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

aspira este să-şi înţeleagă drept – adică în 

semnificaţiile esenţiale – timpul în care îi este dat să 

trăiască şi înţelegându-l astfel, să-l poată îndruma cu 

autoritatea pe care numai o bună cunoaştere, o 

vocaţie autentică şi o reală pasiune o pot da”.                                                             

                                                  ION CHINEZU 
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VIRGIL ŞERBU CISTEIANU 

 

 

 

 

 

VIAŢA ŞI OPERA LUI LUCIAN BLAGA ÎN PERIOADA 

COMUNISMULUI (IV) 

Începutul deceniului şapte încearcă să aducă o tentativă din 

ce înce mai insistentă din partea multor intelectuali români ataşaţi 

de Lucian Blaga, de opera şi de familia sa, de a obţine 

recunoaşterea şi valorificarea operei filosofice, poetice şi 

dramaturgice, precum şi o creştere a disponibilităţilor instanţelor 

ideologice de a ridica interdicţia privitoare la dreptul de 

semnătură. De când a fost interzisă opera sa, Blaga a publicat, la 

începutul anilor cincizeci,  poezia: Noaptea  în Almanahul literar 

de la Cluj şi asta, se datorează poetului Anatol E. Baconsky (1925 

Cofu-Basarabia- 5 martie 1977 Bucureşti) care conducea atunci 

destinele literaturii clujene. Tot Baconsky, este cel care în 1954 

este desemant de conducerea partidului communist să  înfiinţeze 

revista Steaua  al cărei redactor şef a fost numit, devenind după 

scurt timp, prima revistă de literatură care încearcă să se 

îndepărtează de dogmatismul ideologiei comuniste.
1
  Începând cu 

nr  2 al revistei îi va publica lui Blaga poeziile: Mirabila sămânţă 

scrisă la îndemnul ultimei sale muze, Elena Danielo. Fântânile, 

apoi Mică odă unei fete, Risipei se dedă florarul, Cerbul, 

Catrenele dragostei, Văzduhul seminţe mişca, Poveste, fragmente 

din traducerea Faust , pagini din lirica universal. 

                                                             
1 În nr. viitor al revistei noastre, vom publica procesul verbal în care a fost 

analizată activitatea revistei Steaua şi la care A.E. Baconsky nu a participat. 
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,,L. Blaga - scrie Diana Câmpan în studiul său; Literatura  

realismului socialist şi iniţiativele grupului Steaua va onora 

mereu solicitările redactorilor  de la "Steaua".  În numărul  9 din 

1954 al revistei, poetul publică, spre surprinderea lumii literare 

a timpului, Rânduri pentru pace, un text epurat de toate locurile 

comune pe această temă. Modulaţiile ideatice ale articolului 

relevă un autor saturat de hegemonia şablonului şi a lipsei de 

consistenţă a  artei, care întrezăreşte, prin prisma propriei fiinţe, 

o şansă de supravieţuire a umanităţii creatoare de  frumos: 

negarea distrugerii "…Patruzeci de ani m-am închinat creaţiei 

literare: am oroare de distrugere. Am fost patruzeci de ani 

preocupat de problemele culturii; iubesc ce-i frumos şi urăsc un 

singur lucru: pustiirea. Dar mai presus de orice iubesc pacea. 

Pacea: singurul climat în care înfloresc energiile popoarelor, 

zâmbetul femeilor şi al copiilor".
 

,,Revenim-spune Diana Câmpan în acelaşi studiu-  la 

afirmaţiile din paginile anterioare privitoare la exilul forţat al lui 

Lucian Blaga la periferia literarurii române… Atacurile la 

adresa  poetului de la Lancrăm se  bazau, printre altele, pe aşa-

zisa înrădăcinare în ideologia burgheză şi pe faptul că poetul 

cochetează invariabil cu unele curente decadente, şi ele  

duşmance de moarte ale celor ce propovăduiau  optimismul 

debordant al lumii noi în construcţie şi se protejau cu fervoare, 

speculând orice posibilitate de aprofundare a realismului 

socialist şi, respectiv, a materialismului dialectic şi istoric în 

filosofie. Sunt nenumărate  textele care au apărut în presa vremii, 

încercând să  dărâme din temelie "răul" creaţiei blagiene; dar 

am ales ca punct de pornire a discuţiei un extras dintr-un articol 

apărut  în "Scânteia" în 1954 , sub semnătura lui Nestor Ignat, 

articol care pune la zid fără menajamente  opera  poetului: " În 

scrierile lui Lucian Blaga, de pildă, şi-au dat întâlnire mai toate 

curentele decadente apusene filozofice şi literare. Ce   s-ar putea 

găsi "bun", "pozitiv" în teatrul lui Blaga - îmbinarea celui mai 

obscur misticism cu drame patologice freudiste - sau în poezia sa 

ceţoasă, plină de senzaţii morbide, de aspiraţia pierderii în 

neant, poezie în care omul e doborât în regnurile inferioare, e 
transformat în plantă sau mineral? Întreaga operă a lui Blaga 
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(s.n.) este expresia ideologiei burgheze şi este sortită să piară 

odată cu clasa pe care a  slujit-o…". 

