, de funcţiile pe care 

experienţa le are pentru ştiinţă şi pentru filosofie, Blaga arată 

că ele sunt foarte deosebite una de alta.  

Pentru ştiinţă, experienţa constituie punct de plecare, dar şi 

punct de sosire; ea este în acelaşi timp instanţă supremă de 

control, căci în ştiinţă teoria este asimilată experienţei. Cu 

ajutorul ei ştiinţa îşi completează golurile teoretice şi tot prin 

                                                 
8 F. Diaconu, M. Diaconu, Dicţionar de termeni filosofici ai lui 

Lucian Blaga, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2000, p. 

114. 
9 Ibidem, p. 115. 
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ea îşi „înfrânează elanurile speculative, modelându-se după 

aceasta”
10

. Pentru omul de ştiinţă, experienţa este „temelie, 

clădire, acoperiş, dar şi ogradă din ce în ce mai largă”
11

. 

Experienţa, deci, justifică sau condamnă o construcţie teoretică. 

Pentru filosofie, funcţia expereienţei este cu totul alta. Filosofia 

nu se poate dispensa de experienţă, ci o foloseşte ca pretext: 

pleacă de la ea, dar o depăşeşte mereu. Filosoful încadrează 

astfel experienţa, într-o viziune mai largă decât ştiinţa.  

Când nu poate să o încadreze, intrând în conflict direct cu 

ea, filosofia este obligată să-şi revizuiască concepţia vizavi de 

experienţă, uneori chiar respingând-o. Pentru filosofie, 

experienţa are aşadar mai mult o funcţie negativă. De aceea, în 

Diferenţialele divine, Blaga construieşte un sistem metafizic-

cosmologic, cu grija permanentă de a-şi încadra cât de cât 

experienţa şi de a nu o contrazice făţiş. În Eonul dogmatic, 

Lucian Blaga vorbeşte de o anume paradoxie a experienţei.  

Aceasta reprezintă o „dislocare şi golire”
12

 a obiectului 

experienţei de vechile determinaţii conceptuale, pentru a i se  

atribui altele noi, care devin paradoxale (contrarii), în raport cu 

vechile concepte şi determinaţii. 

Bibliografie:                                                                          
Blaga, Lucian, Despre conştiinţa filosofică, Ediţie îngrijită de Dorli 

Blaga cu studiu introductiv de Henri Wald, Editura Facla, Timişoara, 1974 

Blaga, Lucian, Cunoaşterea luciferică, Editura Humanitas, Bucureşti, 
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Blaga, Lucian, Cenzura transcendentă, Editura Humanitas, Bucureşti, 

1996 

Diaconu, M. Diaconu. M., Dicţionar de termeni filosofici ai lui Lucian 

Blaga, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2000 

                                                 
10 Ibidem, p.116. 
11 Lucian Blaga, Cenzura transcendentă, Editura Humanitas, 

Bucureşti, 1996, p. 21 
12 F. Diaconu, M. Diaconu, op. cit., p.115. 
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 RADU VASILE CHIALDA 

 

             Barbariile contemporane (III) 

 

 Postmodernismul 

        mutaţie, mase şi elite, confuzie şi proliferare 
 

„Modern” este poate cel 

mai cuprinzător termen 

întrebuinţat de universul de 

discurs al culturii. 

Modernitatea a însoţit 

progresul şi dezvoltarea pe 

întreg parcursul civilizaţiei şi 

însemna tot ceea ce era nou, 

original, autentic. Ulterior, 

modernitatea a dat numele 

epocii în care s-a făcut 

remarcată. Cascada şi înşiruirea de invenţii, descoperiri şi 

proiecţii care au făcut ca civilizaţia să abunde de avangarde 

şi genii, care au determinat industrializarea, mecanizarea, şi 

apoi tehnologizarea societăţii, care au generat numeroase 

descoperiri ştiinţifice, şi progrese tehnice, constituind şi 

clădind pe baza acestora lumea în care trăim astăzi, 

conferindu-i forma şi conţinutul, toate acestea definesc 

modernul. Cu toate acestea, cine ar fi crezut că 

modernitatea poate lua sfârşit? Cine ar fi putut întrezări în 

această explozie de câteva secole că modernitatea se va 

putea dizolva în altceva? Ca orice fenomen trebuia să 

înceteze la un moment dat, deşi, nu de puţine ori, se credea 
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că modernitatea este nemuritoare, că omenirea are o 

singură direcţie, iar aceasta este mereu o modernizare. În 

fapt, modernitatea, în acest sens, nu are sfârşit
13

. Aceasta 

şi-a câştigat nemurirea terminologică prin faptul că forma 

sa lingvistică defineşte de fiecare dată noutatea şi 

schimbarea
14

. Tocmai de aceea, ce depăşeşte competenţa 

modernităţii a părut la un moment dat lipsit de sens.  

(Post)modernitatea în schimb, este termenul care a fost 

conceput să definească ceea ce modernitatea diagnistica ca 

nonsens. Iată cum postmodernismul, sau poate a indica 

sensul greşit înţeles al sitării în acest discurs, 

„prost”modernismul, a ajuns obiect de studiu al discursului 

despre barbarie. Nonsensul modern reprezintă esenţa 

postmodernismului, aşa cum teroarea stă la baza 

terorismului şi aparenta conştiinţă a grijii pentru ecologism, 

punctele sensibile datorită cărora barbaria se poate 

manifesta. Nonsensul modern este boala cronică a societăţii 

postmoderne. La fel ca în cazul ecologismului, 

postmodernismul este privit numai din perspectiva 

aspectelor sale pozitive. Tuturor le place postmodernismul 

pentru că este mai liber şi nu constrânge prea mult, legile 

acestuia fiind simple şi având cracter de masă. Este mult 

mai uşor să fi postmodern decât modern. Nimeni nu 

contestă acest fapt, nimeni nu are de ce să condamne 

postmodernismul doar din acest punct de vedere. Nici 

faptul că aducem postmodernismul în sfera barbariei nu 

trebuie tratat cu respingere. Este un fenomen care are 

                                                 
13

 Immanuel Kant, Lyev Nikolayevich Tolstoy, Édouard 

Manet sau Albert Einstein vor rămâne nemoritori în istoria 

umanităţii. 
14

 Suzi Gablik, A eşuat modernismul?, traducere de Viorel 

Zaicu, Curtea Veche, Bucureşti, 2008, pp. 21-23. 
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ghinionul să moştenească caracterul hegemonic al 

modernismului, nu numai în esenţa sa, ci şi în structura 

terminologică. Particula „post” a denumirii sale este 

sungurul aspect care îi dă particularitate. Acest prefix
15

 este 

determinanta propriu-zisă şi prin sipla pronunţare şi 

utilizare alături de modernitate sugerează situarea după 

aceasta. Nu este vorba de nici o înlocuire sau de o 

suspendare a modernităţii, ci despre o depăşire a limetelor 

ei legislative, de o nouă formă de manifestare a societăţii. 

Legătura dintre cele două nu constă doar în acest „post” şi 

în terminologia comună, ci mai ales în faptul că nu se 

anulează reciproc, cum nici nu se neagă sau se evită 

reciproc, motiv pentru care, postmodernismul nici nu poate 

fi definit în totalitatea sa, în ansamblul său. Este o nouă 

atitudine a societăţii contemporane, însă, spre deosebire de 

cea teroristă, agresivă şi violentă, alături de cea ecologică, 

pasivă şi aparentă, este o atitudine paşnică. Totuşi, 

coruptibilă şi predispusă la erori. Însăşi esenţa sa 

(nonsensul modern) presupune deschiderea faţă de 

barbarie.  

Principala caracteristică a postmodernismului este 

proliferarea, iar dacă temporal se plasează după 

modernism, fără să îl înlocuiască, dar convieţuind, ceea ce 

înseamnă că este contemporan, în spaţiu, proliferarea se 

propagă într-o lume globală, în care masele au acces la 

multiplele forme de transmitere a informaţiei şi la toate 

mijloacele de multiplicare. Pentru ca acest context să fie pe 

deplin conturat mai trebuie să spunem că într-o astfel de 

                                                 
15

 Irina Stănciugelu, Prefixul „post” al modernităţii 

noastre, Trei, 2002, p. 15. 
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lume, „trans”, „pluri”, „multi” şi „inter”diciplinară
16

, în 

care accesul la educaţie, cultură, tehnologie şi informaţie 

este accesibil şi la îndemâna tuturor, inividul uman este 

atras cu uşurinţă într-o astfel de sectă culturală, unde 

minimalismul legislativ al postmodernismului permite cu 

lejeritate strecurarea erorilor de natură, etică, religioasă, 

estetică, lingvistică, tehnologică şi ştiinţifică. „Legi puţine, 

libertatea maximă de exprimare şi spaţiul vast de 

manifestare”, iată contextul potrivit prin prisma căruia, în 

astfel de condiţii, foarte greu de definit, postmodernismul 

poate să atragă mulţi adepţi în defavoarea modernismului, 

iată motivul pentru care barbaria priveşte către acest 

fenomen. 

Scriitori postmoderni ar putea reclama faptul că ne 

situăm în tabăra celor care acuză acest mod de manifestare 

culturală şitiindu-se în afara fenomenului, iar artiştii ar 

susţine că operele lor nu sunt cu nimic mai prejos faţă de 

cele ale modernităţii. Postmodernismul este mult mai 

vizibil în sfera culturală şi cu precădere în artă şi literatură. 

Cu toate acestea o definiţie clară nu i se poate încă atribui. 

Dar dincolo de un fenomen care se încetăţeneşte mai 

degrabă în aceste spaţii culturale, postmodernismul, privit 

ca o atitudine a comportamentului uman, este o formă 

abstractă şi generală, la modă în societatea contemporană 

poate fi întâlni la toate nivelele şi în toate structurile 

acesteia. Nonsensul modern nu trebuie analizat ca 

ambiguitate, „nonsens” este termen al modernismului, însă 

pentru postmodernism „nonsensul” are „sens” şi tocmai de 

aceea, specificitatea acestuia este confuzia. Când 

„nonsensul” capătă „sens” avem în discuţie cea mai pură 

                                                 
16

 Basarab Nicolescu, Transdisciplinaritatea, traducere de 

Horia Mihail Vasilescu, Polirom, Iaşi, 1999, p. 52. 
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formă de mutaţie axiologică. În fond, postmodernismul prin 

aceasta se deosebeşte de modernism. Ceea ce constituia 

pentru modernism, noutate, lege, etic, normă, claritate, 

unicitate, autenticitate, originalitate etc., ca valori unanime, 

pentru postmodernism poate să nu mai reprezinte nimic. 

Postmodernismul transfigurează axiologic toate aceste 

puncte de vedere şi propune un alt sistem valoric de 

interpretare, folosind alte mijloace şi metode cu totul 

diferite. Iată de ce un Edgar Allan Poe sau un Claude 

Monet nu se vor mai naşte niciodată. Astfel de personalităţi 

nu îşi mai au locul în postmodernitate, loc al anonimatului, 

al faimei de scurtă durată, al aprecierii târzii şi al răsplatei 

minore etc.  

În postmodernitate impostura şi anonimatul sunt 

formele de barbarie cele mai des întâlnite. Dacă prima 

invocă anormativitatea etică, cea de-a doua face referire la 

lipsa de responsabilitate. În literatură impostorul se 

numeşte plagiator, un fel de hoţ de cuvinte, de fraze, sau de 

scriitură integrală. Barbaria intelectuală nu se opreşte doar 

la acest act de imoralitate. Scriitorul anonim poate face şi el 

rău. Prin lipsa numelui anonimul poate ponegri, spurca, 

înjura, defăima, minţii, etc. pe oricine, fără ca identitatea lui 

reală să aibă de sufert în vre-un fel. Fuga de 

responsabilitate este un act de mişelie, o atitudine 

comportamentală non-etică. Tot astfel se întâmplă şi în 

cazul artei.  

Impostorii şi anonimii stau la toate colţurile de stradă, 

ne ispitesc, ne fac cu ochiul şi ne ademenesc, iar datorită 

unei demografii crescânde şi tagma lor a sporit consistent. 

Postmodernismul are cel mai mult de suferit de pe urma 

conflictului cultural dintre elite şi mase. Amploarea 

acestuia se datorează deschiderii spaţiului public şi al 
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caracterului de masă tributar înşiruirii „oricine, oricum, 

oricând, orice, oricât”. Cu toate acestea, nu aduce nici o 

ofensă modernismului comportându-se ca o sectă eretică 

faţă de aceasta, având ca scop atragerea de noi membri prin 

a căror operă, creaţie şi exprimare să se autosusţină. 

Barbaria este peste tot, fie activă, fie latentă, aparenţă sau 

pasivă, ea se află mereu în aşteptare, căutând momentele 

propice „prin care” sau „în care” să-şi facă apariţia. 

Indiferent de formele pe care le ia, conţinutul este acelaşi. 

Bineînţeles că impostorul şi anonimul nu sunt la fel de 

violenţi şi agresivi ca teroriştii, nici extremişti sau fanatici 

ca ecologiştii militanţi, însă la fel ca aceştia, aduc 

prejudicii, dezinformează, agresează verbal, violentează 

intelectual etc., ceea ce nu-i diferenţiază cu nimic de ceilalţi 

şi nu-i privează de a fi însemnaţi la indexul termenilor care 

desemnează barbari contemporani. 
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ROXANA PAVNOTESCU 

 

        Întoarcerea Câinelui Japonez  

 
(Tudor Cristian Jurgiu la Festivalul 

Noi directori/ Noi Filme) 

Într-un ritual al renaşterii şi al 

primăverii, (ce se lasă greu 

înduplecată,) Societatea de Filme de la 

Lincoln Center în colaborare cu 

Muzeul de Artă Modernă (MOMA)  

organizează la New York  Festivalul 

Noi directori/ Noi filme  (perioada 19-

30 martie). Motto-ul acestui eveniment:  Discover your next 

favorite filmmaker  se concretizează cu tânărul regizor Tudor 

Cristian Jurgiu în primul său lung metraj: Câinele Japonez.  

Autorul obţine premii prestigioase cu scurt metrajele Nunta lui 

Oli şi În acvariu la Festivalul de la Leeds, la Festivalul 

Anonimul 2009 și Gopo şi premiul al treilea la secțiunea 

Cinefondation a Festivalului de Film de la Cannes 2013 („În 

acvariu”). 

Filmul Câinele Japonez este menţionat  la Festivalul 

Internaţional de Film de la San Sebastian  şi câştigă două 

premii la  Festivalul Internațional de Film de la Varşovia 

pentru cel mai bun regizor în secţiunea destinată cineaştilor 

aflaţi la primul sau al doilea lungmetraj şi pentru sensibilitatea 

cu care sunt prezentate personajele și lumea acestora. Scenariul 

original al filmului a obţinut premiul Krzysztof Kieslowski in 

programul ScriptEast 2009. El aparţine lui Ioan Antoci: 

Costache Moldu (în interpretarea magistrală a lui Victor 
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Rebengiuc) îşi pierde casa şi soţia (Maria) în urma unei 

inundaţii devastatoare. Îşi duce traiul modest într-o casă 

boierească părăsită, fără electricitate, într-un soi de autism în 

care respinge cu demnitate gesturile caritabile ale comunităţii 

sau orice fel de contact cu fiul său. E deranjat din când în când 

de o vecină ce-i aduce lapte, un vechi camarad care-i cere bani 

de băutură sau fosta iubită a fiului ce-i aduce veşti din 

depărtări. În faţa imprevizibilei ipostaze de bunic, Costache îşi 

întoarce treptat faţa către lume şi în felul său hâtru şi frust  

încearcă o conciliere cu noua rânduire a lucrurilor.  

Din interviul cu regizorul, ce are loc în sala Walter Reade de 

la Lincoln Center, aflăm că scenariul este modificat pentru a se 

alinia rigorilor şi tăcerilor imagistice ale peliculei. 

Surprinzător, sala rămâne plină după vizionare; audienţa pare 

interesată de manifestul poetic al artistului ce vorbeşte despre 

intenţia peliculei de a prezenta efectele lucrurilor şi nu cauzele 

lor. Dialogul este frust, concis şi economic în consens cu 

dispoziţia mereu taciturnă şi ţâfnoasă a eroului rămas fără casă, 

familie şi potenţial de pământul ce se cere vândut la insistenţele 

repetate ale autorităţilor. Explicaţiile, dezbaterile inutile nu fac 

obiectul căutărilor artistului. Relevant este efectul întâmplărilor 

transpus în sunet şi imagine. 

Poezia imaginii te transpune într-un fel de vrajă ce te 

integrează în fiinţa eroului şi în spaţiul abisal care-l înconjoară; 

într-un fel de văl al Mayei în care cele 86 de minute ale lung- 

metrajului par câteva secunde. Din punct de vedere stilistic, 

filmul e comparat cu dramele de familie ale regizorului japonez 

Yasujiro Ozu, iar ca realizare tipologică, cu remarcabilul film 

Moromeţii  a lui Stere Gulea în interpretarea aceluiaşi sublim 

actor: Victor Rebengiuc.   

Costache împarte subtil cu Moromete tăcerile dar mai ales 

ideea unui spaţiu şi timp ce avea nesfârşită răbdare cu oamenii.  
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Acest timp, în care eroul trăieşte artificial, nu este acelaşi cu  

vremurile actuale ale transformărilor la sat; el nu poate renunţa 

la pământuri pentru că n-ar şti ce să facă cu atâţia bani pe care 

ar putea să-i fure cineva. Timpul se defineşte ca spaţiul dintre 

două evenimente. La întrebarea când?  se răspunde cu o 

perifrază: ultima oară când a băut a fost când s-a bătut cu 

Tudorel.  S-a bătut cu Tudorel, când a plecat Ticu, când ne-am 

bătut joc de Gabi. Camera urmăreşte satul din două perspective 

ce se întretaie imagistic şi armonizează: spaţiul arhaic în care 

trăieşte Costache şi cel al prefacerilor guvernat de primar şi 

inginerul constructor în care se înstrăinează pământurile.  

Lumea lui Costache este mitică, încărcată de  superstiţii. 

Femeia ce aduce laptele de bogdaproste se hotărăşte să poarte 

pantofii de înmormântare. Pentru că moartea întârzie să vină, 

pantofii se scorojesc în dulap. În felul acesta, se obişnuieşte cu 

ei şi o sa-i fie mai comozi pe lumea cealaltă. Comunicarea cu 

lumea morţilor se face prin intermediul viselor:  aceeaşi vecină 

îl îndeamnă să dea de pomană pentru că a visat-o pe Maria 

neliniştită. Visul e sugestiv relatat cu amănunte 

cinematografice: Maria vorbea, dar eu nu auzeam ce spune. 

Am vrut să-i deschid, dar nu am găsit poarta. Visul deschide 

puntea unui dialog cu protagonistul. El readuce tema 

necomunicării şi a însingurării. Aici sau acolo, problemele sunt 

aceleaşi.  Urmează cadrul funest noaptea în cimitir: Costache, 

singur, înconjurat de lumânări ce pâlpâie misterios, în priveghi 

cu moarta. Imaginea stă în prelungirea satului şi a datinilor lui, 

ea trimite la matricea stilistică abisală a lui Blaga. 

Pelicula surprinde cu sensibilitate viaţa satului integrat în 

ritmurile naturii receptată vizual dar mai ales auditiv printr-o 

sinestezie de culori şi sunete; banda sonoră e un zgomot de 

fond amplificat ce marchează diverse momente ale zilei în 

corelaţie cu ritmurile vegetale (vizual) şi animale (auditiv): 
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dimineţile – o orchestră de cocoşi, câini şi păsărele, amiezile – 

adaugă zgomotul pulsatil al insectelor, un canon interpretat de 

zburătoare de ogradă (mai ales curci), serile – predomină 

cântecul penetrant şi vibrant al greierilor suprapus peste lătratul 

domol al câinilor şi ciorovăiala găinilor. Banda muzicală 

lipseşte cu excepţia scenei în care ne cântă câinele japonez: 

Twinkle, twinkle little Star (motiv muzical ce acompaniază în 

prelucrare mozartiană genericul de la sfârşit). Ea este înlocuită 

de muzica satului, acel freamăt pulsatil ce vibrează cu imaginea 

într-o deplină sinestezie armonică, ca substitut al tăcerilor 

profunde sau al spiritului taciturn al personajelor. Noi nu prea 

comunicăm în familia asta îi spune fiul tatălui care nu ştie cum 

să intre în legătură cu el după moartea Mariei. 

Sub aceleaşi imposibile tăceri şi frusteţe a dialogului se 

desfăşoară întâlnirea dintre tată şi fiu după şapte ani de absenţă. 

Tăcerile induc jocul presupunerilor în jurul dramelor şi 

enigmelor personajelor; nu se explică nimic despre relaţia 

fiului cu Gabi, fosta iubită, cerută în căsătorie şi părăsită. 

Dialogul fracturat dintre Costache şi Gabi care-i aduce pensia 

şi o lampă de gaz:  Dar ce, te-am pus eu să aştepţi ca proasta? 

capătă sens abia spre sfârşit când Costache deapănă amintiri cu 

amicul său de pahar. Întâlnirea dintre foştii iubiţi (Ticu şi Gabi) 

se desfăşoară tot sub semnul tăcerii prin interpretarea 

magistrală a Ioanei Abur care-l îndeamnă printre lacrimi pe 

Ticu să tacă; privirea ei e plină de dragoste: nu e nevoie ca el să 

se explice, ea nu vrea să cunoască cauza demersurilor lui, ci 

efectele ei: vrea să afle despre viaţa lui în Japonia. Conciziunea 

scenariului, mesajul redundant al dialogului şi transcenderea lui 

în imagine devin artă poetică în superba scenă a călătoriei în 

căruţă a familiei reunite. Tocmai când tăcerile se desfac şi 

personajele se apropie, îşi vorbesc, gesticulează, râd, banda 

sonoră este complet tăiată. Imaginea e mută, camera derulează  
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splendide tablouri rurale ce se desfăşoară în goana calului şi 

focalizează buzele personajelor ce-şi exprimă mut bucuria. 

Pentru că adevărata bucurie e prin definiţie mută. 