Cu toate că Baconsky a creat poezie în zona 

proletcultismului, prin atitudinea sa tranşantă în susţinerea unor 

nume de mare valoare din cultura românească, devine un 

incomod pentru politrucii culturii româneşti. Şi este dat afară de 

la conducerea revistei Steaua pentru devieri ideologice şi urmărit 

tot restul vieţii. Din  fişa biografică din data de 10 decembrie 

1958 dosarul său de urmărire se spune că: ,, [...] aflăm că în 

ultimul timp a depus tot interesul să atragă la colaborare, în 

cadrul revistei ,, Steaua”, pe poetul şi filosoful idealist burghez 

Lucian Blaga.‖ 

Sesizând pericolul care îl pândea pe Baconsky, cu bunul 

simţ care l-a caracterizat toată viaţa marele mut cel care s-a luptat 

să îmbogăţească literatura şi filosofia ţării sale, să-i aşeze corola 

universală, filosoful de la Lancrăm în cercul intimilor săi spunea : 

[...] în ultimul timp Baconsky a fost criticat la Partid ( în cadrul 

organizaţiei de bază a Partidul Muncitoresc Român din  Cluj 

n.n.). Este regretabil că a ajuns în situaţie grea. E un băiat de 

treabă care încearcă să revizuiască linia îngustă şi stearpă a 

Partidului în problemele literare. Într-o oarecare măsură a 

reuşit. ,, Steaua” , faţă de alte reviste  a reuşit să realizeze o 

oarecare destindere. Baconsky a fost criticat şi în legătură cu 

mine (L. Blaga) deşi colaborarea mea la revistă s-a făcut cu mari 

precauţii. Am publicat  3 traduceri din poezia lui Rilke acceptate 

de  ESPLA pentru volumul de tălmăciri din lirica universală; a şi 

scris prefaţa la acest volum după ce aceasta a fost predată şi 

acceptată. Sper   că Baconsky nu va avea de suferit din cauza 

mea. Prezenţa lui în fruntea revistei o consider  pozitivă. 

Baconsky e ,, bun român”, educabil şi sensibil faţă de 

spiritualitatea etnică. În ultimii doi ani poezia lui a evoluat, 

evident ea a trebuit să facă concesii. Ar fi o pierdere pentru noi 

dacă l-ar schimba. 

Şi l-au schimbat.
2
 

                                                             
2 În contrast cu Lucian Blaga, fostul colaborator  al filosofului, dramaturgul I. 

D. Sârbu scrie: [...] Dar în iarna anului 1953 a avut loc o întâlnire cu 

Baconsky pe care nu o pot nici uita şi nici înţelege. De aceea o şi povestesc 
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                                  ***     

Aşadar, în perioada anilor ’50-’60 cultura românească se 

afla sub presiunile covârştoare ale ideologicului, ale unui 

marxism-leninism fosilizat, oscilând între cedare, ambiguitate şi- 

mai rar- rezistenţă. Dar nici după aceast interval nu se va face o 

destalinizare, politicul  îşi va menţine  vigilenţa. Se va trece la o 

cultură îndreptată spre un stalinism naţional. Satrapul naţional 

Leonte Răutu,  înconjurat de un întreg aparat de culturnici zeloşi 

continuă să controleze  viaţa culturală a României populare cu 

,,vigilenţă revoluţionară‖ care rămâne principiul consacrat. 

                                                                                                                                      
acum. Nu pentru mine, nici pentru prietenii mei din Cluj, ci pentru generaţiile 

următoare. Ca să ia aminte şi să mediteze. Deci: urcam cu Blaga pe panta 

uşoară ce duce spre Biblioteca Universităţii. Deodată, pe partea opusă a 

străzii, am zărit un grup de scriitori. În frunte venea Veronica Porumbacu, 

după ea Mihai Beniuc, însoţiţi de un grup de circa 4–5 poeţi tineri locali. (Mai 

târziu am aflat că fuseseră să-i facă o vizită poetului Emil Isac, care era 

suferind. A şi murit după câteva luni.) Blaga i-a zărit şi el, avea ochi excelenţi. 

A pus capul în pământ şi s-a făcut că nu-i observă. Mi se părea de-a dreptul 

absurd, şi suprarealist, totul. Grupul trecea la numai 10–15 metri de noi, pe 
celălalt trotuar, în dreptul Institutului de Istorie. Şi totuşi nimeni, nici măcar 

Beniuc (cu care fusese prieten atâţia ani), nu a schiţat cel mai mic gest de 

salut sau recunoaştere. Baconsky singur s-a desprins din grup şi ne-a făcut – 

el, fiul de popă, marele amator de mobilă aristocratică – gestul acela ţigănesc, 

scabros, din cot... Am rămas stupefiat. Blaga înverzise. Nu şi-a revenit nici 

când ne-am despărţit. Atâta mi-a spus: „Am să-l trăznesc!" 

(Interviul integral cu I.D. Sârbu a apărut în Jurnalul unui jurnalist fără jurnal, 

ed. a doua, „Scrisul Românesc" 1996, ediție îngrijită de Toma Velici și Elena 

Ungureanu). I. D. Sârbu credem că exagerează când afirmă că Baconsky  l-a 

jignit pe Blaga, pentru că în acelaşi interviu le întoarce ca la…  Ploieşti şi 

spune altceva. Ba mai mult are remuşcări pentru cele declarate. (n.a.). Şi în 
zilele noastre se mai găsesc câte unii care din lipsă de adevărată cunoaştere a 

faptelor bune, îl atacă pe Baconsky. Nimenea nu poate nega că Baconsky a 

slujit interesele comunismului, dar, în acelaşi timp, nimeni nu poate nega nici 

meritele excepţionale pe care acest poet controversat le are în încercarea de 

,,reabilitare‖ a unor mari personalităţi ale culurii noastre precum: Blaga, 

Bacovia, Voiculescu, Tudor Vianu şi chiar I. D . Sârbu etc. 
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  Cu toată adversităţile  pe care le aveau faţă de Lucian 

Blaga şi opera sa, autorităţile comuniste, prin Decretul  nr.117 din  

23 martie 1956 emis de Marea Adunare Naţională îi aprobă o 

pensie pe care o va primi de la 1 ianuarie 1957 (Cf. Dorli Blaga, 

Tatăl meu, Lucian Blaga) după ce din ordinal cui? pensia îi 

fusese suspendată mai înainte. Aflat într-o acută criză financiară, 

Blaga îi scrie în toamna anului 1956, fiicei sale Dorli care se afla 

la Bucureşti să vorbească cu Mihai Beniuc, pentru că i se 

întrerupsese pensia şi în eventuala revenire la aceasta să fie 

adăugată şi suma de 25.000 lei pentru traducerea lui Nathan, 

drepturi de autor fiindcă editura a calculate  drepturile de autor la 

categoria a III a de plată (Cf. Dorli Blaga;m Tatăl meu…p.332). 

 

    

                 ULTIMELE ZILE DE VIAŢĂ 

 

         Aşa cum am arătat şi în articolele precedente, Lucian Blaga 

era încă din copilărie o fire bolnăvicioasă.  

         Intrata o boală în lume, / fără obraz, fără nume. […] 

Bolnav e omul, bolnavă piatra, se stinge pomul, /se sfarmă vatra. 

/Negrul argint, lutul jalnic şi grav / sunt aur scăzut şi bolnav., 

avea să spună poetul în poezia (Bolnav) scrisă probabil în  

perioada spitalizării de la Sibiu.   

         Avea o infecţie tuberculoasă, dar în spre maturitate a avut 

un prognostic, favorabilă. Blaga nu era omul care să frecventeze 

medicii. Din când în când, avea migrene, stări de oboseală,  

insomnii, junghiuri în torace care au fost catalogate dreprt  dureri 

reumatismale dar le-a tratat cu… 

indiferenţă. 

    În toamna anului 1960 se afla la 

Bucureşti, la fiica sa Dorli, pentru a 

rezolva anumite problem mai vechi. La 

6 noiembrie acelaşi an, după un duş rece 

a fost secerat de durere şi a căzut în baie. 

Fiica sa cheamă de urgenţă pe prof dr. 

Alex. Ciplea  care stabileşte diagnosticul 

de sceatică.  

http://www.istorie-pe-scurt.ro/ultimele-clipe-din-viata-lui-lucian-blaga-peste-un-ceas-mor/lucian-blaga-3/


 

12 
 

Nerefăcut complet Blaga pleacă după două zile spre Cluj. Boala îl 

ţine tot mai mult la pat. Autorul Poemelor luminii devine 

bănuitor. Vizitându-l, două doctoriţe prietene, le spune acestora 

că el crede că are neoplasm. Era doar un gând peren? Temerile nu 

dispar, nici durerile nu cedează. Va fi consultat de prietenul său 

conf. univ. dr.   Ştefan Hărăguş care recomandă internarea la 

Clinica I a cărui şef era acad. Aurel Moga, pentru analize şi 

investigaţii mai temeinice pe care sub supravegherea Şefului 

Clinicii Medicale I  le va face împreună cu colegul său Aron 

Faur, Conferenţiar dr. şi el. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                Teohar Mihadaş 

        
 

       După Radiografia coloanei vertebrale se descoperă  leziunea 

unei vertebre. 

      La începutul anului1961 îl aflăm pe Blaga din nou internat la 

Clinică cu probleme ale coloanei, de data aceasta mult mai grave.  

      Pentru a-i face spitalizarea mai uşor suportabilă, cu acordul 

lui şi al doamnei Cornelia Blaga sunt acceptaţi vizitatori, prieteni 

a-i autorului şi familiei sale. Spre finele lunii aprilie  1961, va fi 

vizitat de poetul Theodor Mihadaş. Văzându-l filosoful a 

exclamat:  Mai sunt oameni care mă iubesc! Ne spune Tehodor 

Mihadaş: Stătea întins pe spate ”și culoarea pielii nu se deosebea 

mult de culorea cearceafului alb. Era pe jumătate transformat în 

țărână ,,albă”, iar mâinile încrucișate pe piept păreau ”emblema 

unei enigme.” 

      Cu afectuoasă atenție prevenitoare, îl supravegheau în 

picioare mereu, ca vestale romane, doamna Cornelia (soția) și 

http://www.istorie-pe-scurt.ro/ultimele-clipe-din-viata-lui-lucian-blaga-peste-un-ceas-mor/teohar-mihadas-blaga/
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nepoata Gigi, îmbrăcate-n negru și cu fruntea mereu înclinată… 

Din albul nefiresc al cămășii, al cearceafului, și-al trupului 

devorat, aproape numai piele și oase, ochii mari, deschiși 

undeva, adânc și departe, se întorceau asupra ta și te absorbeau 

cu puterea hăurilor negre. 