Tablourile de natură sunt încărcate de lumină; ele se deschid 

adesea din interioare în clar-obscur cu ferestre către lume. 

Lumina se reflectă pe ziduri şi joacă pe obiecte ca în naturile 

moarte ale lui Cezanne: se reliefează pe lăzi cu fructe sau 

obiecte vechi: solniţe, ulcioare de ceramică, cărţi gălbejite. 

Camera insidioasă priveşte mereu din spatele unei ferestre sau 

a unui cadru de uşă: îl surprinde pe Costache aprinzând o 

lumânare sau spălându-se într-un lighean unde curge un fir 

subţire de apă dintr-un rezervor, priveşte din ante-camera 

primăriei către biroul primarului unde Costache vorbeşte cu 

Kojiţă la telefon.  

 Camera se deplasează cu lentoare între cele trei locuinţe ale 

eroului: ruinele vechii case devastate de inundaţie, cămăruţa de 

la şcoală, unde protagonistul a locuit o vreme şi casa părăsită 

ce-şi desfăşoară serile la lumina lumânărilor. Lucruri de pripas  

sunt transportate cu roaba dintr-un loc în altul. Ruinele vechii 

case reprezintă un punct recurent de fugă. Camera surprinde 

întâi eroul  şi mai târziu o femeie şi un copil vorbind o limbă 

necunoscută scormonind printre ventrele expuse ale ruinelor.  

În mod vădit, nu ne aflăm în faţa unei specii narative 

convenţionale în care o scenă o predetermină pe următoarea. 

Între cele trei repere, camera îşi schimbă obiectivul surprinzând 

etnografic elemente de notaţie din viaţa satului; un tractor lasă 

în urmă o dâră uriaşă de colb ce împrăştie un grup de copii ce-i 

aţintesc calea, un stop cadru pictural cartezian, pe care camera 

insistă preţ de câteva lungi secunde: un cer de un albastru 

intens despărţit printr-o linie imaginară de un câmp uniform de 

grâu. Nimic altceva în cadrul perfect geometric dincolo de 

monotonia cerului şi aurul câmpului.  
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Motivele recurente ale filmului sunt izolarea şi  singurătatea; 

Costache începe să comunice cu cei din sat numai după ce 

contactul cu cei apropiaţi se restabileşte: se duce la cârciumă să 

bea şi să depene amintiri, acceptă cu bucurie la plecare cadoul 

vecinei, se duce cu nepoţelul să aducă laptele de la vacă, 

odinioară refuzat cu obstinaţie. Alături de micuţul Koji (Kojiţă, 

cum îl alintă el), Nea Costache redescoperă minunea şi sensul 

vieţii. Se bucură cu ochii miraţi ai copilului la puii de găină 

abia ieşiţi din găoace, la vecina care mulge vaca, ca şi cum ar 

asista pentru prima oară la un astfel de spectacol. 

Un alt motiv ce ţine de spaţiul arhaic al satului este fântâna 

de piatră cu şanţuri pentru vite. Ziua e scăldată în lumină; 

noaptea, jocul de umbre la lumina farurilor maşinii pe zidul 

fântânii interiorizează şi mai mult tăcerile celor două siluete: 

tată şi fiu. Misterul sparge tăcerea şi adevărul este rostit: „Am 

venit să te iau”.  După plecarea fiului şi a nepotului, Costache 

nu mai face casă bună cu singurătatea. Câinele Japonez îl 

convinge. El trebuie să stea şi cu bunicul şi cu nepotul. 

Scenariul original este modificat şi Costache se porneşte la 

drum. Nu ştim dacă va pleca în vizită sau de tot şi dacă acolo 

va fi la fel de singur, comentează artistul în interviu. Finalul 

marchează un început, pentru că orice început se află la capătul 

unui drum. 

Câinele Japonez nu ştie japoneza, ne spune Koji. Dar ştie să 

intoneze‚ ”Twinkle, Twinkle Little Star”, cântecel de copii 

aparţinând folclorului englez. El a fost dăruit de Maria 

nepoţelului ei. Câinele japonez vorbeşte engleza şi s-a întors să 

aibă grijă de bunic pentru că Maria nu mai este.    

        

     New York, martie 2014 
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COSMINA MARCELA OLTEAN 

 

Cine a fost cu adevărat ,,Poetul plastic al florilor”? 

 
                        Existenţa în raport cu opera 

 

Se crede că 

uneori  biografia unui 

pictor face oarecum 

concurență operei sale și 
valorii ei artistice. Totuși, 
când existența artistului, 

infuzată cu datele unui 

temperament de excepție, 

urmărește trasee 

neobișnuite și 
influențează indubitabil 

creația, nu putem rămâne 

pasivi doar la nivelul 

analizei operei, căci astfel 

se formează viziunea 

asupra întregului. Apoi, deși unii biografi se chinuie să 

contureze portretul unui om cu nimic mai prejos decât arta sa, 

exemplaritatea biografiei lui Luchian constă tocmai în 

simplitatea ei, în acordul perfect dintre destin și plămădirea 

lentă, dramatică a operei. Luchian s-a găsit cu greu, după 

multe și anevoioase căutări. Copilăria și tinerețea lui nu 

anticipau prin nimic amplitudinea întâmplărilor maturității. 
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Construindu-se pe sine, artistul își construia, de fapt, opera. 

Acum, la 146 de ani de la nașterea artistului și 98 de la 

moarte, opera lui – comoară națională – continuă să 

fascineze, și să cucerească viitori admiratori, căci în ea 

vibrează încă sensibilitatea unui artist care dincolo de drama 

existențială, și-a exprimat, cu ajutorul penelului, genialitatea 

și a luptat din greu cu limitele unui trup bolnav în ultimii ani 

ai vieții, dar și cu nepăsarea oficialităților și a publicului.   

 

                Un loc pentru eternitate: comuna Ștefănești 
 

Născut în prima zi a lunii februarie a anului 1868, la 

Ștefănești, Botoșani, e primul copil al Elenei și al maiorului 

Dimitrie Luchian. Situația materială bună a familiei l-au ținut 

la adăpost de grijile financiare în copilărie și tinerețe. S-a 

mutat de la cinci ani cu familia la București. A mai avut doi 

frați gemeni (unul a murit de timpuriu) și o soră. A avut o 

copilărie obișnuită, descris fiind ca un copil neastâmpărat cu 

varii ocupații, care nu prezintă semne de precocitate artistică. 

Vocația pentru artă, existentă latent, se manifestă cu oarecare 

ezitări în adolescență, croindu-i cu 

dificultate drumul spre împlinire. 

Curând, tatăl său moare, urmat de 



 89 

sora mai mică. A început școala în cartierul Mântuleasa, prin 

1875, apoi a învățat la Colegiul Sfântu Sava, azi Nicolae 

Bălcescu. Elev slab, chiar și la desen (notat cu 4,5), manifesta 

interes pentru muzică, materie la care obținea cu regularitate 

8,9. Din cauza rezultatelor școlare slabe și a numeroaselor 

absențe, a fost retras de la cursuri. A continuat clasa a III-a la 

16 ani (în 1884) și mărturie stau tablourile timpurii: portrete 

ale membrilor familiei și peisaje după cărți poștale executate 

direct în culoare, fără schiță prealabilă, datate „Luchian Șt., 

clasa a III-a”. Lucrări cu valoare mai mult documentară, 

decât artistică. A ezitat mult între pictură și muzică, dar în 

momentul în care s-a văzut în ipostaza de a alege între cariera 

militară, asemeni tatălui, și pictură, a optat tranșant în 

favoarea acesteia din urmă; spre nemulțumirea mamei, care-l 

îndrumase spre Liceul Militar, convinsă fiind că din pictură 

nu își va putea clădi un viitor sigur.  

Ca un omagiu adus artistului, un grup de iubitori ai 

artei sale au deschis la Ștefănești „Muzeul memorial Ștefan 

Luchian” ce adăpostește opere ale artistului, și ale 

contemporanilor lui, devenind o importantă colecție de artă. 

Tot în semn de recunoaștere și apreciere pentru exemplul dat 

contemporanilor, dar mai ales urmașilor, regizorul Nicolae 

Mărgineanu a transformat existența pictorului într-un film 

biografic în 1981. Și astfel maestrul Ion Caramitru l-a readus 

la viață pe Poetul Florilor, într-o interpretare de excepție, 

ajutându-ne să-l păstrăm viu în inimile noastre pe cel care și-
a dedicat întreaga existență plămădirii operei. Asta îl 

transformă pe Luchian în cel mai frumos și viu exemplu de 

sacrificiu în profesia aleasă, motiv pentru care merită cu 

desăvârșire atenția, admirația și toată iubirea noastră. Căci 
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Luchian, la rândul său, a pus toată iubirea de care a fost 

capabil și pe sine în fiecare capodoperă. 

 

                      Primii pași spre împlinirea în artă. 

.. 

Din 1885 s-a înscris la Școala de Belle-Arte din 

București, recent înființată și condusă de doi pictori de 

notorietate ai vremii: Theodor Aman (unul din reperele 

începutului picturii românești 
moderne) și Gheorghe Tattarescu – 

profesorii lui Luchian. În primul an 

de studiu nu s-a remarcat prin 

nimic. La sfârșitul anului II a primit 

mențiune pentru „Anatomie” și 
„Cap de expresie”, iar în anul III, 

medalia de bronz pentru „Studiu 

după natură” și „Cap de expresie”. 

Perioada școlarizării bucureștene 

relevă, deci, o conduită medie și nu 

anticipă strălucita carieră ulterioară. 

Colegii lui, azi în mare parte uitați, 
se bucurau de elogiile profesorilor 

și de distincții. Încă incapabil să tranșeze definitiv în 

favoarea picturii, urma, în paralel, cursurile Conservatorului, 

la clasa de flaut.  

 

            Modelul și maestrul incontestabil: Grigorescu... 

 

Școala i-a oferit lui Luchian un prim model, dar 

dincolo de pereții acesteia, el a ales liber: pe „maestrul de la 

Câmpina”, Nicolae Grigorescu – inițiatorul artei moderne 
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românești, continuatorii lui fiind Ion Andreescu, apoi 

Luchian; cel din urmă completând celebra triadă. Apoi, peste 

ani, mai găsește un model în E. Manet și în mișcarea inspirată 

de el:  Impresionismul. Drumurile sale europene încep cu 

popasul de la Viena, fiind însoțit de doi colegi: Oscar 

Obedeanu și Ludovic Dolinski. Îşi continuă drumul spre 

München, unde  decide să rămână o vreme, motiv pentru care 

închiriază un atelier. La Academia de Arte Frumoase din 

München (1890, două semestre) profesor i-a fost Johann 

Casper Heterich. Aici, printre alte studii, execută copii după 

operele lui Correggio şi Rembrandt, aflate la Muzeul de Artă. 

Mărturisea mai târziu, referitor la „Sagrada familia” de 

Rembrandt: „când îl copiam, simțeam că mă înalț!”. La el 

procesul formării artistice e îndelungat, căci vrea să spună 

mult și să transmită și mai mult. Elaborează greu, fiind lipsit 

deocamdată de spontaneitate și abilitate tehnică. Perioada de 

la München îi dăduse rigoare, iar la Paris are parte de acea 

exuberanță menită să estompeze caracterul convențional al 

unor lucrări. Printre prímele lucrări se numără: „Portret de 

fetiță” (1885-1886), în care se remarcă libertatea tușei și 
preocuparea pentru drapajul vestimentar; „Doi cai luptându-

se”, din perioada müncheneză: „Cap de copil” și „Profil de 

fată”, în care se remarcă unele ezitări, justificate însă de 

insuficientă experiență. Deocamdată își exersa spiritul de 

observație... 

În 1890, revine în ţară şi participă la prima expoziţie 

a societăţii de artă „Cercul artistic”, Uniunea Artiștilor 

Plastici de azi. În catalogul expoziției figura cu 5 lucrări. Își 
portretizează a doua oară mama. După moartea ei, dornic de 

o școlarizare mai serioasă, se întoarce la Paris, unde termină 

Academia Julian (1891-1892), evoluând sub îndrumarea  
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profesorilor W. Bouguereanu și Tony Robert-

Fleury, pe acesta din urmă ajunge să-l admire. Lucrează la 

Autoportret. Cu această ocazie, cunoaşte din plin viaţa 

artistică pariziană, aflată atunci în plină efervescenţă 

impresionistă. Printr-o semnificativă coincidență, Academia 

Julian a fost înființată în același an cu nașterea pictorului: 

1868. Participă apoi la Expoziția din 1893 a „Cercului 

artistic”. În martie-aprilie 1894 deschide o mică expoziție 

personală în atelier. În urma protestelor împotriva conducerii  

„Cercului artistic”, postul de vicepreședinte îi revine. Atras 

de viața mondenă, participa la multe evenimente de acest 

gen. De pildă, urmărea și participa la cursele de velocipede. 

În 1896, organizează, împreună cu alţi prieteni artişti, 

„Expoziţia artiştilor independenţi”; devine membru fondator 

al societăţii „Tinerimea artistică” (1901) şi expune lucrări de 

pictură în cadrul acestei societăţi, la Ateneul Român. Devine 
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acum unul dintre cei mai importanţi pictori ai timpului. 

Expune mereu lucrări de pictură în expoziţii personale şi de 

grup.  

În 1900 participă cu două pasteluri la „Expoziţia universală” 

de la Paris. Dar, din păcate, tot în acest an apar și primele 

manifestări ale unei afecţiuni la măduva spinării (scleroză 

multiplă), care-l va lăsa infirm pentru restul vieţii. Boala se 

va agrava mereu, iar lipsurile materiale erau tot mai acute. Cu 

toate aceste greutăţi, lucra tot mai înverşunat, fiind mereu 

prezent în expoziţiile personale şi de grup, ce se organizau în 

capitală. Într-un asemenea moment a creat Luchian 

autoportretul intitulat cu multă modestie Un zugrav (1907); 

această lucrare a fost realizată cu multe eforturi fizice şi 

intelectuale, într-un moment deosebit al luptei sale cu boala 

şi cu nevoile materiale şi este cel mai reuşit autoportret 

psihologic din lume (ghidul muzeului Luvru).  

Cucerit de mitul eminescian 

La fel ca mulți tineri intelectuali ai vremii, Luchian 

a fost și el cucerit de universul eminescian, declarându-se un 

mare admirator al poetului. Astfel artistul îi dedică 

Luceafărului un portret. Ediția a II-a a Poeziilor lui Eminescu 

purta numeroase adnotări, semn că pictorul reflectase 

îndelung asupra frumuseții și profunzimii versurilor. Deseori 

sublinia imaginile metaforice preferate sau nota: ,,concepție 

genială!”. Uneori lăsa lucrul deoparte și scria chiar el, poezia 

,,Sub cămăși de borangic” fiind publicată în nr. 1 din 1890 al 

revistei ,,Generația viitoare”.  

Luchian: ,,Vezi tu, de durerile mari sufletul se subtilizeză, se 

purifică...” 

După 1900 viața i se schimbă radical odată cu 

declanșarea bolii. Intervin schimbări în psihicul și 
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comportamentul său ce au o consecință directă asupra 

picturii. Acum înțelege profunzimea unui adevăr simplu: cu 

cât omul va fi mai îngenungheat de boală, cu atât creatorul va 

trebui să se înalțe deasupra suferinței. Căci, dincolo de OM și 
de limitele lui există, etern și desăvârșit, CREATORUL. A 

suportat cu demnitate drama artistului autentic ignorat și nu  

s-a lăsat copleșit de tristețe atâta timp cât mai putea așterne 

pe pânză o singură tușă. În casa de pe strada Primăverii, unde 

și-a trăit ultimii ani în care a creat și o parte din copodopere, 

locuia cu familia Cocea. Aici avea aici o cameră-atelier de la 

fereastra căreia urmărea spectacolul străzii și rotirea 

anotimpurilor. Odată cu avansarea bolii se mișca tot mai greu 

și ieșea rar la plimbare cu trăsura sau chiar până pe hol. Cu 

adevărat admirabil e faptul că, din luciditate și refuzul de a se 

lăsa învins de boală, nu a renunțat niciodată la pictură și a 

lucrat până la sfârșit. Cerea nepoatei Laura (mereu aproape 

de el) sau soțului ei, pictorul-ucenic Traian Cornescu, să-i 

aranjeze o natură statică și uneori să-i lege penelul de 

antebrațul mâinii drepte. În acest chip dramatic se mai năștea 

câte o capodoperă a cărei subiect erau florile... Creația din 

ultimii ani are valoarea unui testament. Publicul în sfârșit 
începea să manifeste interes pentru arta lui, lucru datorat și 
faptului că maestrul Grigorescu își arătase interesul pentru 

munca sa când, la expoziţia din 1905, a fost singurul care i-a 

cumpărat o lucrare. Tot Grigorescu a exclamat: ,,În sfârșit, 
am și eu un succesor!”. Iar Iosif Iser îl socotea cel mai român 

dintre pictorii noștri. Din demnitate, vorbea arareori de 

suferința lui și găsea puterea chiar să glumească, mărturiseau 

prietenii ce-l vizitau. Gala Galaction îl descria astfel: ,,ochii 

lui, surâsul fin și dulce, lumina inexplicabilă care radia din 

fața lui, mi-au rămas nemuritoare”. Înainte ca tumultoasa lui 
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viață, arsă ca o lumanare, sa se stingă, într-o noapte Luchian 

primește vizita lui George Enescu. A venit sa-i cânte la 

vioară spre a-i mai alina suferința. Este omagiul unui mare 

artist adus altui mare artist. N.Tonitza, gazetar, îl admira pe 

Zugrav și dorea să afle din tainele meseriei.  Întâlnirea cu 

pictorul a săpat urme adânci în sensibilitatea lui. Căci și în 

cădere oamenii, artiștii pot fi sublimi, iar tragicul poate fi 

uneori grandios. ,,... De i se va încerca vreodată portretul cu 

cuvinte, biograful simțirii acestui artist neasemuit va putea 

începe să-l descrie cu o închinare pentru sufletul lui tolerant 

și primitor ca o casă albă...”, spunea cu compasiune T. 

Arghezi.  Pe casa din Primăverii se găsește placa 

comemorativă ce sintetizează biografia artistului:  ,,În această 

casă a trăit, a lucrat, a suferit și a murit neînțeles pictorul 

Ștefan Luchian (1868-1916)”. 

Luchian: „Noi pictorii privim cu ochii, dar lucrăm cu 

sufletul...”    

Maestrul Luchian a fost un novator, un deschizător 

de drumuri pentru tinerii pictori ce i-au urmat. A fost un artist 

care prin suferință și creație, a putut aspira spre absolut. Prin 

el, Arta 1900 a cunoscut câteva reușite, el a dus peisajul la un 

alt nivel și a pus în el toată dragostea sa pentru natură. Și 

chiar dacă publicul vădea rezistență față de tehnica pastelului 

de teamă că nu poate înfrunta timpul din cauza aparentei 

fragilități, Luchian a excelat și în această privință, mărturie 

stând pastelurile realizate la Brebu.   
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Luchian a zăbovit, primul, iscodind frumusețea 

stranie a unei flori, anemona – simbolul a ceva ce piere. În 

atelierul lui, anemona echivalează cu metafora propriei 

existențe. Criticul Oscar Walter Cizek spunea: „Luchian a 

pictat ceea ce nu i-a fost dat să trăiască: plenitudinea vieții.” 

Luchian a dat un chip nou picturii naționale. Prin 

originalitatea 

viziunii a impus 

o cale aspră spre 

o mare artă, iar 

cei ce au avut 

curajul de a-l 

urma au 

cunoscut gustul 

amar al 

sacrificiului, dar 

și bucuria 

creației. Lecția 

și opera lui Luchian sunt prea vii ca timpul să le poată altera 

strălucirea, pentru că pictorul a smuls infinitului câte o 

dovadă că există cu fiecare tablou finalizat. Opera lui are 

valoarea unui tulburător autoportret. Asemeni meșterului 

Manole, făcându-și autoportretele, se zidea în propria operă. 

Valentin Ciucă: ,,Când aripile i s-au frânt, pe pământ a răsărit 

o însângerată floare de anemonă. În cer a tremurat o stea...” 

O stea ce continuă și va continua mereu să strălucească tot 

mai puternic. 
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                     Poarta din oglindă 

                              (inedită) 
 În odaia unde 

dormea Anișoara era în 

colț o oglindă, pe care 

dac-o loveai ușor scotea 

un sunet frumos. 

 Fetiței îi plăcea 

oglinda. Odaia se 

prelungea dincolo de 

luciul ei și era ciudat că de 

fapt nu se putea să te 

plimbi și să te joci în 

oglinda cea mincinoasă. 

 Însă iată ce s-a 

întâmplat într-o noapte. 

Toată lumea adormise și 
Anișoara mai adânc decât 

toți, când deodată nuștiu 

cum se face că se 

deșteatpă și se așează 

privind împrejurul ei. Nu 

era deloc înfricoșată, o lumină blândă făcea să se vadă toate 

lucrurile și niște glasuri mici argintii s-auzeau din ungher. 

Ascultând, Anișoara înțelese că vobeau acele pierdute, căzute între 

scândurile dușumelelor; degetarele se rostogoleau pe undeva, pe 

sub pat, penițele ruginite, vârfurile de creioane și bucățelele de 

hârtie rupte de dânsa făceau zarvă și se plângeau de soarta lor 

amară... 
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 „Nimenia 

n-are nevoie de 

noi, nimenia nu 

ne vrea”, 

suspinau ele. 

 Dar fetița 

n-avu timp să 

se-ntristeze. Un 

alt zgomot clar 

ca un clopoțel 

de argint se 

făcu auzit. 

 Oglinda 

din colț făcu 

„bang” și se 

deschise ca o 

poartă. 

 Anișoara 

sări din pat și 
pătrunse fericită 

în lumea 

poveștilor. 