       -Ce-mi face finul?- a îngânat din întunecimi abisale. 

       -Bine, sănătos și așteaptă să-l botezați‖, a răspuns Mihadaș, 

cu glasul sugrumat. 

       I-a arătat fotografia celui de-al doilea copil al său – ‖atunci 

de câteva zile în lume‖- căruia poetul urma să-i fie naș. Bolnavul 

a privit îndelung băiețelul ce intra, neștiutor, la rându-i în 

vâltorile vieții. 
      -Arată – a zis- ca un pinguin…și a zâmbit pentru ultima oară 

poetul, chipului unui copil. Așa s-a despărțit de lumea aceasta, 

surâzând îndelung unui copil”.  

       La despărțire,- rememora scena Teohar Mihadaș: Lucian 

Blaga  s-a încleștat cu mâinile acelea lungi și osoase, cu atâta 

strășnicie de ale lui încât am avut senzația că este străbătut de 

fiori, de mare și stranie frică…Teohar Mihadaș a părăsit rezerva 

de la Medicala I cu fața înspre ochii lui, care se dilatau tot mai 

mari, plini de corole. După o scurtă perioadă de acalmie, starea 

generală a bolnavului s-a înrăutățit vizibil. La 28 aprilie fișa 

medicală menționa dureri de coloană. Ele se manifestaseră și 

înainte, dar acum erau greu suportabile. Cu excepția unor 

irelevante cedări sporadice în fața forței copleșitoare a suferinței, 

toți cei care au fost în peajma bolnavului au rămas impresionați 
de toleranța neobișnuită la durere a scriitorului, rar întâlnită la 

bărbați. Injecțiile cu morfină îi alinau o vreme durerile. Sub 

efectul lor se întâmpla să aibă halucinații legate de cele mai multe 

ori de peisajul natal. În asemenea clipe ar fi rostit, delirând, ,,simt 

cum în mine cresc copacii….‖ Are loc acum o pregnantă 

diminuare a interesului pentru lume în general și o vădită 

întoarcere spre adâncurile subiective ale propiei ființe. Lucian 

Blaga a cerut cu insistență să nu mai fie primiți vizitatori.  Nu 

voia să înfățișeze celorlalți spectacolul degradant al uzurii fizice 

a organismului. Percepuse tot mai acut aberanta tulburare a 

ritmului kinestezic și dorea să rămână singur cu sine însuși. 
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      Va fi intuit că ultimul ceas era foarte aproape și medicii și-au 

dat seama că știe: ,,…s-a resemnat și a privit sfârșitul vieții sale, 

de care avea deplină conștiință, cu mult realism și seninătate, 

cum o pot face numai marii gânditori‖, comenta doctorul Aron 

Faur. În acele zile, privirile sale s-au oprit, minute în șir, obsesiv 

pe chipul soției sale. Zâmbetul mâhnit, din primele săptămâni de 

după internare, devenise acum ‖aerian, imaterial‖, asemnea unei 

raze de soare ‖jucând în obrajii lui și în pupile‖. Viața toată parcă 

se refugiase în privirile în care soția descifra neștiute înțelesuri 

pentru cei din jur. Slăbise îngrozitor. Între 1 și 4 mai ‖în mod acut 

devine dispneic, febril, ușor cianotic. Stare generală alterată. Se 

continuă tratamentul cu morfină și penicilină. În dimineața lui 4 

mai, la vizita obișnuită, Lucian Blaga i-a relatat medicului Ștefan 

Hărăguș calm, fără să pară câtuși de puțin îngândurat, ca un fapt 

divers, visul pe care-l avusese în timpul nopții: ,,Se făcea că fiind 

la Paris, s-a dus împreună cu Basil Munteanu să viziteze cimitirul 

Pere Lachaise. 

    Câțiva muncitori trebăluiau la morminte. După ce-i predă 

cheile cimitirului, Basil Munteanu își ia bun rămas de la prietenul 

său. Blaga rămâne singur și începe să se plimbe printre morminte. 

Când însă vrea sa iasă din cimititr, își dă seama că a pierdut cheia 

cu care trebuia să deschidă poarta. Cineva îi spune atunci că mai 

există o altă ieșire, în partea opusă a incintei, dar când ajunge în 

dreptul ei, aceasta era de asemnea zăvorâtă‖. Semnificația era 

limpede. Același vis, dar într-o formă abreviată, l-a consemnat și 

Emanuela Munteanu, soția lui Basil, adăugând și câteva 

propoziții prin care poetul, plauzibil, și-ar fi comentat relatarea.  

‖Basil Munteanu a făcut totul pentru a mă 

salva, dar am rămas singur în cimitir….Mă 

duc…‖  Cineva, în 1965  i-a transmis și lui 

Basil Munteanu visul lui Blaga.    