 Poarta 

care se dăduse 

în lături era 

grea din lemn negru și ferecată-n alamă; pe prag într-un strat gri de 

praf, zăceau ursul de pâslă fără urechi și fără coadă, păpușa cea 

veche, ruptă și cheală de tot, câteva plumiere și niște panglici. Pe 

toate Anișoara le cunoștea. Erau lucruri pe care le stricase și le 

zvîrlise demult; revăzându-le îi păru rău și-ar fi vrut să le  

 
ridice de jos. Însă ursul de pâslă se ridică singur și păpușa 

deasemeni, ca și când ar fi fost vii. Ochii lor de sticlă colorată 

străluceau prietenește, părea că uitaseră și iertaseră chinurile la 
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care Anișoara îi supusese. „Merem cu tine”, ziseră ei voioși. Și 

într-adevăr porniră. 

 Drumul pe nesimțite se lărgea. Curând ajunseră într-o 

câmpie verde străbătută de-un râu foarte limpede. 

 Era cald; înflorea fel și chip de flori ca niște clopoței, ca 

niște stele și ca niște pahare mici cu gura în jos. Toate florile 

acestea sunau când bătea vântul și ceea ce era mai frumos, își 
schimbau mereu culoarea. Aurii, crinii păreau roșii și-n clipa 

următoare albi ca zăpada; ca să nu mai vorbim de trandafiri, erau 

mai schimbători decât toate celelalte flori și câteodată se făceau 

negri, catifelați ca întunericul din fereastra deschisă noaptea înspre 

grădină. 

 Anișoara mergea pe jos, cu picioarele goale, cu ursul în 

dreapta și cu păpușa în stânga și se minuna de ce vedea și-auzea în 

țara de dincolo de oglindă. 

 „Aici nu moare nimenia niciodată și nici un lucru rău nu se 

întâmplă”, șopti ursul la urechea fetiței. 

 - Oare Făt-Frumos, zmeii și caii cu aripi nu locuiesc aici? 

 - Ba da, zâmbi păpușa, și Alba ca zăpada și piticii și 
Tăndărică păpușa de lemn, pe toți îi putem întâlni. 

 Asta era foarte frumos și neașteptat. Anișoara își ciupi brațul 

să vadă dacă nu visează. Dar nu, era trază de tot. Soarele lumina 

sus pe-un cer fără nori și dacă n-ar fi știut că-i în țara poveștilor ar 

fi jurat că se plimbă prin grădina bunicilor de la Valea Mare. 
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Dumitru Mălin 

 

 
 

Fericit 

 

Fericit că-s bătrân şi că nu mai am rost 

Între oameni şi case de-o vreme 

Am uitat unde merg, nu mai ştiu unde-am fost, 

Îmi scriu viaţa-n caietul de teme. 

 

Şi v-o dau s-o citiţi, neatenţi, plictisiţi, 

Cum şi eu am citit-o pe-a voastră, 

Da-ţi-mi 2, da-ţi-mi 3, da-ţi-mi oricât doriţi, 

Eu oricum mi-am promis notă proastă. 

 

Fericit că-s bătrân am să scriu în caiet 

Un final prăbuşit sub vocale, 

Interjecţia mută ce-mi ţâşneşte din piept 



 101 

Să ucidă văzduhu-n rafale... 

 

Fericiţi noi doi 

 

Ce mai faci, mă-ntreabă lumea mută, 

Lumea surdă mă întreabă absurd, 

De răspund desigur nu m-ascultă, 

Nu m-aude lumea, n-o aud. 

 

Ce mai faci, femeile, bărbaţii, 

Au această vorbă fără rost, 

Ca şi cum la unii sau la alţii 

Le-ar păsa de cine eşti, ce-ai fost! 

 

Spun că-mbătrânesc şi-mi pare bine 

Nu mă văd, dar mă privesc înalt, 

Parc-ar fi mai veşnici decât mine, 

Parcă-s condamnatul celălalt. 

 

Ne-nţelegem astfel ca-ntr-o gară 

Unde fiecare-i în alt tren; 

Ce mai faci, mă-ntrebă lumea chioară, 

Ce să-i spun în limba ei de lemn? 

 

Fals 

 

Zice-ţi: dă-te, de-acum, la o parte, 

Că şi-aşa eşti bătrân, n-are rost; 

De mi-aţi şti voi iubirile toate, 

De-aţi ghici ce lup lacom am fost. 

 

Că acum mi-i pădurea rărită, 
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Că mi-a nins peste urlet puţin; 

Dar mi-e inima înc-o ispită, 

Dar mi-e gura o cană cu vin. 

 

Că şi azi aş urca până-n zare, 

Peste muntele cel mai înalt; 

Cel puţin cu iubirea-s în stare 

Să mă-nalţ şi să zbor şi să ard. 

 

Nu mă credeţi, zâmbiţi într-o parte, 

Că-s bătrân şi zănatic şi prost; 

De mi-aţi şti voi iubirile toate, 

De-aţi ghici ce lup lacom am fost. 

 

To be or not to be 

 

Ca să fiu tânguire, strigăt viu, leneş flux 

Purtam cămaşă friguroasă de lux 

Mă plimbam prin zăpada nenisă, încet, 

Ca să fiu ne-mpăcare, să nu uit, să nu iert. 

 

Să deschid ochi de apă prăbuşiţi în fântâni 

Îmbrăcam un an nou, cheltuiam săptămâni 

Mă plimbam prin zăpada nenisă, invers, 

Neclintirea din stânci să m-ajute la mers. 

 

Ca să pot dispărea şi să nu mă strigaţi 

Nu vă sunt, nu îmi sunteţi nici surori şi nici fraţi 

Şi mă plimb prin zăpada nenisă, pe drum, 

Leneş flux, ne-mpăcare, tânguire de-acum. 
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Război 

 

Am învăţat atâtea de la viaţă 

Atâtea le-am uitat, nu le mai ştiu; 

Am ars în foc, m-am vindecat în gheaţă, 

Am prefăcut devremele târziu. 

 

Am fost şi zi, voi fi curând şi noapte, 

Căci ziua trece, noapte-aceea nu; 

Pe căi bătute, drumuri neumblate, 

Am tot vânat speranţe-n van, iu-hu! 

 

Ceva vorbeşte despre vânt cu mine, 

Despre cădere cineva a spus; 

Sunt prieten cu-nălţimile senine, 

Dar şi cu doliul soarelui apus. 

 

Vesteşte cineva o-ndepărtare, 

Alt prag îşi cheamă uşile-napoi; 

Ce nu mai ştiu, dar ce ştiut-am oare,  

Te pierd, nimicitorule război?! 

 
Din volumul „2014 vieţi şi încă una”, în curs de pregătire 
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IONEL NEAMTZU 

 

                  INCENDIU     
Venind acasă de la birou mai 

devreme ca de obicei, Constantin 

Neagu găsi ușa locuinței 

încuiată. 

 Unde s-o fi dus haimanaua? 

gândi el, în timp ce zgâlțâia 

supărat clanța ușii. Simțea în el o 

revoltă ură înverşunată împotriva 

femeilor. Cine l-a pus să se 

căsătorească? Fetele de azi nu 

sunt bune de nimic. N-au simț 
gospodăresc. În schimb fac 

paradă de faptul că au trecut prin 

universitate. Prin fiecare gest sau atitudine îți dau să 

înțelegi să ai de-a face cu o intelectuală și aceasta fără 

posibilitate de replică. Dacă încerci să ripostezi, ridică 

disprețuitor din umeri și strâmbă din buze. Ai impresia că 

ar spune: 

- Ce înțelegi tu, sărman slujbaş, din prezentările înalte! 

  În dosul aerelor ce și le iau e un vid cerebral de care 

te înspăimânți. 
 Păși nervos, măsurând coridorul îngust. Se simțea ca 

într-o închisoare. De ce să nu meargă să o caute prin oraș? 

E mult mai logic, decât să stea țintuit în fața ușii. Își 
încheie paltonul, pregătindu-se să coboare scările. O 
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aruncătură de ochi asupra ușii îl făcu să i se suie sângele în 

obraz. Cheia era în broască; ușa era încuiată pe dinăuntru. 

 Mizerabila! gândi el aproape tare. Are pe cineva și de 

aceea nu deschide! 

 Mâinile îi tremurau și ochii i se împăienjeniră. 

Situația nouă, neprevăzută, îl paraliză. Deodată, răspunzând 

unui imbold puternic, coboră scările, frământând o idee 

diabolică. 

 - Te aranjez eu! N-ai tu grijă! 

 Intenția lui fermă: va aduce pe primul sergent de 

stradă pe care-l va întâlni și va forța ușa. Se opri în curte, 

ezitând. Plecarea lui e un prilej de a-și face amantul 

dispărut. În timp ce el va alerga după sergent, ea îi va da 

drumul. Femeile sunt istețe; în astfel de împrejurări 

gândesc cât trei bărbați. Va putea sta apoi în fața ei, ca un 

caraghios, în timp ce ea îl va sfida triumfătoare, fredonând 

eterna melodie:  

- Ce înțelegi tu, biet încornorat, din legile universului 

nostru femeiesc! 

 Nu va fi atât de prost să se lase prins. Va sta lângă ușă 

și-l va pândi pe individ când iese. Dar ce-i va spune când se 

va afla în fața lui? Va face scandal ca să afle toți vecinii? 

Se va lua la bătaie? Dar imbecilul poate fi un atlet! E 

riscant să te legi de el și încă pentru o femeie. Trebuie să-și 
aducă un marior. 

 În fundul curții locuia proprietarul casei, un om 

înțepat și avar. De câte ori trecea pe dinaintea clădirii, își 
examina pereții cu minuțiozitate; dacă observa la tencuială 

vreo zgârâietură, se supăra foc și punea vina pe chiriași. 
Familiile cu copii nu aveau ce căuta în casa lui. 
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 Neagu stătu pe gânduri. Trebuia să recurgă la ajutorul 

lui. Un om nesuferit, adevărat, dar cinstit.  

 Alergă la proprietar, fără să mai cumpănească. Era 

tocmai la masă. Văzându-și chiriașul agitat. Intrând fără 

ceremonie și fără să bată la ușă, îl examină sever; deodată 

se ridică, palid, și-l întrebă: 

- S-a întâmplat ceva? 

- Vino repede, domnule Costescu. 

Proprietarul se tulbură. 

- Spune omule, ce-i? Arde undeva? 

- Da, domnule, arde la mine în casă, răspunse Neagu 

răstit. 

 Domnul Costescu se ridică de la masă și alergă 

disperat după Neagu, strigând cât îl lua gura: 

- Foc, foc, chemați pompierii! Îmi arde casa! 

 Toți locatarii ieșiră alarmați. În curte se adunase lume 

de pe stradă. Panica creștea. 

 În momentul acela apăru doamna Neagu, elegantă și 
cochetă, cuprinsă de spaimă la vederea mulțimii, se năpusti 

la soțul ei.  

 - Ce s-a întâmplat? 

- Mi-a aprins casa, urlă proprietarul. 

Neagu își privi soția împietrit, abia putând articula o 

exclamație: 

- Tu nu erai acasă? Cine a încuiat atunci ușa pe 

dinăuntru? 

În ochii doamnei Neagu se ivi o licărire de ironie. 

- Înțeleg, zise ea redobândindu-și calmul. Ai lucrat ca 

întotdeauna, fără cap. Ţi-ai închipuit că m-am închis cu 

cineva înăuntru și ai adunat martori să mă surprinzi? 

Îi întorse spatele și voi să urce scările. Proprietarul răcni: 
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- Hei, cucoană, deschide odată, ce stai la sfat? 

Ea se întoarse imperturbabilă; îl măsură cu o privire plină 

de demnitate. 

- Iată un nebun, zise ea, care nu scapă nici un prilej 

pentru a-și vedea casa în flăcări! Unde vezi d-ta foc? 

Numai mintea d-tale bolnavă a născocit incendiul. Soțul 

meu te-a chemat pentru altceva și d-ta ai crezut imediat că-

ți arde casa! 

 Se auziră râsete. Cucerită, lumea începu să-și retragă 

creditul de simpatie acordat proprietarului, trecându-l 

asupra femeii isteţe. Îl priveau acum ca pe un caraghios, 

mai ales cei care îi cunoșteau zgârcenia, ajunsă proverbială 

în cartier. Neliniștea dispăru; în locul ei se ivi veselia 

mulţimii dornică de spectacol. 

- Căutați-vă altă locuință! strigă în urma ei 

proprietarul. 

- N-ai teamă, n-o să stăm cu nebunii într-o curte, 

răspunse ea. 

 Dispăru în coridor, plină de prestanţă. Lumea începu 

să se împrăștie. Când fu în fața ușii, Neagu, care o urmă 

umilit, zări cheia în broască, vârâtă pe dinăuntru. În sfrâșit 
avea să i se lămurească enigma. Nu îndrăzni să-și întrebe 

soția, deși curiozitatea îl strângea de gât. În casă, Neagu 

dădu cu ochii de sora lui, o fetiță de doisprezece ani, sosită 

de la țară. Care neobișnuită la oraș și fricoasă, încuiase ușa, 

deoarece cumnata ei plecase să facă cumpărături. Moartă 

de spaimă, îl întâmpină: 

- Un hoț era să intre în casă. A voit să spargă ușa... 

 D-na Neagu aruncă o privire batjocoritoare soțului. 

Acesta se așeză la masă, ruşinat 
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Viorel Pivniceru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezent 

 

Vântul suflă frig 

peste lume, peste timp. 

Gândurile au prins ţurturi, 

viselor le-au îngheţat aripile. 

În jur s-a aşternut liniştea, 

uitarea şi somnul raţiunii. 

Peste înţelepciunea bătrânilor s-a pus praful, 

bucuria din ochii copiilor a murit 

odată cu umanitatea din oameni. 

Din mlaştina societăţii s-au ridicat 

monştri cu chip de om, 

stăpâni peste vise şi destine, 

îndrumători spre neant. 
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În noiembrie 

 

În noiembrie 

toamna s-a pierdut. 

A amorţit la zero grade, 

adormind sub paşii nostalgicilor. 

Nu au trezit-o ultimele acorduri de chitară, 

plânsul copacilor desfrunziţi, 

şuierul pustiu al vântului, 

primii fulgi de zăpadă. 

În noiembrie 

toamna  a murit. 

au îngropat-o druizii de scoarţă de arţar, 

iar când zăpada va înflori ghiocei, 

va renaşte numindu-se primăvară. 
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   Lucia Dăncilă 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Elixir şi otravă 
 Terminasem facultatea şi-mi doream să ajung 

la mare în acea vară. După o lună de odihnă acasă, în 

satul meu, mă pregăteam să plec la Costineşti împreună 

cu prietena mea cea mai bună. Liniştea pădurilor, calmul 

câmpurilor verzi, clipirea veselă a ochilor izvoarelor, 

tăcerea rămasă pe dealuri în urma turmelor care la 

sfârşitul lui mai urcaseră la munte, luna care noaptea cu 

picioarele desculţe călca uşor pe frunţile pădurilor de fagi 

strecurându-se curioasă pe ferestre în odăile caselor, toate 

mi-au revărsat în inimă lumină, calm şi bucurie. 

 Tăcută şi emoţionată, după un drum lung am 

întâlnit marea. Cerul albastru, uriaş căzuse parcă în apa 
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mării albăstrind-o. În locul lui a rămas doar sângeriul 

soarelui care învăluia ca un val roşu bolta răspândind o 

lumină imensă şi un foc arzător deasupra pământului. 

 Prima zi de plajă a fost o acomodare de la 

liniştea şi răcoarea pe care o lăsasem în urmă la strigătul 

valurilor amestecat cu ţipetele e bucurie ale celor ce se 

scăldau în apa albastră şi sărată a mării. Ne-am întins 

cearceaful lângă un difuzor ca să putem asculta muzică. 

Cu ochii închişi îmi scăldam trupul în căldura dogoritoare 

şi-n urechi îmi răsunau melodiile vesele transmise la 

microfon, amestecate cu frânturi de cuvinte ale celor din 

jur, care treceau pe lângă mine în căutarea unui loc de 

plajă, în căutarea răcelii valurilor. 

 Râsetele copiilor, agitaţia părinţilor, 

aglomerare, chioşcuri cu răcoritoare, jocurile tinerilor de 

pe plajă, briza cu mângâierile ei pătimaşe, îmi aduceau pe 

buze gustul unei alte lumi, a unei fericiri pe care n-o 

cunoscusem până atunci. Zâmbeam şi simţeam c-am 

călcat pragul unei alte lumi care îmi aduna în suflet tot o 

linişte şi o bucurie diferită, dar la fel de plăcută ca cea pe 

care o simţeam acasă, în satul meu. Mi-am descoperit 

atunci firea mea: un amestec de linişte şi de plăcere a 

agitaţiei, a imprevizibilului, a emoţiei necunoscutului. 

 La vreo 2 metri, în faţa noastră, făcea plajă un 

bărbat foarte frumos. Înalt, cu părul şaten deschis, cu 

buze senzuale şi foarte trist. L-am fixat amândouă cu 

privirea dar indiferenţa lui şi singurătatea lui lăsaseră loc 

bănuielilor în mintea noastră. L-am urmărit o săptămână. 

Tot singur, tot trist, tot îngândurat. Ne respingea privirile 

insistente întorcându-se cu spatele la noi. 

 - O fi străin? Dacă e cumva vreun spion? 
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 Nu se poate ca un bărbat aşa frumos să nu 

vorbească cu nimeni, să nu aibă măcar o zi o femeie 

alături. 

 - Poate e un psihopat, adăugă prietena mea. 

 - Nu se poate într-un trup aşa de perfect să fie 

un suflet murdar. 

 După o săptămână mi-am alungat temerile şi 

m-am hotărât să mă duc la el să-i cer un foc pentru ţigară. 

 - Vreau să văd dacă e român sau nu, ziceam 

eu. 

 - Nu te duce, îmi zicea prietena mea, poate e 

periculos omul acesta. 

 Aşa gândeam noi, la vârsta aceea de 19 ani şi 

jumătate. Teama de necunoscut, timiditatea şi 

necunoaşterea căilor ascunse ale vieţii ne aduceau în 

minte întrebări copilăreşti. M-am hotărât, totuşi, să mă 

duc să-i cer un foc deşi nu l-am văzut fumând. Mi-a oferit 

foc la ţigară, i-am mulţumit şi misterul s-a aşternut iar 

peste el ca o plasă în care peştele prins, obosit, săturat de 

atâta zbatere, stă cuminte lăsând impresia că aproape nu 

mai e viu. 

 „Ce-o fi cu bărbatul acesta? gândeam eu. De 

ce e atât de trist? Pesemne nu-i normal! Dar cât e de 

frumos”. Niciodată până atunci nu văzuse un bărbat aşa 

de frumos! 

 Costineştiul, pe vremea aceea era o staţiune în 

care erau studenţi. O staţiune cu studente frumoase, cu 

băieţi veseli, cu zâmbete curate, cu discoteci multe, cu 

jocuri pe plajă, cu concursuri de frumuseţe, cu priviri 

jucăuşe, cu iubiri pătimaşe, cu spectacole interesante, cu 

tineri ce răspândeau în jurul lor poftă de viaţă, bucurie şi 

lumină. 
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 La amiazi ne-am ridicat de pe nisipul încins să 

ne ducem la masă. Bărbatul misterios s-a ridicat şi m-a 

oprit. 

 - Aveţi un program diseară? 

 - Nu, i-am răspuns veselă şi încântată. 

 - Putem să ne vedem la ora 21 pe aleea de 

lângă căsuţe? 

 - Da, i-am răspuns surprinsă de ora târzie la 

care-mi ceruse să ne întâlnim. 

 Prietena mea făcuse ochii mari şi nu ştia ce să 

mai zică. Fericită, aşteptam seara cu nerăbdare, dar şi cu 

un amestec de teamă şi de îngrijorare.  

 „Vii şi tu cu Elena (o fată din căsuţa vecină) şi 

ne urmăriţi. Mi-e teamă să nu mi se întâmple ceva!” i-am 

zis eu prietenei mele. 

 La ora fixată, în capătul aleii cu tufe de arini 

mă aştepta El. Pe mijlocul aleii era o potecă de-a lungul 

căreia erau bănci de lemn, vopsite în verde. M-a invitat 

pe o bancă să şedem şi să povestim. M-a întrebat cum mă 

cheamă şi mi-a spus că pe el îl cheamă Radu. I-am spus 

că am terminat o facultate şi că toamna urma să încep 

primul meu an de învăţământ, ca profesoară. Terminase şi 

el în acel an IATC-ul. Avea 29 de ani şi fiindcă tatăl lui 

era preot n-a putut intra la facultate după terminarea 

liceului. 

 În perioada aceea, a regimului trecut, copiii de 

preoţi intrau greu la o facultate. El a intrat într-o fabrică, a 

muncit, s-a calificat la locul de muncă, a devenit lăcătuş-

mecanic şi după câţiva ani a dat iar la facultate şi a reuşit. 

Era visul lui să devină actor. M-a întrebat dacă iubesc 

poezia şi mi-a recitat întruna versuri, întrebându-mă dacă 

recunosc autorul şi titlul poeziei. Le-am recunoscut şi s-a 
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bucurat mult. Aflasem care era poetul său preferat şi care 

era poezia lui „de suflet”. Târziu m-am întors în căsuţă iar 

în urma mea se auzeau şuşotelile şi râsetele celor două 

prietene, paznicii mei din acea seară. Distant şi visător a 

fost şi în a doua seară când ne-am întâlnit. Mi-a încântat 

sufletul cu poezia şi cu frumuseţea lui şi... atât. Nicio 

atingere, măcar a mâinii, niciun gest de drăgăleşenie doar 

poezia şi umbrele nopţii care ne învăluiau trupurile şi 

deasupra luna întindea punţi de lumină pe care visele 

noastre se plimbau pline de îndoieli. În cea de-a doua 

seară mi-a spus că este căsătorit. „Mă minte, gândeam eu, 

nu vrea să-mi fac iluzii”. 

 În a treia zi urma să ne întâlnim iarăşi. M-a 

întrebat cât mai rămân la Costineşti şi i-am spus că doar 

două zile. Atunci m-a rugat să-i aduc în ziua următoare pe 

un petic de hârtie adresa mea şi el mi-o va da pe a lui. 

 - De ce să vă dau adresa dacă sunteţi căsătorit? 

 - Vreau să-mi scrii două rânduri pe o carte 

poştală despre primele tale impresii din învăţământ. Eu o 

să ţi le scriu pe ale mele de la Bucureşti. Acolo fusese 

repartizat. Ne-am despărţit târziu urmând ca în ziua 

următoare să ne vedem, să facem schimb de adrese. 

 Dimineaţa, pe plajă, Radu nu mai era. „Ce-o fi 

cu el?” Prietena mea a străbătut toată plaja căutându-l dar 

nu l-a găsit. Nici în ziua următoare n-a mai apărut. Apoi 

am plecat acasă cu trenul. Vacanţa la mare s-a sfârşit cu 

un mare semn de întrebare. Ani în şir m-am gândit la 

Radu. Fusese prima înfrângere şi orgolioasă, cum eram, 

n-am uitat-o. 

 Viaţa mea a curs apoi când lin, când vijelioasă 

aducându-mi în inimă noi sentimente, noi oameni, dar 
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înfrângerea de la mare şi chipul lui Radu nu mi s-a şters 

din minte. 

 Au trecut 10 ani. Pregătisem cu oamenii din 

localitatea în care mă aflam o piesă de teatru pentru a ne 

prezenta la „Cântarea României”. Zile de muncă, de 

repetiţii şi eu, instructorul lor, îmi petreceam tot timpul 

liber pentru a reuşi la acest concurs. La clubul din 

localitate tinerii care munceau la fabrică pregăteau altă 

piesă pentru concurs. Ei erau instruiţi de un actor. Ioan, 

unul din tineri, m-a invitat să văd o repetiţie de-a lor. La 

început am refuzat dar într-o seară m-am hotărât şi m-am 

dus. Vocea actorului care-i îndruma îmi părea cunoscută 

dar pe el nu-l cunoşteam. La sfârşitul repetiţiei, tânărul, 

care mă invitase l-a chemat pe actor la un pahar de vin. 

„O să vin, nu te refuz, dacă vine şi doamna cu noi!” 

Bineînţeles că n-am refuzat. Eram prietenă bună cu mama 

lui Ioan şi-mi făcea plăcere să-i vizitez. Acasă, la Ioan, 

am stat de poveşti cu actorul dar nu eram atent la ce-mi 

spunea ci-i ascultam cu atenţie glasul. „De unde cunosc 

eu vocea aceasta?! El mi-a recitat apoi o poezie. Deodată 

mi-am amintit! Doar vocea lui recitându-mi versurile 

triste de la Costineşti a rămas în subconştientul meu şi 

ţâşnea acum din amintiri cu iuţeala valurilor care răsăreau 

din frământarea mării şi se spărgeau de ţărm pentru a 

reveni iar şi iar tot mai puternice. 

 Era el, Radu! 

 - Nu vă supăraţi, vă place S. Esenin? 

 - Da, este poetul meu preferat. 

 - Dar poezia „Când te privesc...”? 

 - Este poezia mea preferată! 

 - În 1968 aţi fost la Costineşti? 
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 S-a oprit şi ca trezit din somn a exclamat 

„doar nu eşti Oana de la Costineşti!!??” Deci în mintea 

lui şi poate şi în sufletul lui a rămas Oana, fata cuminte, 

veselă, sensibilă şi frumoasă de la Costineşti. 

 - Vreau doar să ştiu de ce aţi dipărut atât de 

misterios atunci? 

 - Acum o să-ţi povestesc. 

 Până dimineaţă mi-a povestit ce se întâmplase 

şi aşa i-am aflat povestea. 

 Atunci când lucra la fabrică, până să ajungă 

student, a cunoscut o fată. Era muncitoare şi lucra la 

aceeaşi fabrică cu el. Fiind frumoasă şi sensibilă a plăcut-

o. Îndrăgostit de ea s-au căsătorit şi după un an au avut un 

băieţel.  

Găsise dragostea, liniştea şi fericirea alături de familia 

sa. După 3 ani de căsătorie a dat din nou la facultate şi a 

reuşit. A părăsit fabrica şi a păşit pragul altei lumi. Fete 

frumoase, talentate îl îmbiau cu dragostea lor, îl atrăgeau 

cu privirile, aveau aceleaşi preocupări, aceleaşi stări 

emoţionale şi dragostea tiptil-tiptil i s-a furişat în inimă ca 

un copil curios şi zburdalnic care se lasă prins în jocul 

său, bucurându-se, fără să se gândească la ce va urma. Se 

îndrăgostise de Ana, una din colegele lui, o fată blondă de 

o frumuseţe rară. Dragostea lor izbucnise ca şi lava unui 

vulcan, pe neaşteptate, arzătoare şi periculoasă. Parcă îţi 

pierduse minţile. Simţea că iubirea aceasta pătimaşă îl va 

împlini, va face din viaţa lui o poveste frumoasă. Atunci a 

divorţat. Şi-a lăsat soţia şi copilul şi s-a căsătorit cu Ana. 

Se pare că visul său de fericire înflorise precum lujerii 

primăvara. Nu s-a gândit niciodată că iubirea oarbă duce 

la dezastru, că bătându-şi joc de prima iubire vin apoi 

compensaţiile cosmice. O iubea pe Ana cu toată fiinţa lui. 
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Încetul cu încetul în inima lui gelozia înflorise ca o 

mătrăgună. Începuse să fie bănuitor, gelos şi stăpânit de 

neputinţa de a-şi salva visul. Devenise ursuz, închis în 

sine, tăcut şi trist. 

 Ana îi oferise deseori prilejul să-şi piardă 

încrederea în ea, să simtă că dragostea lor s-a topit ca un 

fulg de nea pe o frunte înfierbântată. Începuse să sufere. 

Sub biciul vieţii începuse să se rătăcească să intre în 

derută. La facultate era apreciat fiind un student bun şi 

datorită fizicului şi talentului său a jucat în câteva filme 

sub îndrumarea unor regizori celebri. Dar iubirea? Inima 

a început să-i sângereze. Se simţea părăsit, trădat şi 

neputincios. Atunci se hotărî să înainteze divorţul. 

 În vară când a fost la Costineşti erau în divorţ. 

O mai iubea încă pe Ana. Aşa mi-am explicat după 10 

ani, de ce era el trist pe plajă şi nu vorbea cu nimeni, de 

ce mi-a recitat atâtea poezii triste. A simţit în cele din 

urmă să vorbească cu cineva şi a găsit o fată tot 

singuratică şi cuminte în ciuda frumuseţii ei. Aceea eram 

eu! 

 În ultima seară în care ne-am întâlnit, auzise 

de la nişte prieteni că Ana s-a dus în altă staţiune cu un 

iubit şi cu un grup de prieteni. Atunci, el a împrumutat o 

bicicletă şi s-a dus după ea. A găsit-o la hotel cu cineva şi 

probabil că el a făcut acolo un mare scandal. S-a urcat pe 

bicicletă şi a plecat la Costineşti. A fost găsit într-un şanţ 

inconştient şi a fost dus la spital. Cineva îl urmărise şi l-a 

lovit cu un pietroi în cap. Îşi pierduse cunoştinţa şi 

memoria. A fost trimis apoi la Bucureşti. A stat mult la 

spital dar şi-a revenit. S-a terminat şi divorţul cu Ana. 

„Ce să fac acum? s-a întrebat el. Plec din Bucureşti şi 

scap de toate”. 
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 Nu peste mult timp a plecat la Iaşi. Voia să fie 

departe de toţi, să uite totul. Acum mai avea un singur 

vis: să se salveze. În fuga lui prin lume face în continuare 

gafe. Acolo întâlneşte o actriţă foarte tânără cu care se 

căsătoreşte repede. Nici cu ea n-a fost fericit. Visătorul nu 

se descurcă în realitate ca şi copilul. Viaţa putea să fie un 

mare succes pentru el, dar loviturile ei l-au derutat, l-au 

dus la decădere. Piererea fericirii cu femeile a dus şi la 

pierderea succeselor în profesie. 

 Pe mine nu mă minţise. Într-adevăr când l-am 

întâlnit era căsătorit (în divorţ cu Ana). În ziua când 

trebuia să ne întâlnim el era în spital. 

 După ce ne-am revăzut mă căuta destul de des, 

îmi recita versuri, purtam discuţii interesante, mă invita la 

spectacole de teatru. Era însă la fel de trist şi nefericit ca 

şi atunci când ne-am cunoscut. Nu povestea nimic despre 

cea de-a treia soţie, nu-mi mai povestea nimic despre el. 

Orgolios a trecut la băutură. Băutura este cea care 

anulează totul şi toate şansele sunt pierdute. Pierderea 

fericirii cu femeile, pierderea succesului în profesie, l-au 

dus la dezastru. Radu îşi prevăzuse cu mult înainte 

dezastrul. 

 - Oana, îmi zicea el, dacă vreodată mă vezi pe 

stradă distrus şi al nimănui, îmi întinzi o mână? 

 - Da, îi răspundeam eu, fără să mă gândesc la 

ceea ce avea să urmeze. 

 După câţiva ani l-am întâlnit şi mi-a spus că a 

plecat de la teatru şi lucrează într-o fabrică. Nu l-am 

crezut dar mi-a arătat legitimaţia. Era nevors, agitat şi de 

nerecunoscut. Apoi 18 ani nu ne-am văzut. Într-o zi am 

primit un telefon de la el (aflase noul meu număr de 

telefon). Voia să vină să-şi ia rămas bun de la mine, 
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fiindcă pleca în străinătate. Cu un buchet de flori în mână 

mi-a bătut la uşă şi mare mi-a fost mirarea când l-am 

văzut. Băutura îl schimbase mult. 

 Atunci am aflat că soţia îl părăsise şi că 

băiatul din prima lui căsătorie vine din străinătate să-l ia 

la el. 

 Radu nu a fost un ticălos. Dacă ar fi fost ar fi 

ieşit din încercările astea toate, n-ar fi intrat niciodată în 

derută, n-ar fi decăzut. Într-adevăr, puritatea este 

vulnerabilă în faţa vieţii dure şi nedrepte. N-a putut să-şi 

depăşească destinul chiar dacă a avut câteva slabe 

încercări. L-am privit şi mi-a părut rău pentru el. M-am 

gândit că Dumnezeu nu pedepseşte pe oricine, doar pe cei 

ce vrea să-i purifice. 

 Nu după mult timp aflasem că a murit. 
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Iuliu Pârvu 
 

Trei ani din viaţa de zi cu zi a unui bărbat ca lumea 

   (fragment) 

2013 

25.08: La Gârbău, sărbătoarea 

Fiilor Satului. Am fost invitat şi 

eu, doar sunt declarat cetăţean de 

onoare din anii trecuţi. Mă simt 

bine printre consăteni… Satul, în 

haine de sărbătoare, devine un 

spaţiu al unei intimităţi cu rădăcini 

în ancestral. Cât s-ar fi suprapus 

straturi de civilizaţie peste 

sâmburele începutului, acesta a 

rămas nealterat la locul lui. 

*Primim un căţel de la Gelu, 

oierul. Alb, cu urechi mari, frumos 

din cale afară. Să-i zicem, 

deocamdată Bălan... Ce spaimă în ochii lui! Abia dezlipit de la 

sânul mamei. Întocmai ca un prunc. Îşi caută locuri ascunse, 

unde să nu-l ştie nimeni. Nu i-i lui de lume... 

26.08: În ziua de naştere a tatălui meu, ca de obicei la 

catedrală, se aprind nişte lumânări. În faţa lor, chipul celor 

plecaţi nu poate reînvia decât cu zâmbetul pe buze... Doamne, 

săracul, ce s-ar amuza răsfoindu-şi dosarul de securitate şi ce 

înjurături neaoşe i-ar scăpa citind câte neadevăruri au spus unii şi 

alţii despre el. În 2010, am primit o aprobare de la C.N.S.A.S. să-

i cercetez dosarul şi mi s-au făcut şi copiile cerute. Ca fost 

chiabur, eram convins că nu-i poate fi decât voluminos. Din fişa 

personală, rezultă că a fost pus sub urmărire în 1951, deşi chiabur 

a fost din 1949, pe baza mai multor declaraţii ale unor mahări 
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locali din aceea vreme şi ale unor instructori de partid raionali, 

originari din sat. Nume cunoscute atunci. Nu-i mai pomenesc, să 

nu-i scot din uitarea care s-a aşezat legitim peste ei. Doamne, ce 

inşi agramaţi! Ce scris puteau avea! Toate declaraţiile sunt datate 

16.06.1951 şi spun cam acelaşi lucru. Probabil că au fost dictate, 

ca să nu se abată de la linie… Fişa e plină de inadvertenţe şi 

neadevăruri  grase. E nostimă caracterizarea care i se face, la 

capitolul III: „Este un element tânăr, sprinten şi vioi, este dictator 

şi agresiv, este capabil de acte de sabotaj ceea ce şi face. Cu toate 

că a fost dat în judecată pentru sabotaj, totuşi nu respectă 

dispoziţiile date de guvern şi Sfatul Popular, duce activitate 

duşmănoasă regimului nostru, este un exploatator, foloseşte şi în 

prezent braţe de muncă pe care nu le plăteşte decât aşa cum 

voieşte, este capabil să se răzbune asupra organelor politice şi ale 

puterii de stat…” Cunoaşteţi. Tipicul personaj negativ din proza 

literară a vremii… La capitolul IV, Antecedente: „În trecut a fost 

membru activ în P.N.Ţ.Maniu, a voit să se înscrie în Frontul 

Plugarilor pentru a dezbina  ţărănimea prin activitatea lui 

duşmănoasă, dar a fost demascat şi exclus (...) Fiind fiu de 

chiabur şi datorită faptului că era un element asupritor era temut 

de populaţie din care cauză el făcea ce voia în comună. Era omul 

de încredere al maniştilor, el dădea directive şi îndemna pe ţărani 

ca să voteze cu Maniu”. Într-un alt loc, e făcut şi legionar. S-ar 

distra citind toate acestea, dar i-ar scăpa şi câteva înjurături 

văzând cine semnează declaraţiile pe baza cărora s-a întocmit 

fişa. Singurul lucru adevărat: era, într-adevăr „un element tânăr, 

sprinten şi vioi”: N-a făcut politică, ci a muncit cu pasiunea unui 

ţăran autentic, căruia îi plăcea să fie  în rând cu oamenii. A plătit 

impozite majorate, a predat cote majorate, dar nu a abdicat de la 

condiţia lui. Acestui model de ţăran ar trebui să-i ridicăm 

monumente în pieţele publice, pentru că ei ne-au salvat ţara de la 

dezastru... Din ce ni s-a pus la dispoziţie de către C.N.S.A.S., 
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este clar că dosarul nu e complet. Circa 14 ani de urmărire nu 

mai sunt reflectaţi în documente. Se trece la anii 1965-1967, 

când în sat funcţiona deja colectivul. Urmărirea, acum, se făcea 

prin surse, care dau informaţii agenţilor despre fostul chiabur, 

sub nume conspirativ: Pătruţ Ioan, Câmpean Cornel. Acestora li 

se dau indicaţii asupra chestiunilor în legătură cu care trebuie 

abordat ori provocat. Tonul se mai îndulceşte. Urmăritul nu mai 

e nici atât de tânăr, nici atât de sprinten. Îl domoliseră vremurile. 

Muncea, totuşi, încă zi lumină şi chiar peste, repopulându-şi 

grajdul, după ce în 1962 i se luaseră vitele, dar acum lucrând în 

parte, la C.A.P., ca pe vremuri iobagii, să facă rost de nutreţ. De 

truda braţelor, nu l-a putut deposeda nimeni niciodată. În 28 

aprilie 1967 se înaintează un raport prin care se cere trecerea lui 

la compartimentul pasiv. Ce vremuri, Doamne, şi ce oameni! 

27.08: Căţeluşul, bietul, a plâns toată noaptea, închis în 

bucătăria de vară. Nu-i place singur. Simte nevoia să fie protejat. 

Întunericul îl sperie, ca şi cum primejdiile îl încolţesc de 

pretutindeni. 

*Ana este tot mai sigură pe picioarele sale. Azi a învăţat să 

coboare  singură  de pe terasă pe trotuar fără sprijin. Mare curaj 

i-a trebuit, dar şi l-a asumat. A calculat bine pasul decisiv şi apoi 

a pus frână când trebuie. După aceea, a tot repetat mişcarea, s-o 

stăpânească bine. 

*Numai un şarlatan politic poate ocupa în acelaşi timp şi 

fotoliul puterii şi pe cel al opoziţiei. În România, din păcate, apar 

asemenea specimene. 

28.08: Până la urmă, ploile au venit, pregătite să ţină. În oraş, 

cu treburi multe. Am trimis la Chişinău texte poetice pentru o 

antologie de poezie românească şi o fotografie care mi s-a cerut. 

Tincuţa ne anunţă că şi-a închiriat o garsonieră unde va locui 

următorii doi ani. Până acum a stat la o fostă colegă. E 

preocupată şi de rularea programului  din toamnă. Căţelul pune 
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stăpânire pe curte. Andrei, la munte, la Băişoara, într-o tabără de 

atletism, unde aleargă, probabil, prin ploaie. 

*Nu-i bărbat ca lumea cel care nu ştie să-şi confecţioneze din 

când în când o aură de mister. Aşa poate întreţine în parteneră 

fiorul geloziei, care-i conservă tinereţea.  

*Ana a devenit pericol public. Pe ce pune mâna nu rămâne 

întreg. Şi cu cât ştie că nu e voie, cu atât mai abitir. Învăluindu-te 

într-un zâmbet hoţesc de copil ştrengar. Insistent. Aproape 

pervers. Mare cuceritoare va fi şi tulburătoare de suflete! 

29.08: Elena şi-a chemat femeie la curăţenie. Eu mă mut dintr-

un loc în altul să redactez „însemnările” din călătoria prin 

Balcani. Bietul căţel e ud leoarcă. Pentru că Pick nu-l lasă în 

cuşcă, nu are nevoie de bastarzi, decât de fii legitimi. N-am găsit 

să cumpărăm una specială pentru el. 

*Formula jurnalului pare cea mai ieftină, dar şi cea mai 

sinceră, în demersul scriitoricesc. Nu prea ai nevoie de 

compoziţie, e destulă o oarecare oralitate, ca totul să iasă bine. 

Sinceritatea vine de la sine. Publicul e aproape sigur. 

*Un jurnal evenimenţial este simpluţ de tot. Sunt rare 

evenimentele care să stârnească măcar un interes mare, nu 

general. Cititorul aşteaptă şi stările care le însoţesc, să verifice 

dacă se poate regăsi în ele. De aici formula aleasă de mine: 

jurnalul stărilor, care simt că mi se potriveşte de minune. 

30.08: Dinu îl aduce pe Andrei din tabăra de la Băişoara. Seara 

vin cu toţi să vadă căţelul. Tare li-i drag. Ce repede îşi descoperă 

copiii afinităţile cu tot ce-i pui de vieţuitoare. Şi Andrei, şi Ana, 

cum l-au văzut,  s-au repezit să-l mângâie şi să-l îmbrăţişeze. 

Erau porniţi să-l şi sărute. Ana ţine cu orice preţ să-l hrănească. 

Aşa îşi manifestă ea dragostea. L-au botezat Rocky. Să fie într-

un ceas bun! 
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*Lumea funcţionează pe bază de afinităţi. Multiple şi 

indestructibile. Altfel, nu ar fi decât un conglomerat haotic expus 

disoluţiei. 

31.08: Vremea s-a îndreptat. Copiii au plecat spre Grecia. Ne 

sună Tincuţa şi Ionuţ. Irimiaşii, la canastă. Dominăm şi batem 

clar. Pe ansamblu, conduc ei. Liuţica ţine evidenţa scorului.  

Sună Ancuţa de la Vidin, din Bulgaria. Ne liniştim în acorduri 

muzicale, înainte de culcare. Muzica, seara, ar trebui să fie 

impusă ca ritual. Cum biserica a impus, pentru credincioşi, 

rugăciunea. Poate că aşa toţi oamenii ar dormi liniştiţi, iar lumea 

s-ar goli de rele. 

1.09: Lucrez la redactarea impresiilor de călătorie. După-masă, 

urcăm la copii, să vedem ce-i pe acolo. Seara, ne sună Ancuţa din 

Grecia. Au sosit cu bine, după un drum cu peripeţii, prin locuri 

foarte frumoase. 

*În fiecare moment istoric, oamenii sunt convinşi că au 

privilegiul de-a trăi într-un punct culminant al civilizaţiei. 

Trebuie să treacă un şir lung de ani să ajungă să se mire de 

suficienţa lor. 

*Oare de ce chipul oamenilor de acelaşi neam este mult mai 

variat decât al vieţuitoarelor de aceeaşi rasă? Sau e doar o părere, 

depinzând de cine pe cine priveşte... 

2.09: Mă sună Evelina Porumb, fosta mea elevă, şi-mi cere s-o 

primesc într-o vizită, să-mi aducă volumul său de poezii, apărut 

recent. O aştept sâmbătă. Sunt de-a dreptul măgulit că mai mulţi 

din elevii mei de altădată, deşi au îmbrăţişat profesii la modă, 

mai cochetează cu literatura, scriind cărţi. Îmi spun, mereu, că 

nici nu ar putea altfel… Mă sună şi Ironim Muntean, cerându-mi 

o prezentare a lui Vistian Goia pentru revista Gând Românesc... 

Primim invitaţiile de la Orăştie pentru nunta lui Sorin Baciu.  
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*Exploatarea minereului de aur de la Roşia Montană a devenit 

subiect de gâlceavă naţională. Iar părţile sunt atât de înverşunate, 

că par ireconciliabile.  

*Pentru puţini, îndestularea vine de la masa bogaţilor. Tu 

caută-ţi-o pe a ta între oamenii de rând, şi vei simţi că e mult mai 

săţioasă. 

3.09: Scriu articolul aniversar despre Vistian Goia pe care mi l-

a cerut Ironim Muntean… După-masă, medicul veterinar, să-i 

facă lui Rocky carnet. Primeşte pilula şi injecţia de rigoare. N-am 

ştiut că lucrurile sunt atât de complicate şi responsabilităţile 

stăpânilor de câini atât de mari. Toată afacerea ne-a costat o sută 

de lei… Ne sună Ancuţa din Grecia. Se simt foarte bine. 