        În aceeași zi Cornelia  Blaga și-a 

anunțat fiica telefonic, la București, despre 

starea gravă a tatălui său. Îi erau necesare 

medicamente pe care clinica nu le avea. La 

5 mai fișa de observație a bolnavului  
 Basil Munteanu 
 

http://www.istorie-pe-scurt.ro/ultimele-clipe-din-viata-lui-lucian-blaga-peste-un-ceas-mor/basil-vasile-munteanu/


 

15 
 

înregistra febră, dispnee și cianoză 

persistentă. ‖Raluri bronșice umede 

și uscate diseminate. Aspect clinic de 

bronhopneumonie dublă‖. În ultima 

sa zi de existență terestră, Lucian 

Blaga, ‖abia reuși să facă verișoarei 

sale (Vichi) semn cu mâna să se 

apropie muțumindu-i din priviri 

pentru devotamentul ce i l-a purtat de-a lungul a peste cinci 

decenii. Cuvintele îi erau prea grele pentru a le putea rosti‖. După 

ce procurase de la spitalul Elias antibioticele solicitate de medicii 

clujeni, în seara lui 5 mai, Dorli Blaga (fiica) a sosit la Clinica 

Medicală I: ‖Stau un timp singură cu tata. Îmi mărturiseșe că 

starea lui e gravă. Mă roagă insistent să plec și să revin 

dimineață‖. Posibil este să fi dorit să-și cruțe fiica de spectacolul 

lipsit de eroism al „marii treceri‖. Presimțea că se află la 

cumpăna dintre viață și moarte. În noaptea de 5 spre 6 mai, 

alături de bolnav se afla doar soția sa. La ora 3.30, poetul s-a 

trezit din somn, ‖perfect lucid, respirînd greu‖ și i-a șoptit 

distinct Corneliei:  ‖-Peste un ceas mor!‖   

       Sub privirile neputinciose ale medicului de gardă și urmărit 

de privirile înrouate de lacrimi ale Corneliei, la ora 4.30, Lucian 

Blaga trecea la cele veșnice. Cauza decesului a fost ‖neoplasm al 

coloanei vertebrale‖. Respectând dorința exprimată în vara lui 

1959, Cornelia a comunicat că soțul său va fi înhumat în vechiul 

cimitir al Lancrămului natal, în curtea bisericii, alături de ‖bunul‖ 

Simion. A apărut o problemă. Când să fie înmormântat? Poetul 

Aurel Rău comentează sarcastic evenimentele care au urmat. 

Decedat ‖în zorii zilei de 6, ieșea că trebuie să fie redat 

pământului pe 8. ,,8 mai 1961,zice Rău? Patruzeci de ani de la 

înființarea PCR? Cum să-l înmormântăm în atare zi pe filosoful 

idealist, poet mistic, fost diplomat, fost minsitru plenipotențiar al 

României în Portugalia, membru al Academiei Române în 

uniforma dată de Carol al II-lea? Nu se poate. Deci ne ducem 

înainte, pe 9 mai. Ziua Victoriei asupra Germaniei? Mai departe 

deci. Când? În 10 mai? Auleu! Păi asta e ziua regelui. Nu vrem 

http://www.istorie-pe-scurt.ro/ultimele-clipe-din-viata-lui-lucian-blaga-peste-un-ceas-mor/lucian-blaga-la-masa-de-lucru/
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manifestație monarhistă. Atunci au zis, să ne resemnăm, să lăsăm 

pe 9 mai că e o sărbătoare mai obișnuită”. 
3
 

       În ziua de 9 mai, când era înmormântat Lucian Blaga, 

revistele literare erau pline de articole festiviste despre victoria 

contra fascismului și aportul comuniștilor români la ‖eliberarea‖ 

țării. Cenzura a decretat că filosoful putea fi omagiat abia 

săpămâna următoare sau la sfârșitul lunii. 

        Pe 9 mai 1961, în cimitirul din Lancrăm, la aproximativ 

patruzeci de centimetri deasupra sicriului lui Lucian Blaga, au 

fost așezate scânduri groase de stejar. Peste ele s-a așternut hârtie 

gudronată și apoi din nou pământ, ‖pentru a se înrădăcina flori. 

La căpătâi, spre Apus, s-a fixat tot o cruce de stjar‖. Poetul ,, 

Nebănuitelor trepte se întorcea la natură.  

 

              Numai pe tine te am trecătorul meu trup şi totuşi 

              flori albe şi roşii, eu nu-ţi pun pe frunte şi-n plete, 

              căci lutul tău slab 

              mi-e prea strâmt pentru strajnicul suflet  ce-l port. 

               ………………………………………………….      

               Prin cosmos 

               auzi-s-ar atuncea măreţii mei  paşi 

               şi aş apare năvalnic şi liber 

               cum sânt 

               pământule sfânt.  

          Despre cele observate la înmormântarea lui Blaga şi despre 

înfiinţarea primului cerc literar la Alba Iulia care va purta numele 

marelui cărturar, vom vorbi în numărele viitoare ale revistei 

noastre când vom aborda şi problema Premiului Nobil.                
 
 
 
 

                                                             
3 Cf. Dorli Blaga: Tatăl meu Lucian Blaga  ed. Apostrof  Cluj: Lucian Năstasă:  

Intimitatea amfiteatrelor. Ipostaze din viaţa privată a universitarilor “literari” 

1864-1948, Ed. Limes, Cluj-Napoca, 2010, pag. 431-432;  Ion Bălu-, Viața lui 

Lucian Blaga- vol III, editura Libra București, 1999 
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        VIORICA MARINCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                AMINTIRI  DESPRE  LUCIAN BLAGA 
  
  

,,ERA IARNĂ,
4
 decembrie, când am auzit că poetul Lucian 

Blaga se reîntorsese de la Bucureşti, bolnav, acum internat la 

Clinica Medicală I. Mai apoi, într-o zi, caut salonul 13. Deschide 

Doamna Blaga, cu un zâmbet uşor, mă pofteşte să intru. Într-o 

lumină difuză, de lampă mică, îl zăresc pe poet, întins, nemişcat, 

în primul pat. Îi adusesem frezii aurii şi portocale. 