*Vuieşte ţara de ecourile tragediei copilului de patru ani din 

Bucureşti devorat de câini. Se caută vinovaţii şi nu se găsesc. 

Fiecare parte aruncă vina pe cealaltă.  

4.09: Elena rezolvă cu documentele contabile ale Tincuţei şi le 

trimite la Bucureşti, ca să intre pe rol şi noul proiect cultural. 

Termin de redactat impresiile belgrădene. Telefon de la Ionuţ. 

Vorbesc cu Elsa! Ce voce plăcută are! Se exprimă ea cam 

americăneşte, dar ne înţelegem. Din Grecia, azi, n-am primit 

telefon. Sunt tot mai vizibile semnele toamnei… 

*Aflu mereu de moartea unor cunoştinţe. Ultima oară, Ionică 

Pop, epigramistul. L-am cunoscut bine, fiind soţul bibliotecarei 

Casei Corpului Didactic, subalterna mea, cât am fost directorul 

acestei instituţii. Nu ştiu de ce s-au despărţit la bătrâneţe. Era un 

om jovial şi epigramist priceput. Ai fi zis că nu prea pune multe 

la suflet, dacă poate glumi pe seama a orişice. Şi totuşi, văd că 

le-a pus. Să-i fie ţărâna uşoară! 

5.09: Spre ora prânzului, în piaţa agroalimentară de la Dezmir, 

pentru aprovizionarea de iarnă. Cumpărăm legume pentru 

murături asortate şi pentru consumul curent. Ieftine. Lubeniţa, la 

bucată, patru lei! Din Grecia, numai veşti bune. Doar 
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„înotătorul”  Andrei se teme de apa adâncă. Una-i bazinul şi alta 

marea. Sună şi Tincuţa de la Berlin, moartă de oboseală. Îi spun 

să se mai potolească, prea mult lucrează. 

6.09: Astăzi, meciul de fotbal cu Ungaria, în preliminariile 

campionatului mondial. Suporterii maghiari, ca hunii de altădată. 

Invazie şi pârjol. Atâta pasiune a pumnului încleştat rar se poate 

vedea. Oricâte straturi de civilizaţie s-ar aşeza peste firea 

popoarelor, fondul lor sălbatic rămâne cuibărit în adâncuri. 

Nimic nu-l poate suprima. 

*Sălbăticia nordicilor o potoleşte căldura, cum exuberanţa 

sudicilor o domoleşte frigul. Deci noi, românii, ne-am ales bine 

clima. 

7.09: Înainte de masă, vizita Evelinei Porumb, care mi-a scris o 

dedicaţie pe primul său volum de poezii. Ne întreţinem cordial. Îi 

promit că-l voi citi cu atenţie şi mă angajez să scriu o recenzie pe 

marginea lui…  După-masă, canastă cu Irimiaşii. Dispută cu 

tensiuni între parteneri, încheiată indecis. Concluzia: Lăsaţi-i pe 

bătrâni să se consume în dispute copilăreşti, e bine chiar să-i 

aţâţaţi, căci altfel se îngroapă în prea multe griji. 

8.09: Zi de toamnă aurie. Scriu de zor impresiile de călătorie 

din Albania… În direct, cu „americanii”. O vedem pe Elsa în 

mediul său. Tare drăguţă. Frumoasă şi vioaie, să o sorbi din ochi, 

nu alta. De acum, se sprijină bine pe picioare. Şi te cucereşte cu 

zâmbetul ei fermecător. 

9.09: Aflu cu stupoare că a murit Petru Poantă. Doar nu tare 

demult l-am întâlnit la Asociaţia Scriitorilor. Nu arăta a om 

bolnav. Îl ştiam bine, deşi n-am fost apropiaţi. Îmi plăcea cum 

scrie. Punea nerv, şi la nivelul cuvântului, şi la nivelul frazei, 

indiferent de text, cronică literară ori evocare. Nu ştiu care erau 

relaţiile sale cu prietenii. Avea un zâmbet, sau cel puţin o 

grimasă, care îi afişa provocator aerul de superioritate. Te 

aşteptai în orice moment din partea sa la o ironie fără subtilităţi. 
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M-am mirat să aflu că avea şi el rădăcini rurale. Părea desprins, 

mai degrabă, din mediul unor târgoveţi. Clujul literar pierde un 

condei de referinţă. Să-i fie ţărâna uşoară! 

*Criticii literari au un statut ingrat. Pot fi temuţi când au unde 

să publice, dar săgeţile lor pot avea efect de bumerang, după ce 

rămân singuri. 

10.09: Mă scol devreme, să ajung pe 7.30 la clinica de diabet, 

pentru analize. Foarte puţină lume pe stradă. Se vede că ne-am 

occidentalizat. Ce forfotă era odată, toată lumea se grăbea la 

serviciu. Acum, oraşul îşi prelungeşte somnul nefiresc… Închei 

astăzi redactarea impresiilor de călătorie. Curăţ, apoi, florile din 

curte. Ne sună luduşenii, invitându-ne la ei. Seara, meci de fotbal 

decisiv: România – Turcia. Cu o clasă deasupra noastră, turcii ne 

înving cu 2-0! E bine să ne vedem lungul nasului… 

11.09: Parcă tot mai des apar subiecte publice care scindează 

ţara. Ieri, câinii vagabonzi, azi exploatarea minereului aurifer de 

la Roşia Montană. Îmi pare că este vorba de recrudescenţa unei 

mai vechi dispute între o modernitate prea agresivă şi un 

tradiţionalism prea conservator, cu perechi de antinomii derivate: 

patriotism – cosmopolitism; umanism – egoism; elitism – 

comunism. 

12.09: M-a ajutat Dumnezeu să împlinesc 73 de ani!... Marchez 

în braţele Elenei evenimentul. Apoi, primesc felicitările. Pe rând, 

Ionuţ, Tincuţa, Liuţica, Nely, Ancuţa. Toţi foarte drăguţi, cu urări 

sincere. Masa de prânz, bogată. Alte felicitări: Lici şi Gelu, 

Olivia, Aurel Litan. Spre seară, sosesc copiii din Grecia, frumos 

bronzaţi. Mă felicită încă o dată şi-mi dau cadourile. Îi punem la 

masă. Ne bucurăm că s-au întors cu bine. 

*M-am născut, îmi spunea mama, într-o zi de joi. Interesant 

cum, după 73 de ani, se întâmplă aceeaşi potrivire.  

*Îmi place, la zi aniversară, să fac câte o preumblare prin viaţa 

mea. Poposesc la bornele care marchează deceniile. În 1943, la 
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trei ani, ceaţă. Teroarea hortystă de tristă amintire. În 1953, elev 

de gimnaziu în clasa a VII-a, stup de vise. În 1963, student, cu tot 

viitorul în faţă. În 1973, inspector şcolar şi tânăr însurăţel. În 

1983, tată a trei copii, deputat, deci foarte bine situat social. În 

1993, profesor de elită al Clujului, unanim respectat. În 2003, cu 

copiii mari, la apusul carierei. În 2013, pensionar, cu copiii la 

casele lor şi cu câteva cărţi în spate… Frumoasă preumblare, ce 

să zic, deie-o Dumnezeu şi celor mai tineri.  

13.09: Continuă felicitările de ziua mea. Întârziaţii. Le primesc 

cu aceeaşi aleasă consideraţie. Andrei, săracul, aşteaptă o 

intervenţie chirurgicală, pentru că, în locul celor de lapte, îi cresc 

dinţi dubli. Acesta bărbat! Nu va avea probleme să rupă tot ce îi 

iese în cale. 

*Nu-ţi da aere, dacă n-ai destul aer pentru o respiraţie normală! 

Se va observa uşor insuficienţa ta existenţială şi vei deveni 

ridicol... 

14.09: Citesc din volumul de poezii al Evelinei Porumb. 

Interesant. Receptivă, cum o ştiam, e în ton cu poezia tânără de 

azi. Îşi exprimă trăirile fără inhibiţii. E o altă Evelină decât cea 

pe care o ştiam.  

15.09: La prânz, copiii la masă. Andrei şi Ana îi hrănesc pe 

Rocky şi pe Pick. Apoi, o iau pe Elena şi pleacă toţi la mitingul 

din Piaţa Unirii pentru Roşia Montană. Sună Tincuţa şi ne spune 

că şi ea a protestat la Berlin. 

*Conştiinţa românească pare să se maturizeze, în sfârşit, după 

multele derapaje postdecembriste. Tinerii se mobilizează pentru 

apărarea dreptului lor la viitor. Le stă bine. De nu ar cădea, însă, 

pradă manipulatorilor de opinii. 

16.09: Mă grăbesc să ajung la deschiderea anului şcolar la 

Colegiul Naţional „George Coşbuc”, să-l admir pe Andrei  

printre boboci. Abia îl zăresc, în mulţimea de copii, părinţi şi 

bunici. Ancuţa şi Dinu, veseli şi mândri de feciorul lor. Eu îi 
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strâng mâna şi-mi urez să dea Dumnezeu să ne vedem şi la 

bacalaureat (!). Ana, somnoroasă, cu Nely, pe gazonul din faţa 

liceului. Cum se trezeşte oraşul din amorţeală cât ce încep să se 

audă soneriile în şcoli! 

*Andrei nu exultă, ca alţii, în prima zi de şcoală. Pare mai 

degrabă morocănos. Prea-l apasă grijile, prea-i sunt mari 

responsabilităţile. Nu va face nici aia, nici aia, nimic din ce-i 

spune maică-sa că va trebui să facă. Se desparte greu de vârsta 

preşcolară, de copilăria mică. Înseamnă că s-a simţit minunat în 

lumea ei. Sunt premize să ajungă un om frumos… 

17.09: Într-o ţară în care toată lumea se ceartă cu toată lumea, 

numai bine nu poate ieşi. Bunele intenţii, câte vor exista, nu 

apucă să fie dezbătute, că repede sunt asaltate din toate părţile de 

ocările celor care se dau aşii luptei pentru… şi pentru… Aşa 

începe întotdeauna harababura.  

*Există, astăzi, câteva figuri de politicieni tineri de un penibil 

desăvârşit. Acesta este lucrul cel mai de speriat. Nu au cultură 

politică, mai ales pe cea a democraţiei, nu au bun simţ, nu au 

ţinută, nu au nimic decât apucături schizofrenice. Uitaţi-vă la un 

specimen ca M. N., ca să-mi daţi dreptate! 

*Până nu se va face un proces al vânzătorilor de ţară 

postdecembrişti, România nu-şi poate reveni din buimăceala în 

care a intrat. Unii-s cocoţaţi încă la putere, se apără, deci,  cu 

înverşunare, dar tot le vine vremea, nu pot scăpa nepedepsiţi. 

*Tinereţea hâdă este o monstruozitate care dereglează toate 

simţurile societăţii. Trebuie intervenit rapid cu operaţii estetice, 

altfel ajunge fatală. 

 

 

 

 

 



 130 

Răzvan Ioniţescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Ca poet trebuie să  fii sublim fără încetare, să trăieşti şi 

să dormi în faţa unei oglinzi”, spunea Baudelaire. Am 

descoperit un volum în care sublimul curge din sângele 

poetului abandonat, aproape complet, lirismului de esenţă. 

Răzvan Ioniţescu - Gorj, un medic-poet, uimeşte prin 

capacitatea de a poetiza în marginea celor mai complexe 

imagini şi lucruri. Psihologic, versurile par ale unui poet 

consacrat; sunt dezlănţuiri care electrizează, au atitudinea şi 

supleţea inspiraţiei trecute prin toate oglinzile. TRATAT 

DESPRE PSIHO-STOMIE SAU DISECŢII CU UN 

BISTURIU APRINS ne plasează în faţă un poet care s-a 

apucat, în modul cel mai serios, de scris, cu alfabetul 

meşteşugului, sensibilitatea întinzând, desigur, o frumoasă 

punte între cititor şi EU-ul său poetic.  

                                                 Diana Maria Popescu 
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Elegie colii albe 

 
Penelul se înclină mereu asupra ta; 

Te-a întinat chiar acum! 

Privește cum ochii de jăratic 

Cucernic i-adăpostește din nou în umbra ta.  

Nu spui nimic; 

...De parcă neființa ta bleagă i s-ar datora lui!? 

Prostuțo! Permiți tuturor să nască, să crească 

Cuvinte în tinele tău. 

Ești un rob... coală albă, comună și ieftină! 

Să știi... Eu știu povestea ta; 

Abandonată-n lumea noastră rece, îți e frig. 

De aceea-n fiecare rid ce îți apare 

Tu crezi că-i dulcea alinare 

Ce o visezi în taină de vremuri seculare 

Aș... te-am necăjit suficient 

Dar vreau să înțelegi că-n lumea aceasta veche 

Noi... Timpul îl petrecem împreună; 

Ești singura mea prietenă și cea mai bună! 

…Hai, crede-mă! 

N-o să te-nșel tocmai pe tine, 

Coală pătată, comună și ieftină... 

 

Triunghiul echilateral 

 
Muza mea neserioasă 

S-a  sclintit. 

Într-o noapte cenușie 

Făcu rond pe geometrie… 

Zgribulită-ntr-un triunghi 
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Nenumit… al nimănui.  

Își vârî fustițele 

Pe picioarele lui. 

Și văzându-l așa strâmb 

Îi făcu un rost în lume 

Netezindu-i mâinile. 

Opintindu-i unghiurile 

În măsura de 60. 

…Fericit acum, triunghiul 

Mulțumește prin obloane 

Muzei mele călătoare: 

„Existența-i o povară 

Făr’de tine, domnișoară…” 

Ca să vezi… 

Un triunghi e oarecare 

Doar atunci când muza moare. 

 

 

Deznodământ 
 

Când vom ajunge acolo sus 

Undeva dincolo de disperare 

Pe coamele ei, 

Să nu uităm de omenie 

Și să mai coborâm 

În fiecare minte câte un gând 

Despre verticalitate, 

Cap sau pajură… 

Să împușcăm toți iepurii 

Care au urechi lungi 

Și toate urechile care aud. 

Să tăiem un pic de la rădăcină 
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Toți copacii care au frunze rușinea lor 

Și multe alte să-mpușcăm, s-auzim, să tăiem 

Despre tot ce nu suntem 

Să ajungem să spunem  

– altfel decât din greșeală – 

…Că suntem OAMENI!?  

 

De Florii 
 

Azi sunt Floriile 

Ah, dulce sărbătoare 

Ce ne aduci pe brațe,  

Din flori, a ta cântare: 

Adu-ne fericire, 

Adu-ne alinare,  

Din suflete deschide 

A noastre vechi petale 

Căci azi… e sărbătoare! 

…Noroc și la mai multe 

Flori albe pe cărare! 
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Petre P. Bucinschi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Sunt două săptămâni de când plouă fără încetare. 

Aproape zilnic am vorbit la telefon cu bătrâna doamnă Zen. 

Mă ruga insistent să trec pe la ea, pentru că vremea urâtă o 

ţine în casă şi nu are cu cine să socializeze. I-am spus să 

scrie un jurnal în care să îşi treacă gândurile, sentimentele, 

stările sufleteşti, timpul îi va trece mai uşor. I-am spus că 

dacă vrea să mă facă să înţeleg ce simte eu am să îi citesc 

jurnalul. Ieri bătrâna doamnă Zen m-a sunat la telefon şi 

mi-a spus că în lipsă de ocupaţie a ieşit în faţa casei şi 

vinde limonadă la pahar făcută de ea, deşi afară plouă. Mi-a 

mai spus că vrea să îşi cumpere un bilet de avion, să plece 

în excursie la Telaviv. Unul din gândurile mele care mă 

frământă, este că drumul cu avionul până la Telaviv este 

periculos pentru vârsta bătrânei doamne Zen. Cu toate că 

mereu m-am aflat pe un buget la limită, nu am îndrăznit 

niciodată să îi cer un împrumut  bătrânei doamne Zen care 

e putred de bogată. Dar fie vorba între noi, nu are pe nimeni 
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şi sper la o moştenire. În ciuda vremii urâte de afară voi 

merge să îi fac o vizită bătrânei doamne Zen. Primul lucru 

pe care îl voi face va fi un duş. Apoi voi acorda un timp 

scurt mascării tatuajului meu de pe umăr cu cremă şi pudră, 

pentru că bătrânei doamne Zen nu îi place tatuajul meu de 

pe umăr, ar fi vrut să îl mut într-o altă parte a corpului. La 

ora prânzului am ajuns acasă la bătrâna doamnă Zen. M-a 

întâmpinat cu entuziasm. Era vopsită blondă, cu părul tăiat 

într-o coafură paj.  

Avea unghii false vopsite roşu, ruj pe buzele siliconate. Pe 

măsuţa din living erau peste treizeci de cărţi de credit şi 

paşaportul bătrânei doamne Zen. A dispărut din living 

pentru treizeci de minute. A revenit în salon cu cizme negre 

lungi, colanţi negri, o fustă de culoarea lemnului de stejar 

cu o bluză asortată, o vestă scurtă şi o şapcă. Toate erau 

haine de marcă. Pentru a fi OK până la capăt, avea un lanţ 

de aur în jurul gâtului şi trei inele pe degete cu pietre 

scumpe. Sânii ei erau la fel de falşi ca şi buzele. Mă uitam 

la  bătrâna doamnă Zen cu uimire şi o vedeam ca pe o 

păpuşă din latex, cei drept cu o vârstă înaintată. Eu 

îmbrăcat casual, mă simţeam penibil, chiar teribil de prost 

pe lângă bogăţia ei de care făcea atâta paradă.  

M-a luat brutal de braţ şi m-a urcat în RollsRoice-ul ei 

vişiniu. În următoarele zile vă voi transmite sentimentele 

mele de la Telaviv. 

                                    *** 

            Într-o după-amiază caldă de vară cu geamurile larg 

deschise stăteam tolănit în fotoliu cu o sticlă cu bere rece în 

faţă. La radio se transmitea un concert de pian. Primul 

instinct a fost să schimb frecvenţa. Dar gândul mă ducea la 

bătrâna doamnă Zen care demult îmi povestise că în 

tinereţe a urmat cursuri de pian. Nu am auzit-o niciodată 
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cântând la acest instrument deşi în livingul din casa ei 

tronează un pian negru cu coadă. Însă eu mă minunez de 

reuşitele juvenile ale bătrânei doamne Zen, ignorând în 

mare măsură talentul său pianistic. Nici bine nu terminasem 

să îmi duc gândul până la capăt că m-a sunat bătrâna 

doamnă Zen. Printre alte nimicuri şi tot felul de informaţii 

inutile, bătrâna doamnă Zen mă anunţa că a început să 

predea lecţii de pian din plictiseală şi lipsă de ocupaţie. Şi 

totuşi era tristă pentru că de două săptămâni nimeni nu se 

prezentase la lecţiile sale de pian. Pe moment mi-a venit 

ideea că primul ei elev la cursul de pian pot să fiu eu. 

Bătrâna doamnă Zen a fost încântată de propunerea mea şi 

de comun acord din acea seară am început să iau lecţii de 

pian. Seara când am ajuns acasă la bătrâna doamnă Zen m-

a poftit în living pe fotoliu. Pe măsuţa din faţa mea trona o 

sticlă cu şampanie, două pahare, o cafea şi nişte pişcoturi. 

Bătrâna doamnă Zen s-a instalat pe scaunul din faţa 

pianului cu gesturi controlate şi meticulozitate a început să 

atace clapele pianului.  

Mă gândeam dacă am sau nu ureche muzicală şi dacă acest 

instrument mă va atrage cu adevărat.  

Sorbeam, sorbeam, pahar după pahar din şampanie şi 

simfonia pe care bătrâna doamnă Zen o cânta începuse să 

îmi placă la fel şi de ea. Când bătrâna doamnă şi-a terminat 

repertoriu a dispărut din living pentru mai bine de 

cincisprezece minute. Timp în care eu sorbeam din 

şampanie. Când  bătrâna doamnă Zen a revenit în living, 

era îmbrăcată într-o rochie transparentă ca celofanul, cu 

trupul gol, i se vedeau toate formele altădată atrăgătoare, 

acum doar forme. Bătrâna doamnă a mai desfăcut o sticlă 

de şampanie şi apoi încă una, după care le-am pierdut 

numărul. Acum m-am trezit, este ora prânzului. Am capul 
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cât o baniţă de la atâta şampanie şi nu ştiu cum am ajuns 

sub pian. Mă trântesc pe fotoliu şi sorb din ceaşcă un rest 

de cafea rămas de aseară, sticle goale de şampanie şi 

pişcoturi rămase. Observ uimit că pe jos stă aruncată rochia 

transparentă cu care a fost îmbrăcată bătrâna doamnă Zen. 

Bătrâna doamnă nu e nicăieri şi nici nu îşi face apariţia. Îmi 

pun tot felul de întrebări: oare când mi s-a rupt clişeul? 

Colac peste pupăză, papagalul bătrânei doamne Zen a 

început să vorbească. Striga ca disperatul: viol! Viol! Viol! 

Am început să râd pentru că el învăţase un singur cuvânt, 

violoncel. Dar neputând să îl exprime în întregime, striga 

doar: viol, viol, viol!  
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VICTORIA DUŢU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Eu  

Viaţa… 

Eu plutem şi  

El mă ţinea  

De mână  

Deasupra  

Haosului!!!  

*** 

Privirile sunt doar un  

Foc aparent,  

Ce-l văd asemeni  

Unei iluzii.  

Cuvânt ţipător,  

Ce e  

Sunetul gol  

Al pustiului  

*** 



 139 

Focul cum arde aud,  

Aud bătăile flăcărilor,  

Trosnetul jarului încins,  

Luminile ard,  

Eu ascult sunetul...  

Focul arde în sobă  

Afară ninge liniştit.  

Zâmbetul tău în mine  

Zâmbetul tău în mine  

e ca un izvor  

în care eu mă privesc  

ca într-o oglindă.  

Dragul meu,  

Dragul meu,  

în astă noapte eşti obosit,  

atât de obosit încât munţii  

se înclină la pasul tău  

făcut cu greutate  

dragul meu prinţ  

tu dormi şi munţii tac  

şi-ţi păzesc somnul  

ca tu să te odihneşti  

iubirea mea e o stea  

ce sta aprinsă  

printre crestele munţilor  

lumina din mine  

împreună cu munţii înalţi  

îţi veghează somnul  

şi tu devii copilul ce creşte  

mângâind steaua cu zâmbetul tău.  

Hei, hei, Tu,  

Hei, hei, Tu,  
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Dumnezeul meu,  

Tu, ce m-ai creat din iubire,  

de ce iubirea este  

cel mai minunat dar al Tău?  

Tu, TU, Tu cel care eşti  

Lumina cea de dimineaţă,  

De ce m-ai trezit pe mine,  

De ce l-ai trezit pe el,  

Să ne prindem de mână  

În aceeaşi iubire  

Şi să călătorim acum  

Până în vârful muntelui  

Cel mai înalt,  

Noi doi să ne-ntalnim cu Tine.  

Copacul violet a crescut  

Copacul violet a crescut  

La temelia bisericii albastre.  

Era atât de înalt copacul acesta,  

Eram îmbrăcată în alb  

Şi mă ardea soarele cu putere.  

Era cald... era vânt de vară.  

Gardurile bisericii erau munţii,  

Munţii cei înalţi,  

Munţii cei înfloriţi  

În culorile apelor  

În culorile visului,  

În transparenţa mâinii  

Să prindă razele de soare şi de vânt.  

M-am rezemat de tulpina copacului  

Ce-și desfăcea crengilie înflorite uşor  

Şi mă îmbrăţişau crengile,  

Mă sărutau frunzele verzi,  
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Frunzele verzi, albastre, străvezii.  

Rădăcinile copacului înfloriră  

Boboci de trandafir violet  

Şi îmbrăţişară biserica şi pe mine  

Şi pluteam peste zidurile de munţi  

Într-un dans nebun la cântecul vântului.  

O lacrimă transparentă căzu  

În palma mea întinsă să mângâie florile,  

Frunțile munților și rădăcinile copacului  

Și zidurile transparente ale bisericii... 

Când am strâns lacrima în pumn,  

Soarele apăru dintr-o dată la răsărit  

Și te-am văzut în fața altarului  

Îngenunchiat în rugăciune.  

Altarul era numai flori vii ce cântau,  

Cântau cu vocile de înger o simfonie sublimă.  

Te-ai ridicat și mi-ai luat cealaltă mână 

Întinsă spre tine și m-ai dus  

În fața acestei minuni a lui Dumnezeu.  

Noi doi locuiam în biserica asta transparentă  

În mii de culori și rădăcinile copacului crescute  

Până la cer ne dansau prin univers  

Cântul înfiorător al iubirii umane  

Și al iubirii nebune a lui Dumnezeu.  
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   CODRINA BRAN      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   VOIAJORUL (II) 

 

        În frumoasa dimineaţă de vară domnul Bubi se 

îndrepta spre noul său serviciu, primenit ca întotdeauna, 

energic şi plin de bună dispoziţie. Saluta ridicând pălăria 

cu un gest larg care se adresa tuturor pe o rază largă. 

Domnul Bubi nu trecea niciodată neobservat pe uliţa 

care ducea la exploatarea forestieră. Era o figură străină, 

lucru văzut de la distanţă, orăşean curat şi amabil, o 

prezenţă total diferită de muntenii localnici morocănoşi 

şi bănuitori. Domnul Bubi era noul contabil venit de la 

oraş. 

 După studiile începute şi abandonate, Bubi se 

hotărî să-şi ia o slujbă. Prima slujbă. Aşa îşi începuse şi 

studiile, entuziast, ordonat, luând notiţe conştiincios, 

aşezat în rândul întâi, ochi în ochi cu profesorul, în 
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dialog susţinut cu preparatorul. Părea studentul ideal. Îi 

scria des mamei; de fapt era singurul care îi scria şi nu o 

făcea formal. Venea acasă cu nerăbdare aducând 

întotdeauna câte un dar pentru mama şi pentru sora cea 

mică, încă o copilă, rămasă orfană de tată de pe când nu 

putea avea nici amintiri. O lua în braţe cu drag alintând-

o: „Sufleţelul lui Bubi”, simţindu-se tată la nici douăzeci 

de ani. Se simţea responsabil pentru puiul de om care 

venise atât de târziu, când cuibul era aproape gol, 

neajutorată şi străină. Fraţii ceilalţi erau departe şi 

indiferenţi, el singur mai purtând în suflet liantul de 

altădată. Sora cea mare, căreia primul război şi mai apoi 

moartea tatălui îi furaseră pe rând logodnicul şi mai apoi 

planurile legate de studiile muzicale, nemaiavând ce face 

cu viaţa ei, îşi luă un bărbat bătrân şi zgârcit în toate şi la 

vorbă şi la buzunar. Ea fusese cea mai înzestrată dintre 

toţi fraţii, înzestrată cu o splendidă voce de operă. În 

tăcerea ursuză din casa lor vocea melodioasă şi 

vocalizele ei trezeau mormăielile de nemulţumire ale 

unui soţ care nu ştia să se bucure de nimic. Fraţii mai 

mari erau însuraţi şi aveau şi ei situaţii stabile acolo 

departe lângă nevestele lor harnice şi grijulii cu 

capacitatea lor de procreare, ştiind prea bine că mulţi 

copii înseamnă şi multă sărăcie. Ocupaţi fiind ei cu 

sporirea bunăstării propriilor familii, au uitat treptat de 

mama şi de micuţa orfană. Rămăsese tot trecutul ca într-

o fotografie ce se tot învecheşte şi se voalează până la 

nefiinţă: curtea largă cu droaia de fraţi şi părintele 

păşind pe uliţă cu zor în sutana lui prăfuită la poale, 

intrând în curte cu droaia  de copii adunaţi ciopor în 
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jurul lui întinzând mâinile să primească o bucată de 

colac de la mortul pe care tocmai îl condusese la groapă 

în ziua aceea... Cei mai mici se agăţau de sutană 

pretinzând să fie luaţi şi în braţe. Aşa şi-l amintea ca pe 

un personaj mitologic din braţele căruia izvorau noi şi 

noi prunci copleşindu-l, abia putând să-i mai cuprindă, 

până ce moartea prematură a întrerupt brusc această 

sărbătoare a vieţii, sărbătoare care o storcea pe mamă 

din doi în doi ani de toată vlaga. 

 Astfel că din marea familie rămăsese acest nucleu, 

mama văduvă, mica surioară orfană şi el, singurul 

bărbat, stâlpul casei cum ar veni. 

 Deşi îşi începuse studiile cu mult entuziasm, iată se 

vădi că norocul nu era chiar de partea lui. Printr-o 

ciudată potrivire de lucruri, deşi totul începea bine, 

promiţător veneau întâmplări potrivnice în momentele 

cheie care îl deturnau din drumul plin de promisiuni şi-l 

aruncau de pe orbită stricând ordinea lucrurilor. Erau 

întâmplări amestecate: moartea părintelui, criza 

economică, o tuberculoză care îl ţinu departe de ultimul 

război, de moarte, dar şi de viaţă, venirea ruşilor şi aşa 

mai departe. Atâtea ghinioane şi nepotriviri în care pe 

lângă abilitatea de a te strecura printre ele, mai aveai 

nevoie şi de mult noroc. Bubi nu dovedea nici abilitate şi 

nici nu-l urmărea norocul, ba se putea spune că acesta se 

ferea din drumul său. S-a dovedit că doar bunele intenţii 

şi generozitatea nu-ţi garantează reuşita în viaţă. Ca şi 

cum acestea n-ar fi fost de ajuns, un acut simţ al dreptăţii 

şi al demnităţii personale îl punea prea des în conflict cu 

superiorii, iar mândria îl determina să plece deîndată în 
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căutarea unui loc mai bun. Neştiinţa concesiilor, un acut 

simţ al libertăţii într-o lume îndoielnică, meschină şi 

întoarsă pe dos ducea la dese rupturi şi schimbări de 

adrese. Bubi avea un comportament de aristocrat în 

această istorie precipitată şi absurdă. Chiar şi trăsăturile 

feţei aveau un aer aristocrat, comune tuturor fraţilor într-

un amestec aleatoriu. Firul comun prin care ajunseseră 

în lume venea de departe, din vremuri despre care mama 

avea ştiinţă, dar firea ei taciturnă şi cuviincioasă o 

închisese cu grijă într-o tainiţă a sufletului ei. Ce rost 

avea să spună mai departe poveşti atât de vechi şi 

nefolositoare? Scoborâtori din veacuri, vreo două, dintr-

un oştean  înnobilat, cu blazon şi proprietate, câteva 

generaţii s-au şcolit şi s-au şcolit şi s-au şlefuit. Cei mai 

câştigaţi au fost băieţii. Trimişi la şcoli bune, la Pesta şi 

Viena, au ajuns magistraţi, avocaţi sau înalţi funcţionari. 

Fetele au făcut căsătorii  bune şi mai puţin bune, dar 

fiind de felul lor fertile au dat naştere la prea mulţi copii, 

micşorând astfel treptat pământul cu care fusese 

împroprietărit viteazul oştean de altădată. Mulţi 

boiernaşi avuţi în partea aceasta a ţării nu prea erau, 

astfel că puţinii nobili români nu aveau cu cine să se 

încuscrească profitabil. În felul acesta au sărăcit treptat, 

au venit apoi întâmplările istoriei, care împreună cu 

întâmplările personale au condus lucrurile în acest 

stadiu. Mama, descendenta cu blazon şi zece hectare de 

pământ de slabă fertilitate nu putuse face o căsătorie mai 

avantajoasă decât cu tânărul absolvent de teologie, pe 

studiile căruia se cheltuiseră ultimii bani ai familiei. El 
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chipeş, ea rasată, şapte copii şi bani puţini. Într-o parohie 

modestă de ţară. 

 La capăt de drum, iată un membru al acestui arbore 

genealogic cu două valize, educat şi şcolit, dar fără vre-o 

finalitate, cu studiile abandonate, mai multe slujbe, o 

carte de muncă stufoasă şi un salariu mic. 

 Bubi se transformase în unchi, acum după nişte ani, 

în care copila din trecut devenise mamă şi deîndată un 

fel de văduvă pentru nu se ştie cât timp. Fetiţa de astăzi 

se uita lung la el intimidată de procesiunea de dimineaţă 

cu clăbuci şi pămătuf. Privea nedumerită smocurile de 

păr care ieşeau din nările încăpătoare prin care pufnea 

zgomotos stropind cu apă până departe. Parcă era puţin 

speriată de manifestările viguroase care aveau loc în 

casa lor alcătuită numai din femei şi unde toaleta de 

dimineaţă se desfăşura discret şi în linişte. Unchiul 

venea rar şi emoţia, tulburarea erau cu atât mai mari. 

Dădea târcoale hainelor bărbăteşti care ocupau parcă 

întreaga încăpere şi care aveau aşa un miros străin şi 

tulburător. Când n-o vedea nimeni le mângâia ca pe nişte 

vietăţi cu mâna ei mică şi le ruga în gând să nu mai 

plece de lângă ele trei. Veneau din depărtări necunoscute 

şi emanau forţă. Nu ştia de unde vine acest unic bărbat 

din familia lor, ceva între tată şi mătuşă, puternic, cu 

glas baritonal şi care o răsfăţa tot timpul. Se răsfăţau, de 

fapt, reciproc: „sufleţelul lui unchiu”, „unchiuţu’ Bubi” 

şi astfel se desfăşura o sărbătoare mai mare decât toate 

sărbătorile. Venea cu daruri. Primul dar a fost ursuleţul 

galben de care nu s-a mai despărţit până târziu de tot. 

Mai apoi unchiul adusese ceva ce copila nu mai văzuse 
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şi nu mai gustase, o bucată de halva cât o cărămidă. 

Acum halvaua se odihnea palidă şi tristă în mijlocul unei 

mese în jurul căreia stăteau trei femei şi un bărbat. 

 - Bubi, nu eşti chibzuit, ai dat o grămadă de bani... 

i-a spus mama. 

 - Nu înţeleg frate, cum poţi fi atât de inconştient şi 

hăbăuc! Când lipseşte pâinea, carnea, lucruri de primă 

necesitate, tu azvârli banii pe extravaganţe. 

 Fetiţa avea şi ea ceva de spus, dar îi lipseau 

cuvintele şi care s-ar putea traduce astăzi cam aşa: „Vor 

veni, şi pâinea şi carnea, dar cine îşi va mai aduce 

aminte de gustul lor? Şi când se va repeta această clipă 

în care toţi sunteţi aici? Unchiuţul meu ştie ce e  mai 

important pentru suflet…” 

 Mai târziu, într-o primăvară, după o boală lungă şi 

grea a venit unchiul să se ocupe de ea, să o înveţe din 

nou să meargă, să alerge, să sară, să recupereze tabla 

înmulţirii uitată toată între timp. 

 Apoi Bubi dispăru pentru multă vreme.  

 Domnul Bubi încerca mereu să-şi păstreze buna 

dispoziţie ca un adevărat aristocrat, pentru că un 

adevărat aristocrat ştie să salveze aparenţele atunci când 

buna dispoziţie chiar nu avea nici un temei. Îşi aranja şic 

pălăria, scotea tabachera strălucitoare şi cu un gest scurt, 

bărbătesc scăpăra chibritul la capătul ţigării destul de 

ieftine în ciuda tuturor aparenţelor. Plecase cu trenurile 

depărtărilor, pentru că pe acea vreme distanţele erau 

mult mai mari, locomotivele cu cărbuni, multe staţii şi 

halte. Pornit cândva spre universitate cu proiecte mari, 

ajuns din urmă de întâmplările biografiei, istoriei şi 
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propriul temperament, se lupta cu puţinătatea resurselor 

în sărăcia aceea generalizată... Trecuseră douăzeci de ani 

care incluseseră plecarea gemenilor, moartea părintelui 

şi înstrăinarea fraţilor cu mai mult noroc. Sora cea mică 

devenită femeie rămase şi ea un fel de văduvă, de mână 

cu o altă fetiţă orfană. Din dorinţele generoase de a le 

susţine, de a le ocroti pe cele trei nu rămăsese decât un 

efort tot mai greu, mai imposibil. Cum se mai putea 

pune problema unei căsătorii? Ce avea el de oferit? Bubi 

nu avea de oferit decât iubire în toate formele ei şi 

singura modalitate de a şi-o exprima erau aceste daruri 

excentrice la acea vreme. Cum putea rămâne în sufletul 

celorlalţi, cum putea exprima altfel ceea ce simţea un 

boier sărac cu inima mare? În alte vremuri... Dacă le-ar 

fi apucat! Cele trecute îl găsiseră prea tânăr, altele mai 

bune nu se întrevedeau. 

 Într-o casă plină de bărbaţi, Bubi avea o slăbiciune 

specială pentru femeile care erau în minoritate. Când 

proporţia se schimbă, afecţiunea lui deveni cu atât mai 

mare. Mama. Ochii ei mari, verzi, liniştiţi şi profunzi 

erau întocmai unor ape adânci în care stăteau în imersie 

toate durerile trecute şi tot adunau în jur raze de riduri... 

În ochii ei se regăsea şi el alături de fraţii plecaţi pentru 

veşnicie, fraţii îndepărtaţi pe care mama îi aştepta 

zadarnic, preotul plecat prematur cu poala anteriului 

prăfuită împărţit în grabă între nevoile sufleteşti ale 

enoriaşilor şi multele nevoi ale copiilor. 
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                    Ştiu că aştepţi să-ţi vorbesc. 

                    De unde să încep, pământ al meu? 

                    Despre ce să vorbim? 

                    Dorul din cuvintele mele 

                    aprind lacrimi pentru tine,  

                    fiindcă durere  

                    a fost singurătatea ta ascunsă. 

                        Te-am luat de mână, 

                        şi încet, pe tăcute, 

                        ai intrat ca o stea în inima mea. 

                        Vino, vino de-acuma, Basarabia 

                        să-ţi arăt brazdele trase  

                        peste trupul tău 

                        în care a rodit o nouă primăvară. 

                        Vino, vino Basarabie, 

                        Tu nu eşti un pământ fără nume!  

                        Te cheamă România.  

 

 

                                        Virgil Şerbu Cisteianu 
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DOI CRITICI LITERARI DESPRE O  

SINGURĂ CARTE  

Dumitru Batâr 
 

ARGUMENT PENTRU RĂDĂCINA 

NOASTRĂ VALORICĂ 

(Ecou la cartea „Spaţiu interactiv pentru 

Nucleu”. Dialoguri, Interviuri) 

de Galina Furdui 
 

        Un cuvânt despre poezia 

vieţii în tot tumultul ei, rostit de o 

poetă care simte acut pulsul 

acestei vieţi, îşi găseşte 

întotdeauna loc într-o carte, ca să 

se păstreze peste ani. Aşa cum se 

întâmplă cu noua carte a Galinei 

Furdui. Diversitatea tematicii, 

arta interviului, profunzimea 

tratării problemelor şi subtilitatea 

expresiilor este cu totul 

neobişnuită pentru un singur om şi pentru o singură viaţă.                   

       Poetă prin vocaţie şi distinctă eseistă, Galina Furdui pare 

a fi cea mai harnică şi cea mai iscusită publicistă a timpurilor 

noastre de aici şi acum. E ca o albină ce zboară din floare în 

floare şi duce nectarul însufleţitor de cultură, de artă, de 

ştiinţă de la o minte la alta, cristalizându-le într-o importantă 
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compoziţie eseistică. E o prezenţă spirituală şi morală 

permanentă – prin tot ceea ce a creat, prin tot ceea ce a lăsat 

şi lasă în urma sa. Dar ea lasă o solidă arhivă, constituită din 

meditaţii privind arta, analize, venite dinspre metaforă şi 

cuvânt, dinspre idee şi imagine. Şi artele, şi religiile, şi 

ştiinţele au, prin pana scriitoarei, acelaşi obiect de studiu: 

Marele Adevăr al vieţii. 

          Structura cărţii, a cărei apariţie o semnalăm, este 

anunţată într-o Notă asupra ediţiei şi cuprinde 38 de 

dialoguri şi interviuri cu 46 de intervievaţi  (scriitori, savanţi, 

compozitori, pictori, protoierei etc.), cuprinzând şi o amplă 

postfaţă semnată de criticul literar şi poetul Tudor Palladi. 

Ediţia plasează în prim-plan ideea de cultură, de ştiinţă şi de 

artă şi se distinge prin încărcătura ideatică pronunţată care 

ajută la cunoaşterea subtilităţilor realităţii obiective. Textele, 

acumulate de-a lungul a peste trei decenii (1980-2012), se 

extind pe 768 pagini întregite de o  iconografie selectată cu 

mult gust, care cuprinde vreo 350 fotografii şi 54 de ilustraţii 

aparţinând artistului plastic Gheorghe Vrabie. 

             Galina Furdui este un artist de rară sensibilitate 

înzestrată cu har divin, care pledează pentru restabilirea 

ordinii sacre a acestei lumi. Unde nu este suflet nimic nu este, 

nici cultură, nici artă, nici ştiinţă. Ceea ce e lipsit de spirit 

este amorf şi mort. Fiecare om care se respectă trebuie să 

urmeze inspiraţia divină şi să depună mult suflet întru 

realizări continue. Noi nu facem decât să înşiruim literele pe 

hârtie, iar conţinutul ţine de mesajele pe care ni le dictează 

Cel de Sus. Revelaţia divină a condus la descoperirea de 

adevăruri la care mintea omenească nu putea ajunge de una 

singură. Le descoperă developându-le în vis sau aievea după 

o perioadă de reflecţie şi căutări obsedante, după cum 

norocul nu se apropie de cei care nu-l caută. „Poate omul 
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prospera şi trăi în armonie cu sine fără a avea credinţă în 

Puterea Supremă atotdiriguitoare?” se întreabă Galina Furdui. 

Cel de Sus ne însoţeşte în toate şi ne învaţă să devenim 

oameni ai Cetăţii. Fără salvarea spiritului este imposibilă 

supravieţuirea. Spiritualitatea se compune din cunoaştere şi 

credinţă. Cine nu-L iubeşte pe Dumnezeu – nu iubeşte pe 

nimeni. În finalitate vine singurătatea. Evadarea din 

singurătate este primul pas spre credinţă, spre adevăr, spre 

moralitate, spre reînnoirea spirituală magistrală, spre căutarea 

unui sens inedit al vieţii – sunt acestea ramurile-mesaje ale 

arborelui ideatic al cărţii şi care purtător de rod cu tentă vădit 

istorică este, or, aduce în prim-plan personalităţi distincte, 

spirite ce constituie rădăcina valorică a acestui meleag. 

        Cartea e doldora de învăţăminte. Ea sugerează, 

dezvăluie mecanismul cunoaşterii; contribuie la 

modernizarea procesului educaţional; trezeşte gândul ce 

sporeşte abilităţile creatoare; edifică reperele spirituale şi 

morale, condiţionând un studiu de performanţă; ne determină 

să fim obsedaţi de problemele spirituale; închide robinetul 

poluării sufleteşti etc. 

        Dar – lucru curios şi foarte important – prin suita de 

întrebări şi răspunsuri Galina Furdui utilizează magistral 

metoda de analiză retrosintetică, care convoacă şi 

provoacă intervievaţi  de diferită formaţie intelectuală (poeţi, 

artişti, pedagogi, teatrologi, muzicologi, critici şi istorici 

literari, filosofi, matematicieni, chimişti, ecologişti, biologi, 

medici etc.), împărţind astfel textul obiectiv în componenţi 

mai simpli, care pot fi sintetizaţi mai uşor şi care prin 

asamblare conduc la produsul dorit. Astfel, scriitoarea ajunge 

la Omul polivalent, polisonic, policromic, poli…, poli… în 

toată complexitatea lui. În accepţia eseistei Omul este însuşi 

Adevărul cel neprihănit, cel rănit mai apoi de aşchia 
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umbrei… şi chiar răstignit. Ea ştie că viaţa omului e o luptă şi 

poate că furtunile îi sunt de mai mult folos decât o linişte 

adâncă care l-ar face să hiberneze.  