Doamna Blaga exclamă: „Sunt florile preferate ale lui 

Lucian. Ştiai?― Le aşază într-un pahar pe noptieră şi spune: „Să 

lăsăm poeţii între ei―, şi se retrage lângă Gigi Gheorghe, nepoata 

poetului, nelipsită de lângă dânşii. Ea strecoară portocalele între 

geamurile înalte. Din dreptul unei măsuţe, unde s-au strâns 

                                                             
4  Articol preluat din revista Apostrof, Cluj-Napoca,1995 apărut sub 

titlul: Patru amintiri despre Lucian şi Cornelia Blaga, care începea cu o mică 

motivare a discuţiei cu Viorica Marica  
Am extras din mărturisirile doamnei Marica, doar două din cele patru 

amintiri, care se referă direct la Lucian Blaga, motiv pentru care am adaptat 

titlul, după conţinutul articolului nostru. 
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amândouă, se aud vagi şoapte, un murmur, ciocnet de ceşti. Mă 

aşez pe marginea patului. 

Lucian Blaga se uita bucuros, intens, la colţul colorat de 

portocale, îi amintea, îmi spune, de Calea Portocalelor din 

Portugalia, unde au stat cu toţii câtva timp într-un hotel. Solul era 

arid, dezolant, semănat cu mori nesfârşite ce-şi învârteau me-

lancolic aripile. L-au obsedat mult, a scris o poezie cu ele, apărută 

în volumul La curţile dorului. Oamenii de asemenea melancolici, 

foarte perseverenţi în munca câmpului. Îşi aminteşte şi de fructele 

exotice, atât de dulci, dar lipsite de aromă, la fel erau şi strugurii. 

Dintr-odată tace. Îi ating mâna mică, cu pete maronii, atât de 

rece. „La ce vă gândiţi?― Îşi revine, răspunde cu glas nostalgic: 

„La o veche dorinţă, să călătoresc în jurul lumii. Eu care am scris 

şi am vorbit de filozofia culturii, despre stilul şi arta atâtor 

popoare, pe care nu le-am văzut pe multe niciodată―. Glasul sună 

mereu mâhnit. Îl întreb de poezii, dacă s-a gândit la ceva nou. 

„Numai să mă pun pe picioare.― 

Doamna Blaga se apropie. Trebuie să plec. În ultima clipă îl 

rog să-mi spună care e poezia preferată. Cu o voce foarte înceată 

îl aud: „Cântec pentru anul 2000―. Îi strâng mâinile, de 

nenumărate ori, îl rog să se pună pe picioare repede. Se uită la 

mine grav. Tresar: în ochi, în adânc, parcă stătea cuibărită 

moartea. Încă o dată îi ating mâinile. Doamna Blaga mă însoţeşte 

afară: „Nu concep să nu îşi revină―. „Vă asigur că va ieşi din 

criză, o să fie bine.― O îmbrăţişez. Rămân singură. Trec prin 

coridoarele pustii. Cobor scările. Se înserase. De pretutindeni 

străzile apar îngheţate, sticloase. Plec, mă îndepărtez cu ochii 

plini de lacrimi.  

6 mai 1961  

AM INTRAT devreme, după-amiază, în Capela Clinicilor, de 

fapt o cameră mică, umedă, nu prea albă, cu un catafalc 

rudimentar, din lemn. Era singur. Întins pe-o targă, îmbrăcat într-

un costum închis, cu braţele aşezate de-a lungul corpului. Nicio 

lumânare aprinsă. Nicio floare. 

Palid şi senin, intangibil, de-o nemărginită grandoare, în 

mijlocul sălii, cu pereţii suri. ― 
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IRONIM MUNTEAN 

 

 

                                                                                

                          EPICA EXEMPLARĂ 

 

După ce a publicat, la început, patru cărţi de poezie Dora 

Pavel a debutat în proză în 1999 cu volumul de povestiri 

Întoarce-te Esthera (care nici n-a existat în librării), reeditat, sub 

alt titlu, Animal în alertă, Editura Dacia, 2010, într-o ediţie 

revăzută şi adăugită. Pus sub motto-ul: „Boala este un lucru mult 

prea important pentru a putea fi încredinţată medicilor‖ (Henry 

De Montherlant) volumul (apărut în colecţia „Prozatori 

contemporani” a Editurii) anunţă prin povestirile lui exemplare 

interesul pentru umanul necontrolabil, filonul abisal şi vitalist, 

pentru interioritatea fiinţei pe care o analizează infinitezimal 

sondând-o autoscopic, introspectiv. Cartea Dorei Pavel cuprinde 

in nuce substanţa epică a trilogiei deshumării (Agata murind, 

Captivul şi Pudra) apărute până acum. Animal în alertă cu 

povestirile lui exemplare prefaţează romanele, Dora Pavel 

exersându-se în proză scurta, abordează teme, motive, acţiuni, 

construieşte structuri narative riguroase în tiparul epic concis, 

asemenea altor mari prozatori români (Liviu Rebreanu a tipărit 

şase volume de proză scurtă, într-un deceniu, până să-şi publice 

capodopera romanescă „Ion”, parcurgând o etapă de antrenament 

epic, pe spaţii reduse (până să treacă la roman, la construcţii 

arhitectonice monumentale, rotunde, epopeice). Volumul Dorei 
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Pavel cuprinde povestiri exemplare prin forţa epică, prin tiparul 