        Se consideră că viaţa este însăşi lupta şi n-au vieţuit şi n-

au supravieţuit decât cei care au luptat. Ea trebuie să fie una 

marcată de investigaţie continuă, de legătură cu 

transcendentalul, progresând din treaptă în treaptă. În suflul 

vieţii adevărate Omul este o enigmă. Starea de enigmă, 

ascunsă în fiecare din creatorii de sublim, deschiderea 

acesteia din interior, este axa conceptuală a cărţii luată în 

atenţie. 

         Noua apariţie editorială este plină de sugestii şi de 

aceea ne oferă o abundenţă de idei stimulatoare. Ea dă 

cititorului aripi pentru zbor, îl face 

să vadă mai bine cu ochii interiori, 

să audă cu urechile spiritului, să 

înţeleagă cu inima. Iar scriitoarea 

Galina Furdui prin vasta sa cultură, 

competenţă, profesionalism, 

exemplara deontologie, apropierea 

sufletească de oameni şi luciditatea 

demersului ideatic a făcut, prin 

volumul de dialoguri nou-apărut, 

dovada unei veritabile retrosinteze 

şi fructuoase angajări în serviciul 

umanităţii. 
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ION CIOCANU 

 

Arta interviului 
 

Poeta Galina Furdui, 

cunoscută prin cărţile sale de 

rondeluri Ne caută o Veste, 

Vorbeşte Semnul, Contactul 

cu Lumina, Între umbre şi 

stele, Întoarcere în marele 

Volum (1998), În cercuri de 

Apel (2000) ş.a., este 

concomitent şi o publicistă 

remarcabilă, drept dovezi 

convingătoare în acest sens 

servindu-ne volumele 

Tangenţe policrome (2009), 

Amprente în timp (2010) şi, 

recent, Spaţiu interactiv pentru Nucleu (2013). În cartea 

nominalizată la urmă Domnia Sa pune în atenţia cititorului o 

seamă de dialoguri / interviuri luate unor oameni de artă şi de 

ştiinţă în cadrul emisiunilor radiofonice pe parcursul multor 

ani, unele fără sorţi să fi fost scoase de pe benzile magnetice 

dacă n-ar fi intervenit sensibila, inimoasa, responsabila în 

faţa Istoriei colaboratoare a Radioului Naţional Galina 

Furdui. Timpul nu trece simplu, ci chiar zboară, astfel încât 

azi rar cine ar găsi o cale, un mijloc, o posibilitate de a-l 

readuce în faţa împătimiţilor de lecturi pe temerarul în epocă 

exeget literar Vasile Coroban ori – de ce nu? – pe mai tânărul 

de odinioară autor de articole şi cronici pe teme de literatură 

Gheorghe Chira. Galina Furdui înviază din arhiva Radioului 
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Naţional o emisiune din iunie 1981, în care ambii oameni de 

litere s-au pronunţat „pe viu”, în faţa microfonului, la 

îndemnul, cu susţinerea şi cu încurajarea moderatoarei 

discuţiei, care a fost chiar autoarea cărţii prezentate aici, 

asupra evoluţiei prozei noastre în perioada istorică respectivă. 

Pe noi personal ne-au surprins plăcut opiniile lui Vasile 

Coroban, în mare măsură acceptabile până în prezent, despre 

romanele Neagră-i floarea de cireş al Anei Lupan şi Toamna 

porumbeilor albi al lui Dumitru Matcovschi, unele 

consideraţii ale lui Gheorghe Chira despre romanul Drumuri 

al lui Mihail Gh. Cibotaru şi despre nuveliştii „de certă 

vocaţie” Vlad Ioviţă, Nicolae Esinencu, Victor Prohin, Iacob 

Burghiu… 

Pe măsura apropierii de zilele noastre creşte 

considerabil interesul cu care citim nişte amintiri ale lui 

Vasile Vasilache despre Mihai Cimpoi, dialogul dintre Vasile 

Vasilache şi Ion Ciocanu, început şi încheiat – şi acesta – de 

Galina Furdui, până ne adâncim în cugetări de zile mari, 

pururi valabile, ale lui Dumitru Matcovschi. „Ce e starea de 

poezie?” îl întreabă moderatoarea emisiunii. „Durere, luptă, 

lacrimă, troiţă la răscruce, ogor… Poetul, cred eu, e acelaşi 

ţăran, fără de care naţiunea, neamul, nu poate să existe…” – 

acesta a fost Dumitru Matcovschi la 17 iunie 1992, acelaşi 

rămâne el astăzi şi-n viitor, Dumnezeu să-l ierte. 

Mereu actual rămâne Victor Teleucă, poetul care-n 

ianuarie 1992 rostea cuvinte de-a dreptul revoluţionare pentru 

acel timp despre imperativul căutării în artă: „Într-o poezie, 

dacă nu se fac experienţe nucleare, zic eu, în sensul celălalt, 

de pătrundere în text, în gând, poezia n-are şanse de a creşte, 

de a merge înainte…”. 

Gânduri, impresii, atitudini şi sugestii demne de a fi 

memorate şi chiar urmate în practica nemijlocită a creaţiei, 
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găsim în dialogurile Galinei Furdui cu Arcadie Suceveanu, 

Victor Prohin, Traian Vasilcău, Virgil Şerbu-Cisteianu şi cu 

alţi literaţi valoroşi. Dar ne grăbim să bucurăm cititorul că am 

descoperit în noua carte a Galinei Furdui un scriitor tânăr, 

fizician-matematician de profesie, poet de real talent – 

Valeriu Ionaş. Îndeosebi prin cugetările sale despre eu şi sine. 

Arta interviului echivalează, în cazul Galinei Furdui, cu 

îndemânarea de a-l face pe intervievatul bine cunoscut într-

un domeniu ştiinţific să se manifeste neaşteptat de proaspăt, 

principialmente nou, în alt domeniu, bunăoară – în cel literar. 

E cazul lui Dumitru Batâr, care pune la îndemâna cititorului 

cugetări meritorii ca următoarele: „Dacă principiul estetic al 

chimiei îl constituie diversele transformări, zbuciumul 

creativităţii eterne a poetului pe aripile inspiraţiei dă curs 

noilor forme, modele şi paradigme. Dacă chimia îşi creează 

singură obiectul de studiu, sintetizând compuşii inexistenţi în 

natură, poetul descoperă şi guvernează relaţiile existente între 

eul său şi progresul civilizaţiei. Dacă chimia desluşeşte şi 

pune în valoare configuraţiile compuşilor, poezia cuprinde şi 

vehiculează faţetele dinamice ale firii (progres şi impact, 

mari bucurii şi grele cumpene etc.). Şi dacă chimia este forţa 

motrice a unui transfer de tehnologii, poezia este flacăra 

nestinsă a vieţii şi a firii omeneşti…”. 

Cu adevărată emoţie vor citi destinatarii cărţii 

dezvăluirile venerabilului savant Dumitru Batâr despre viaţa 

renumitului chimist Ştefan Micle şi poeta Veronica Micle. 

Pentru noi personal prezintă interes şi relatările 

Domniei Sale despre chimistul Petru Poni şi poeta Matilda 

Cugler-Poni, despre „regele electrochimiei”, Alexandru 

Frumchin, „descendent din vestita spiţă a Rabinovicilor 

chişinăuieni”, şi poeta rusă Vera Inber, de la care firul 

cugetărilor ajunge – fireşte şi necesar – la un cuplu 
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contemporan: al savantului chimist Tudor Ciuhrii şi poeta 

Galina Furdui, fără să fie trecut sub tăcere un alt cuplu demn 

de toată atenţia, acela al savantului chimist, tot el poetul Ion 

Vatamanu, şi scriitoarea-traducătoarea Elena Curecheru-

Vatamanu. 

Lectura dialogului Galinei Furdui cu marele savant 

chimist Dumitru Batâr este plăcută şi deosebit de instructivă. 

Este consistent şi interviul luat de scriitoare unui alt 

savant de vază – Boris Melnic, din care cităm: „Există o 

Putere supranaturală şi recunoaşterea ei pentru om e absolut 

necesară”, „Homologia, studiul complex al omului, trebuie 

introdusă în toate instituţiile de învăţământ, deoarece de 

aceste cunoştinţe are nevoie fiecare om, indiferent de vârstă 

şi specialitate”… 

Un adevărat continent de cunoştinţe, de orizonturi noi 

în viaţă şi în ştiinţă ni se înfăţişează la lectura schiţei-dialog 

Condiţia prosperării e munca perseverentă, avându-l 

protagonist pe un alt savant notoriu, Mircea Ciuhrii, originar 

din Moara de Piatră, judeţul Bălţi, azi membru titular al 

Academiei de Ştiinţe din New York, autor al multor 

monografii şi a peste o sută de invenţii, deţinător a zeci de 

Medalii de Aur, Argint şi Bronz la prestigioase Saloane 

Internaţionale de Inventică, recunoscut pe arena 

internaţională pentru cercetări aprofundate în domeniul 

virusologiei fundamentale. Calea extrem de sinuoasă a 

evoluţiei temerarului savant în republică, apoi în România, în 

Rusia, în Franţa şi în lume e doldora de sugestii benefice 

pentru orice savant începător cu ambiţii creatoare 

perseverente şi pentru cititorul avid de cunoştinţe noi, care va 

căuta cartea în cauză. 

Dintre personalităţile prezentate în cartea Spaţiu 

interactiv pentru Nucleu, pe care le descoperim pentru întâia 
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oară în multitudinea unor preocupări de o semnificaţie 

deosebită, face parte şi distinsul doctor habilitat în medicină, 

cercetător asiduu, competent şi incoruptibil al stării sănătăţii 

în Basarabia anilor 1918-1940, tot el autor al câtorva cărţi de 

beletristică etc., – Andrei Roşca. Un alt savant, cugetător 

temerar, autor de iniţiative şi fapte demne de cea mai mare 

atenţie, din păcate – rămase în stadiu de intenţie, pe care 

avem ocazia să-l cunoaştem cât de cât datorită interviului 

Galinei Furdui, este profesorul Trifan Miroliubov, din care 

cităm fragmentar că „în inimă se află multe taine pe care 

oamenii încă le vor descoperi…”, „Multe capacităţi ale 

omului sunt încă neexplicate, printre acestea şi aceea de a 

avea contacte cu trecutul, prezentul şi viitorul, adică de a 

intra în contact cu câmpul informaţional pe care-l numim 

Duh Sfânt…”. 

 Interesant alcătuit şi interviul cu editorul Virgil Şerbu-

Cisteianu, redactor-şef al revistei „Gând românesc” (Alba-

Iulia, România), un bun prieten al scriitorilor din arealul 

românesc. (Pe parcursul anului 2011, la  Editura „Gens 

Latina”, director general Virgil Şerbu-Cisteianu, au apărut 10 

titluri de carte ale scriitorilor din RM). Rugat să se pronunţe 

succint despre corelaţia cartea – Scriitorul – Cititorul, 

Domnia sa notează: „Dintre toate timpurile verbului 

prezentul mi se pare cel mai scurt. El nu este de fapt decât 

fostul viitor, care a făcut un pas înainte pentru a se integra în 

marele trecut. Fiecare prezent copleşeşte prin complexitatea 

noului pe care îl aduce. Oamenii sunt mereu grăbiţi şi tind 

spre o cunoaştere mai rapidă a lucrurilor, spre genul scurt şi 

spre sinteză şi uneori tocmai de aceea nevoia conexiunii 

prezentului cu ştafeta trecutului este o componentă a genezei 

viitorului. 
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Îmi îngădui să fac un îndemn tinerilor, dacă nu îmi 

permit prea mult: să nu caute pe plaiurile româneşti Mioriţa, 

ci mioriticul”. 

Ca să nu răpim multrăbdătorului nostru cititor prea mult 

timp preţios, ne exprimăm regretul că nu ne putem permite 

luxul de a argumenta copios meritele sau cel puţin 

momentele principale prin care se impun atenţiei schiţele-

dialogurile cu savanţii de prestigiu Ion Dediu, Virgil 

Mândâcanu, Constantin Andriuţă, Tudor Colac, cu maeştrii 

în arte Vlad Mircos şi Iulian Filip şi, în chip deosebit, cu 

marii maeştri Eugen Doga şi Gheorghe Vrabie şi cu părintele 

Petru Buburuz, protoiereu al Bisericii „Sfânta Treime” din 

Chişinău. Acestor personalităţi ilustre ale vieţii noastre 

culturale le aparţin nenumărate dezvăluiri profunde ale unor 

adevăruri netrecătoare care ne ţin verticali pe pământ, 

adevăruri pe care cititorul doritor de perfecţiune morală le 

poate conştientiza la lectura cărţii Spaţiu interactiv pentru 

Nucleu. Sarcina noastră am văzut-o întâi şi întâi în 

semnalarea apariţiei acestei cărţi de publicistică, prin care 

Galina Furdui merită laude bine întemeiate, pentru că a 

gândit o astfel de carte, a selectat pentru paginile ei o sumă 

impresionantă de adevăruri, fapte, stări de lucruri şi 

îndemnuri care ar fi putut rămâne închise pentru totdeauna în 

inima şi-n mintea unor personalităţi ca Dumitru Batâr, 

Mircea şi Tudor Ciuhrii şi ale tuturor celorlalţi protagonişti ai 

cărţii prezentate de noi, dacă nu ar fi fost iniţiativa ei de a-i 

provoca la destăinuiri sincere, uneori durute, totdeauna 

adânci. Altfel zis, dacă Galina Furdui n-ar fi avut inspiraţia 

de a fi manifestat o autentică artă a interviului, care s-a soldat 

finalmente cu apariţia acestei publicaţii 
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 MARIA POZDIRCA 

 

Lumile paralele dintr-un Zbor Frînt  

al lui VLADIMIR BEŞLEAGĂ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vladimir Belşeagă reînoiește în romanul Zbor frînt mitul lui Icar, 

în care personajul fuge de sine, dar crede că se înalță spre cer. 

Simbolul central al operei exprimă dorința de sublimare, de 

căutare a unei armonii interioare, de depășire a conflictelor, însă 

voința eroului central de a se înălța mai sus decît i-ar fi fost 
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permis nu face decît să compenseze neputința lui Isai de a se 

desprinde de cele „pămîntești”, de relitățile sociale, politice care-

l înconjurau și care deseori îi dictau acțiunile. Aceste generalități 

ne permit să identificăm în opera lui Vladimir Beșleagă 

cumularea cîtorva planuri, realizate artistic prin tehnica fluxului 

de conștiință și a contrapunctului:  

Planul trecutului și cel al prezentului  îl caracterizează pe Isai-

maturul și Isai-copilul, fluxul de amintiri fiind generat chiar de 

imaginea băiatului său, o proiecție a vremurilor perimate: Numai 

odată, cînd sta în drum cu capul plecat și se gîndea ce tare s-a 

schimbat satul, și cît de mult s-a schimbat și el... și cum sta așa 

și se muncea să-și aducă aminte... l-a simțit pe un pici foindu-se 

lîngă dînsul, dar nu știu cum s-a întors și a văzut că acela era 

copilul lui... 

Vasile Coroban menționează: „Zbor frînt e scris în formă de 

soliloc... gîndul nu e elaborat pe cale literară [...], eroul, vorbind, 

destăinuindu-se, tînguindu-se ori indignîndu-se în fața noastră, 

lasă o mai mare impresie de real decît dacă aceste gînduri și 

sentimente ar fi expuse în referat autoricesc” [1], așa încît 

monologul interior și fluxul conștiinței sunt procedee esențiale 

în roman, din care rezidă aducerile aminte în momentul în care 

Isai își analizează personalitatea, reflectă asupra peripețiilor de 

pe malul celălalt.  

Corelația dintre aceste două planuri/lumi (prezent-trecut) include 

și personaje precum bunelul sau tatăl lui Isai. Ele declanșează 

amintiri specifice legate de tema războiului, iar problema 

timpului vine în contradicție cu destinul și necesitățile omului 

din prezent. Personajul principal își reamintește, deseori, de 

povestirile bunicului, de dorul și dragostea lui față de copii, de 

casă: întindea picioarele înainte, se uita la dînsele și se gîndea că, 

așa slabe cum sunt, dacă ar trebui să vină de la marginea 
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pămîntului, tot ar veni, acasă ar veni, ar veni aicea să moară, că 

prin străini n-ar putea să moară. Înțelepciunea lui nu avea 

asemănare, putea prevesti chiar anumite lucruri din viitor. Atunci 

cînd tatăl lui Isai fusese furat, bunicul anticipează răul în vis, prin 

chipul unui lup: Şi se făcea că s-a băgat un lup în ţarc şi a început 

să rupă oile una după alta (cum de nu l-a simţit nimeni, nici 

cîinii? – îşi zicea bunelul, prin somn, desigur). 

Tehnica planurilor paralele este una foarte des întîlnită în 

literatura română, dar și în cea universală. O comparație în 

sensul dat poate fi realizată între romanul Zbor frînt și Jane Eyre 

de Charlotte Bronte sau La răscruce de vînturi de Emily Bronte. 

În aceste lucrări fluxul conștiinței stă la baza dezvăluirii 

gîndurilor, intențiilor personajelor, redă problemele de ordin 

psihologic ce le frămîntă sufletul. Jane Eyre trăiește în cîteva 

lumi paralele: cea a copilăriei nefericite petrecute în familia Reed 

sau în casa de copii, amintiri care practic „i-au frînt zborul” de 

mai tîrziu, făcînd-o înhibată și nehotărîtă în viața reală, cea a 

maturității și a problemelor. Același lucru îl observăm și la 

Catherine (Wuthering Heights) – o fire sensibilă și naivă, care 

aspiră spre bogăție, renunță la propria lume, creată de ea însăși, 
pentru o lume „imaginară” în care nu mai este la fel de fericită. 

Drama personajului central este redată cu ajutorul planurilor 

Catherine-mama și Chaterine-fiica. 

Astfel, Vladimir Beșleagă prin opera Zbor frînt a adus un nou 

spirit de modernitate în literatura basarabeană din anii '60 

„printr-o utilizare mai largă a tehnicilor de factură psihologică 

cum sunt monologul, oniricul, obsesia, crearea imaginilor la 

hotar dintre real și ireal”. [2] 

O altă tehnică identificată în roman este îmbinarea planului real 

(exterior) cu cel imaginar (psihologic): Cînd se gîndea Isai mai 

mult: da ce-i aceea vreme, ce-i aceea soartă, nu se știe de ce în 
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fața ochilor îi răsărea Ile, fratele său, și de acuma nici din vreme, 

nici din soartă nu mai rămînea nimic, ci rămînea Ile și Ile era 

vinovat de toate. Aceste rînduri accentuează în mod sporit 

conflictul psihologic din sufletul personajului principal. El lupta 

în permanență cu sentimentul de dragoste față de fratele său, 

pentru care și-a riscat viața atunci cînd acesta rămăsese pe 

celălalt mal al Nistrului, dar care l-a trădat în cel mai neașteptat 

mod. Isai îi repoșează anumite fapte: pentru tine m-am băgat în 

foc... să te scot...! Argumentele lui sunt convingătoare și 

demonstrează lașitatea și falsitatea fratelui său: Că a purtat haină 

nemțească știa numai unul Ile... Și cînd l-au ridicat atuncea 

noapte și l-au dus la sovietul sătesc și după toate cercetările l-a 

văzut pe Ile, Isai s-a gîndit (nu numai că s-a gîndit, a înțeles!) că 

Ile l-a pîrăt, Ile l-a dat de gol, Ile l-a vorbit, Ile l-a vîndut... Abia 

acum după dureroasele tulburări de ordin psihologic, declanșate 

între realitate și gîndurile sale, apare problema frăției: Oare poate 

să fie așa ceva pe lumea asta, de să se vîndă frate pe frate? 

Prin intermediul monologului interior, aspru și înverșunat, 

Vladimir Beșleagă dezvăluie momentele de maximă încordare, 

relevă drama profundă a lui Isai și evidențiază destinul desfigurat 

de război al unui om cu vise și speranțe înălțătoare (de aici vine 

și calificativul de „frînt”, fapt ce sugerează aspirațiile/zborul 

oprit). 

Există ceva infantil în dorința omului de a cuceri infinitul 

(spațiile astrale) prin zbor, or, acest lucru dovedește tocmai 

incapacitatea societății de a-și rezolva propriile probleme. Zborul 

în acest roman exprimă necesitatea de confruntare cu timpul, de a 

distruge barierele spațiale, dar și teritoriale (dintre Nistru și 

Prut), de a înfrînge distanța, problemele provocate de realitatățile 

sociale. 
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                     O ÎNTÂLNIRE DE SUFLET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La 27 martie 2014, o zi semnificativă în Istoria României, la 

Universitatea de Stat din Moldova, în colaborare cu Biblioteca 

Centrală BM „B.P. Hasdeu”, Cenaclul „Magia cuvântului” grupa limba 

și literatura română – limba engleză, anul III, în cadrul seminarului de 

Istoria literaturii române postbelice, am discutat romanul Zbor frânt, 

scrisă de renumitul autor basarabean Vladimir Beșleagă. Perspeciva pe 

care ne-a oferit-o profesoara, dr., conf. univ., Victoria Fonari, a fost 

una remarcabilă.  

Cunoscându-l din cadru-l Uniunii Scriitorilor, poeta Victoria Fonari a 

insitat asupra unei pregătiri prealabile a unor subiecte – simboluri, 

fluxul conştiinţei, planuri, lumi paralele, conflicul, istoria Basarabiei în 

perioada anilor 40-44. Toate ne-au făcut să înţelegem discorcondanţa 

dintre cenzura timpului şi libertatea actuală – moment discutat cu 

însuşi prozatorul Vladimir Beşleagă.  

În acest context analizele literare au fost ascultate și apreciate 

de însuși autorul operei, care a coparticipat activ la prezentarea 

lucrărilor. La acest eveniment au fost importante şi incursiunile dnei 

Adriana Cazacu, şefă de Departament Literatură Română și Teorie 

Literară, dr., conf. univ. 

                                                                      M.  P. 



 165 

TAIAN VASILCĂU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Politica, pe contrasens 
             (Poem sugerat de Petru Bogatu) 

  

În acest veac după Christos se-mpușcă 

Oriunde vor doar doi tot mai intens. 

Apoi, cuprinși, tot ei mai trag o dușcă 

Și-și fac Politica, pe contrasens. 

  

Corectitudinea e inutilă, 

A fi barbar e meritul imens 

Al celor care fără nici o milă 

Își duc Politica, pe contrasens. 
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Sunt lupi în piei de oi, sunt hahalere 

Mușcînd cu poftă universul dens 

Și nesătui de nu știu cîte ere 

Împing Politica, pe contrasens. 

  

Noi suntem ghiocei bolnavi de soare, 

Țîșnind dintr-un asfalt de sînge șters. 

Și-abia cînd ne-am născut vin să omoare 

Viețile-n noi, cei doi, pe contrasens. 

  

O Mioriță tragic ne urmează, 

Din liberi daci venim, nu din eres, 

Dar nunta-n cer demult ne-o regizează 

Politicaștrii de pe contrasens. 

  

Unul din ei ne apără-n Minciună, 

Și ne ochește-alt homo sapiens. 

În cîrdășie veșnică sub lună 

Și soare sunt cei doi  pe contrasens. 

  

Și nu îi doare cînd pe noi ne doare, 

Și nu vor plînge de-or strivi din mers 

Un ghiocel firav, în fremătare, 

Jertfă-a Politicii pe contrasens. 

  

                                  20 martie 2014 
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Blesteme pentru Mona 

  

Aseară-am fost la Mona, 

Pe plînsu-mi primadona, 

Băui un ceai cu taine 

Și mult m-am întristat. 

Cînd răsărise luna 

Ea-mi spuse că întruna 

O-njur la colț de stradă 

Și-o blestem, și-i  păcat. 

   

„Te blestem??? Se prea poate”, 

I-am zis la ceas de noapte, 

„Sunt vrăjitor de seamă, 

Blestemul mi-i cumplit: 

Să fii cea mai frumoasă, 

Să fii cea mai duioasă 

Și cea mai grațioasă 

Din cîte-am întîlnit.” 

  

Diseară merg la Mona, 

Ce-a-nnebunit Sorbona, 

O slujnicuță zveltă 

Să-mi dea mister cu ceai. 

Și bombonind o vreme, 

Brusc Mona să mă-ntrebe 

De ce-o somez și încă 

O blestem cu alai? 

„Regret, dar ai dreptate”, 

I-oi spune-n ceas de noapte, 

Somarea mea e gravă, 

E-așa de nu știai: 

„Să fii cea mai iubită 

Și cea mai fericită, 
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Mereu îndrăgostită 

De crinul-prinț pe plai!” 

  

De-o fi-ntristată  Mona, 

Iertării anemona, 

De-o fi ne-nduplecată 

Și ceai nu-mi  va mai da, 

Am să mă urc pe casă 

Și cînd va fi la masă 

Am să m-arunc  în marea 

Cea din inima sa. 

  

Nimeni  mai mult n-o  spune 

Că blestem al ei nume, 

Nimeni  nu va mai zice 

C-o-njur  și  e păcat. 

Și-n zori de zi doar vîntul, 

Tot măturînd pămîntul, 

Mărgele de blesteme 

I-o duce  la Palat. 

  

Să fie prea frumoasă, 

Să fie prea duioasă 

Și cea mai grațioasă 

Din cîte-am sărutat. 

Să fie prea iubită 

Și cea mai fericită, 

Mereu   îndrăgostită 

De crinul-împărat! 

  

                                   30 noiembrie 2013 
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                       CEASLOV 

  

Am fost în cer, pe-aripi de turturele 

Zburam prin lumea fără de erori. 

Acolo, îngînați de-un cor de stele, 

Iisus cu Moartea voroveau prin flori. 

  

Am fost în cer, să-mi întîlnesc dreptatea 

Și pe părinți să-i  văd în alte sorți. 
Singur, de mînă cu Singurătatea, 

I-am căutat, strigîndu-i  pe la porți. 
  

Am fost în cer ca pe-o imensă mare, 

De humă dezbrăcat, în strai de crini 

Duceam o lacrimă  spre  vindecare 

Și-n jur roiau potire cu lumini. 

  

Am fost în cer, prin rugăciune lesne 

Poți să ajungi la Dumnezeu cel Sfînt 

Și-nmormîntat în psalmi și în pricesne 

Să fii mai viu ca cei de pe pămînt! 
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Ionela Oprea 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMILLE D’ALB – O SCRIITOARE ROMÂNCĂ 

NECUNOSCUTĂ ROMÂNILOR 

                                                                                                                                     

 În presa pariziană de la jumătatea secolului al XIX-lea, 

se puteau citi articolele româncei Camille d’Alb, sub 

pseudonimul Constance de Dunka. Majoritatea scrierilor sale 

făceau referire la poporul natal, mai ales la Moldova pe care a 

părăsit-o pentru a-și desăvârși studiile la Paris. Constance de 
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Dunka nu s-a mulțumit cu publicarea articolelor, ci a creat și o 

serie de lucrări literare, toate inspirate de realitățile românești. 
Dintre acestea amintim Fiicele poporului (Les Filles du 

Peuple), Estella. Scènes de la vie moldave (Estela. Scene din 

viața Moldovei, iar în 1862, creația cea mai reușită Elena, 

fanarioții și românii (Ėléna, Phanariotes et Roumains). 

 Cel din urmă roman amintește ca viziune de Nicolae 

Filimon, cu personaje creionate în tușe puternice, proiectate 

într-o epocă a unei lumi fără perspectivă, supusă puterilor 

trecătoare, perfidă și aservită numai interesului material. 

Autoarea încearcă să literaturizeze istoria, personajele sale nu 

au idealuri înalte, ci sunt animate doar de scenariile subtile ale 

unor intrigi financiare și de dobândire a puterii, în contextul 

bulversant al lumii fanariote. În fața unei rapacități ieșite din 

comun a parvenitului fanariot, Constance d’Alb părăsește 

ipostaza de scriitor obiectiv și își declară aversiunea directă 

față de această categorie socială a „ciocoilor”. 

     Ne aflăm la Iaşi, în 1854, după asediul de la Sevastopol, 

când românii sărbătoreau cu fast onomastica țarului Nicolae. 

Personajul Ioanide Zonidis, fanariot, zugrăvit în culori sumbre 

comite atâtea nelegiuiri cu o seninătate imperturbabilă și cu 

zâmbetul pe buze. În urmărirea averii frumoasei Elena, fiica 

boierului Grigore Mănescu, nu se dă în lături de la nicio 

modalitate. Elena îl iubește pe Manoil Ivescu, revenit în țară 

după terminarea studiilor la Paris. Pentru că boierul Mănescu 

era tutorele tânărului, datorită religiei, cei doi nu se puteau 

căsători, fiind considerați frați. Prințul grec profită de orice 

situație pentru a intra în posesia milioanelor Elenei. Deși 
căsătorit cu frumoasa și virtuoasa Maria, care îl iubește, urzește 

intrigi pentru a divorța. Îi întinde soției sale o capcană infamă 

care o face până la urmă să înnebunească și să-și ducă restul 
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zilelor la mănăstire. Grecul îl compromite și pe Manoil într-o 

pretinsă conspirație împotriva guvernului rus, încât tânărul 

îndrăgostit va fi condamnat la exil. Forțată de împrejurări și 
convinsă că astfel îl scapă pe Manoil, Elena acceptă căsătoria 

cu Zonidis. Tatăl ei, lovit de paralizie, moare. Prințesa Maria, 

devenită nebună, o lovește cu pumnalul în inimă, crezând-o 

vinovată de divorțul ei. Zonidis îl omoară pe Manoil și pleacă 

la Paris unde își cheltuiește averea în orgii, trăiește doar din 

jocuri și din ajutorul rușinos oferit de curtezana sa, Rosita, cu 

care s-a căsătorit.  

 Tema romanului i-a oferit autoarei pretextul expunerii 

moravurilor și costumelor din țările române . Asistăm la 

serbările aristocrației române, la cântecele țiganilor, ne 

introduce în lumea justiției și a mănăstirilor ortodoxe.  

 Romanul scriitoarei Constance d’Alb s-a bucurat de 

numeroase elogii în presa pariziană. Astfel, Olympe Audouard, 

în revista Le Papillon. Arts, lettres, industrie („puis” Revue de 

la semaine), în 1861, salută prezența celei care și-a spus 

Camille d’Alb în jurnalele pariziene și îl determină să prevadă 

„un scriitor abil”. Jurnalistul apreciază modul minuțios în care 

romanciera descrie moravurile moldovenești, nefericirea 

produsă de sclavie, mizeria provocată de dominația rusă.  

         Fs. Barrière, în Journal des débats politiques et littéraires 

(15 dec. 1862), descrie costumele personajelor pentru a face o 

paralelă cu cele franceze. Remarcă în primul rând măștile pe 

care le poartă toți românii și își exprimă speranța de a le vedea 

și în Franța la baluri mascate. Dacă în Franța, femeile poartă 

un voal pentru a-și acoperi capul, în Moldova, acestea se 

ascund sub fire de aur; dacă în mănăstirile franceze călugărițele 

se roagă, chiar și în cea mai severă mănăstire moldovenească, 

se dau mese, se fumează. Cel mai grav i se pare faptul că la 
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înmormântare carul funerar, tras de 12 cai, era acoperit de aur 

și catifea roșie.  

 Un alt jurnalist salută apariţia romanului în Revue 

bibliographique: moniteur de l’imprimerie et de la librairie 

française: journal des publications nouvelles (1862), 

prezentându-l cititorilor: „Cât timp a locuit în Franța, 

domnișoara Dunka i-a dat țării sale de origine o marcă de 

amintire; întoarsă în Valahia, trebuie să sperăm că-i va da țării 

de adopție noi semne de viață, și că Bucureștiul nu o va face să 

uite că și-a câștigat drepturile de cetățean al Parisului”. 

 Stéphen de la Madelaine, în L’Univers musical 

consideră că „povestea sa este interesantă și bine scrisă; are 

farmec în simplismul său, iar când cititorul a parcurs prima 

pagină, se simte ca-ntr-o cursă: trebuie să meargă până la 

capăt”. Îndemnul autorului nu mai are nevoie de comentarii: 

„Citiți Elena și o să-mi mulțumiți că v-am adus-o la 

cunoștință.”. 

           Ne exprimăm și noi speranța că romanciera Camille de 

Dunka va fi citită și cunoscută și de către români.  
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       Zenovia Zamfir 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Vocaţie şi profesie – Nicolae Melinescu 

 

În mod natural, Omul este curios şi are dorinţa de a 

înţelege cât mai bine Lumea. Fiecare dintre noi îşi orientează 

viaţa către ceva, fiecare îşi caută un sens vieţii. Mintea omului 

este un rezervor uriaş în care se „înghesuie” trecut, prezent, 

viitor, fapte, trăiri, oameni. O acţiune din prezent poate fi 

reflecţia uneia din trecut: eterna întoarcere, despre care vorbea şi 

Mircea Eliade. „Cereţi şi vi se va da; căutaţi şi veţi afla; bateţi şi 

vi se va deschide”, Sfânta Evanghelie după Matei. Fiecare 

palmă de pământ este o gingaşă mângâiere, fiecare rază de soare 

este o dulce adiere, fiecare piatră are povestea ei.Din totdeauna 

am fost fascinată de călătorie, de aventură, de cunoaştere. 

Reportajele transmise la televizor din diferite colţuri ale lumii mă 

determină să visez cu ochii deschişi la clipa când şi eu voi 

ajunge... pe o plajă cu nisipuri der aur, pe o barcă navigând în 

jurul lumii. Poate că una dintre marile realizări după 
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evenimentele din Decembrie 1989 a fost accesul la informaţie.  

Cuvântul informaţie este deseori folosit pentru a denumi ştirea, 

adică relatarea succintă, lapidară a evenimentelor, a faptelor de 

actualitate. Termenul de informaţie are însă un înţeles mai larg 

decât cel de ştire, el vizează ansamblul mijloacelor sau 

instrumentelor care asigură, într-o societate dată, comunicarea 

între oameni. Apariţia unor posturi de radio şi televiziune private, 

a mai multor ziare şi reviste, accesul la internet ne permite să ne 

îmbogăţim cunoştinţele, să ne petrecem timpul într-un mod 

plăcut şi util. Cu ani în urmă mi-am dorit să merg într-o 

televiziune, să văd cum se realizează o emisiune, cine sunt 

reporterii, redactorii, cameramanii, regizorii, cum arată un studio 

de emisie, cum se desfăşoară activitatea într-o astfel de instituţie. 

La început am ajuns la radio – televiziunea Vâlcea 1, apoi 

pasiunea pentru scris mi-a oferit şansa de a fi invitată şi la alte 

televiziuni. Aşa am înţeles ce înseamnă cu adevărat profesia de 

jurnalist, câtă muncă, câte ore lucrate la „foc continuu”, cât efort, 

nervi şi sudoare se ascund în realizarea unei emisiuni. 

Jurnalismul reprezintă activitatea de a strânge, a analiza, a 

verifica şi a prezenta informaţii referitoare la evenimentele 

curente, incluzând tendinţe, rezultate şi persoane. În vara anului 

2013, la Vulcan, la festivitatea de premiere a elevilor participanţi 

la concursul „Mineriada Culturală a Tinerilor Liceeni” am avut 

ocazia să-l cunosc pe domnul Nicolae Melinescu. Îl ştiam înainte 

de 1989, în calitate de crainic la TVR. În ciuda recunoaşterii şi a 

prestigiului pe care îl are, m-a uimit cu modestia, caracterul, 

bunul simţ, calitǎţi care fac casǎ bunǎ cu inteligenţa, talentul şi 

modul profesionist în care îşi face meseria. Nicolae Melinescu s-

a născut în prima zi a anului 1948 şi a absolvit Facultatea de 

Limba şi literatura engleză a Universităţii Bucureşti, în 1972. A 

fost repartizat apoi la Televiziunea Română, unde a parcurs 
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treptele profesionale, de la reporter stagiar la comentator, 

realizator până la redactor-şef adjunct al secţiei de ştiri externe.    

Nicolae Melinescu a fost corespondent în SUA şi a 

realizat peste 600 de interviuri cu personalităţi politice, miniştri 

de externe, şefi de state, printre care George Bush sau Muammar 

Gaddafi. Din anul 1990, a fost realizator și coordonator al 

reportajelor transmise săptămânal de Televiziunea Română 

pentru emisiunea World Report a canalului american CNN şi a 

programului EURONEWS. A relatat pentru emisiunile 

informative din Vietnam, Rhodesia, Africa de Sud, Zambia, 

Libia, Pakistan, Kosovo şi Afganistan. Întâlnirea cu Televiziunea 

Română a însemnat pentru Nicolae Melinescu şansa întâlnirii cu 

istoria recentă. A susţinut transmisii directe în timpul unor 

evenimente politice cruciale. În anul 2000 a fost recompensat, cu 

premiul de merit acordat de CNN International, pentru întreaga 

producţie de 93 de reportaje prezentate în emisiunea World 

Report. „Fiecare om are talantul său de la Dumnezeu şi nici unul 

nu este fără talant. Înmulţirea lui îi aduce mântuire, bucurie, 

împlinire”... spunea părintele Cleopa. Domnul Nicolae 

Melinescu a fost hărăzit de Bunul Dumnezeu cu „vocaţia de 

jurnalist”, a colindat lumea de la un capăt la altul, înfruntând 

numeroase pericole, s-a aflat în zone unde conflictele armate au 

făcut multe victime chiar din rândul jurnaliştilor. Cu prilejul 

lasării lucrării „O viziune despre televiziune” la Biblioteca 

Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea în primăvara anului 2014 

domnul Nicolae Melinescu a încântat vâlcenii cu talentul şi 

cunoştinţele sale din domeniul jurnalisticii.  

Singurul lucru pe care îl vom face cel mai bine va fi acela pe care 

îl vom face cu drag, cu dăruire, care se mulează pe personalitatea 

şi pe necesităţile noastre fizice, psihice şi spirituale. Nu noi ar 

trebui să ne alegem meseria ci meseria să ne  aleagă pe noi, în 

funcţie de capacităţile noastre, de ceea ce avem noi de oferit.                     
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 „Să fii corespondent al unei televiziuni publice la 

Washington şi să fii primul jurnalist din ţara ta care ai luat un 

interviu preşedintelui Statelor Unite înseamnă, fără îndoială, o 

consacrare de vârf în audiovizual... O carte ce-mi pare că poate fi 

numită un autentic manual al domeniului care defineşte 

televiziunea cu istoria sa de ieri şi din epoca noilor media, cu 

provocările cărora jurnalistul din acest domeniu are a le face 

faţă” (academician Răzvan Teodorescu în „O viziune despre 

televiziune”, pag.9).   

 Cartea domnului Nicolae Melinescu reflectă o experienţă 

de 40 de ani în mass-media şi se axează pe teoria şi practica 

profesiei de jurnalist în continuă transformare. 
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                 CONCURS  
ASOCIAŢIA CULTURALĂ ,,GÂND ROMÂNESC, 

GÂND EUROPEAN’’; EDITURA GENS LATINA ŞI 

REDACŢIA REVISTEI ,,GÂND ROMÂNESC” DIN ALBA 

IULIA, ORGANIZEAZĂ ÎN PERIOADA 1 SEPTEMBRIE 

2013 - 20 MAI 2014, UN CONCURS PENTRU: 

                                                 Poezie, 

                                                 Proză: schiţe, povestiri. 

                                                 Critică literară 

                                                 Istoria literaturii 

                                                 Eseu literar. 
                Concursul va fi cu premii şi are drept scop, promovarea 

tinerelor talente cu vârste până la 30 de ani, care nu sunt membri ai Uniunii 

scriitorilor, Ligii scriitorilor, Societăţii scriitorilor din România.  

                Participanţii la concurs vor trimite în plicuri separate, câte 5 

poezii, 5 proze care să nu depăşească 10 pagini şi 5 cronici literare, 5 lucrări 

de istoria literaturii şi  5 eseuri. Fiecare poezie, proză, cronică, eseu etc. va fi 

multiplicată  în  5 exemplare. Pe fiecare pagină, va fi scris un moto. 

                Într-un al doilea plic, se va introduce acelaşi  moto de pe 

lucrare, numele autorului, nr. de telefon  şi un cv. 

La expeditor nu se va pune  numele acestuia pe plicul pe care  se va 

menţiona: Pentru concursul revistei ,,Gând Românesc”, pe următoarea adresă: 

Revista ,,Gând Românesc” STRADA ARNSBERG NR 3/ 30, Alba Iulia, 

judeţul Alba. Nu se iau în considerare lucrările trimise prin poşta electronică. 

Data limită pentru expediere, este 15 mai 2014, data de pe ştampila poştei 

aplicată pe plicuri. După această dată, lucrările trimise nu vor fi luate în 

considerare. 

               Lucrările vor fi lecturate de către un juriu format din critici, 

istorici literari şi scriitori cu experienţă, alcătuit doar în momentul când vor 

sosi toate lucrările şi vor fi notate cu note de la 1 la 10. Rezultatele 

concursului vor fi anunţate la 30 mai 2014, în cadrul unei sesiuni naţionale a 

cenaclului ,,Gând românesc”  ce va avea loc la Alba Iulia şi unde vor fi 

invitaţi toţi participanţii. Câştigătorii vor fi anunţaţi telefonic. Premiile 

acordate vor consta din bani, tipărirea de volume, gratuit, la editura ,,Gens 

Latina”, abonamente la revistă, etc. Premiile vor fi anunţate pe parcursul 

desfăşurării concursului. 

                                  COMISIA DE ORGANIZARE                                                                                
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             ÎN ATENŢIA COLABORATORILOR ! 

 

  Toate materialele trimise spre publicare vor fi tehnoredactate şi 

corectate de către dvs. respectând următoarele: 

I.  format  JIS B5 

2. redactare cu diacritice româneşti (ă î ş ţ â) 

3. font titlu: Times New Roman, caractere de 16 Bold (Aldin) 

4. font ,,nume autor”: Times New Roman, caractere de 14 Bold (Aldin) 

5. font text conţinut: Times New Roman, caractere de 12 (Aldin) 

6. margini: stânga: Sus: 3 cm, Jos: 3 cm  Stânga: 4 cm, Dreapta: 3cm,  

7.t ext nota de subsol: Times New Roman, caractere de 10 

 Toţi colaboratorii noştri sunt rugaţi să trimită CV-urile şi o 

fotografie. 

 Lucrările care conţin fotografii, fie le puteţi insera dvs. în text, fie 

le trimiteţi separat. De preferat fotografiile să aibă o rezoluţie cât mai 

clară.  

 Redacţia nu are corectori. Atenţie mare la corectură. Vă rugăm să 

respectaţi indicaţiile de redactare precizate. Manuscrisele în caractere pe 

care nu le recunoaşte programul Word nu vor fi publicate. Manuscrisele 

nepublicate nu se restituie. Revista nu îşi asumă responsabilitatea pentru 

conţinutul materialelor. Această responsabilitate, revine autorilor.  

        Revista se poate procura de la redacţie contra cost: 15 RON  prin 

rezervare anticipată. 

        Revista apare lunar la data de 30 a fiecărei luni. URMĂTORUL 

NUMĂR AL REVISTEI, APARE ÎN DATA DE  APRILIE 2014 

MATERIALELE VOR FI EXPEDIATE PÂNĂ LA DATA DE  15 

APRILIE INCLUSIV. 

       Abonamentele se pot face direct la redacţie, costul unui abonament 

anual fiind de 100 lei, plus 20 lei taxele poştale Nu se fac decât 

abonamente anuale.                             

         ADRESA REDACŢIEI: Alba Iulia, str. Arnsberg nr.3 Bloc B1, 

ap.30, judeţul Alba.Telefoane: 0734/198447 sau 0741/721601 Adresa 

Internet;  virgil_serbu_cisteianu@yahoo.com 
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