riguros, prin plăcerea de a scrie poveşti cu oameni şi mai ales prin 

predilecţia pentru zonele inaccesibile ale naturii umane, scrie o 

proză de analiză psihologică, de introspecţie a straturilor 

profunde, ale abisalului inconştient. Prozatoarea este preocupată 

de „cazuri de psihism deviant al unor depozitari de fobii şi 

angoase, manii şi vinovăţii, distorsiuni bizare ale psihicului 

uman, stări de nebunie, nevroze, coşmar interior‖ (Dora Pavel), 

captivând cititorul prin rafinamentul analitic al nuanţelor trăirilor, 

prin epicul dens, creând „o lume narativă, care ar putea fi 

socotită de cititorul ingenuu, realistă (Ovidiu Mircean) ocolind 

abil trucurile postmoderniste, textualiste şi podoabele livreşti. În 

ciuda faptului că boala este o stare generală de care suferă 

personajele, subiectele unor povestiri abordează morbiditatea, 

proza scurtă a Dorei Pavel rămâne confesivă, intelectualistă chiar 

pendulând între seninătate şi sordid, cu elemente ale registrului 

epic şi ale poematicului, captivând prin fineţe, eleganţă, aptă să 

bucure, să placă până la capăt, să seducă, să fascineze. 

Fiecare din cele şase povestiri sunt lucrate în tehnica 

rafinată şi subtilă a „povestirii în poveste” sau a „poveştii în 

ramă” (ca-n „Halima”, „Decameronul” lui G. Boccaccio, ori 

„Hanul Ancuţei” al lui M. Sadoveanu), înşirându-se în registru 

de tip seherezadic prin întâmplări, trăiri, stări, care susţin 

povestea. 

Prima povestire: Profanatoarele este axată pe motivul 

tematic „Viaţa ca vis‖, sondând feminitatea cu resorturile ei 

subtile, derulate în ficţiune pură, ale unor fiinţe incapabile să-şi 

construiască o fericire autentică, trăită direct, proiectându-şi 

iubirea în imaginar. Rita Meşter şi Noemi Abraham, prinse într-

un „joc teribil al închipuirii” îşi preiau alternativ gesturile, când 

se aflau cu un bărbat riscând ca spectacolul „să devină grotesc, şi 

pângărit şi profanat de braţele şi simţurilor celeilalte”. 

Profanatoarele călătoresc la sfârşit de săptămână cu autoturismul 

Noemiei pe acelaşi drum, ramă a poveştilor lor de viaţă, a 

destinelor ce se intersectează în jurul lui Jim, fostul soţ al 

Noemiei, care o părăsise pentru o Tania, dar fusese cuplat într-o 

relaţie efemeră şi cu Rita, tăinuită de Noemi, spre a nu-şi strica 

prietenia. Într-o succesiune de secvenţe narative şi texte 
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epistolare (scrisorile Ritei către iubitul imaginar, pe care nu-l 

văzuse vreodată, cu care conversează la telefon şi are 

„perversiunea de a descifra destine prin fir” (p. 11). Portretele 

celor două se configurează prin acumulări succesive de trăsături 

fizice, psihice şi morale. Rita Meşter are „căpşor brun‖, 

„arhitectură înviorată a sânilor‖, „corp lasciv‖, instinctul trezit din 

letargia celulelor aparent moarte, dar numai pentru o clipă, mereu 

predispusă la somn (în cele şase călătorii făcute cu maşina 

Noemiei), ţinându-şi ochii închişi redevine imobilă (p. 10), 

„găsind prilejul să se dizolve atât de bine într-o magmă de 

plăcere şi odihnă şi visare absolută, oriunde şi oricând‖. Are 

iubiri imaginare, incitându-şi prietena prin evocarea acestor visuri 

erotice: „Cu Goro sculptorul cu pulbere sub lobul urechii, Fabrio 

(Jim supunându-i-se, fostul soţ al Noemiei) prea armonios în trup 

pentru gustul meu şi Valer care n-o făcea decât pe pământul gol şi 

Steli pirpiriul de la Conservator, cu ritualurile lui muzicale, cu 

acustica clămpănită a actului erotic, bătrânul Justin cu carnea 

moale, iubind metodic, tehnicianul de la ape şi Leon, neştiind 

nimic de ceilalţi‖. Dar mai ales Ciprian B. „cu ochi pânditori‖, 

„Omul din cărucior‖, „Sălbatic şi venerat‖. „Mai mult decât toţi 

ceilalţi la un loc‖ (p. 22). Chipul lui se conturează în imaginaţia 

Ritei, în cele patru scrisori (fireşte trimise doar imaginar) 

alcătuindu-se o „corespondenţă febrilă şi mută, vie şi mută, care 

se năştea febril între noi şi care ameninţă să nu mai ia sfârşit” 

(p. 12). Şi convorbirile telefonice sunt vise, lăsându-se „înfiorată 

de dulcegăriile imaginaţiei ei febrile‖ (p. 27). Este aproape o 

masochistă imaginând împreunarea cu Ciprian cu „piciorul lui 

mai scurt, sau cu laba piciorului atrofiată‖, posedându-o sălbatic 

într-o cadă cu pereţii reci de fontă emailată în alb, ei siliţi la o 

împerechere incomodă... când lui „plăcerea se înfiripă şi se 

amplifică, fără efort spre a se risipi nedorit de fulgerător în câteva 

zvâcnete ratate...‖ (p. 16)  

Noemi Abraham, după eşecul cuplului format cu Fabrio, 

rămâne cu senzaţia unei senzualităţi neîmplinite, un partener 

neinspirat sau un infantilism al gesturilor ei prea inhibate, o 

luciditate şi disperare în luciditate‖ (p. 15). Este o frustrată, cu 

reflexe de orgoliu, de fapt groază şi oroare incapabilă să-şi 

proiecteze visele proprii, compensându-şi insatisfacţiile, 
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provocând-o pe Rita la destăinuirea viselor ei erotice, tot 

neîmplinite. Povestirea impresionează prin atmosfera de taină, 

mister nedesluşit, prin suspansul mereu prezent într-o naraţiune 

fluentă, încordată. 

Şi în povestirea „Domnişoara Jana‖ descoperim aceeaşi 

atmosferă de taină, în care feminitatea este sondată în ipostaza 

pictoriţei Jana Gregorian, parcă blestemată, după spusele 

zidarului Sabin: „ai să vezi, asta o să ne îngroape pe toţi” (p. 28) 

când îl prezintă pe Ştefan Resiga, însoţit de fratele mai mic (avea 

9 ani). Sabin părăseşte oraşul, Ştef se îndrăgosteşte de pictoriţă, 

dar moare într-un „accident îngrozitor, de maşină, gonind ca un 

nebun cu domnişoara Jana alături, la volanul maşinii ei‖. Julian, 

căruia îi murise mama, îi veniseră rudele din străinătate, stând în 

casele lor e silit să-şi caute locuinţă, rătăceşte prin oraş, intră la 

clubul Iasomia unde o descoperă pe pictoriţa oarbă, întreţinându-

se prin dans la bară. Altă ipostază este cea a maternităţii 

întemniţate. Dora Pavel istoriseşte, portretizează şi aici fiinţe 

stranii, refulate, perverse, dar şi inocente, duioase. 

Ascensorul, punct de atracţie în povestirea anterioară, 

rămâne şi în Liftiera unde protagonişti sunt Maximilian şi Zilli 

Italo-Romane, aflaţi la vârstă incertă dintre copilărie şi 

adolescenţă, urmând ore de muzică la profesorul Ignaton a cărui 

soţie murise, dar imaginea ei este prezentă într-o fotografie „un 

portret în picioare, datând probabil din ultimii ei ani de viaţă‖. 

Amândoi au deprinderi ludice şi devin eroi într-o piesă, 

imaginată de Maximilian, cu acţiunea în lift „sinistră schelărie 

metalică a cabinei cu pereţi decupaţi‖. Lumea ca teatru este tema 

pe care brodează inspirat Maximilian pentru grupul de prieteni la 

care se asociază şi Zilli. Un spectacol în care realul fuzionează 

perfect cu imaginarul, în care Zilli interpretează atât de bine rolul 

Liftierei, în travesti, încât se metamorfozează în imaginea 

perfectă a doamnei Ignaton (cunoscută din aceeaşi fotografie: 

„Înaltă, uscăţivă, cu faţa neridată şi alungită. Părul argintiu, 

nevopsit îi era prins în coc. Purta ochelari pătratici, cu lentile 

mari, deasupra cărora părea că sprâncenele i se arcuiau într-o 

continuă mirare. Vestimentaţia îi era mascată sub un fulgarin 

crem, strâns în talie cu cordon‖. 
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Elementele portretului sunt preluate aidoma de Zilli, care 

reconstituie personajul, fără ca „Nimeni în afara noastră nu putea 

presupune că Zilli însufleţea un personaj real‖ (p. 43) (alte 

amănunte află de la Madame Dijmărescu, menajera familiei 

Ignaton): Masca o păstrează şi după spectacol încât locatarii au 

senzaţia că doamna Ignaton a revenit acasă, ca o fantomă care 

bântuie prin bloc neliniştindu-i. 

Naraţiunea cuprinsă în cinci secvenţe epice, are un final 

deschis, Zilli dispărând de la ore spre regretul profesorului pentru 

că „este un mare talent... şi-ar fi păcat, mare păcat să nu dăruiască 

bucurie şi altora, şi, cu auzul pe care îl are, să se piardă‖ (p. 48) 

Sub pecetea tainei stă şi „Ţipătul Coimbriei‖ a cărei 

acţiune se petrece în oraşul german, Trier, unde Nora şi Toni se 

reîntorc spre a-l întâlni pe Norbert Windisch, cum făcuseră şi cu 

opt ani în urmă, tot înaintea Sfintelor Paşti. Sunt primiţi de 

Margarida şi Ramon, fără să izbutească să afle „unde e Norbert, 

nici când se întoarce, dacă Margarida e însăşi Margarida. Aceeaşi 

Margarida‖ (p. 51). Viziunea scenică, dialogul purtat între cei 

patru imprimă caracter dramatic textului. Din amintiri se ţese o 

naraţiune exemplară, în care pluteşte misterul, Nora aude într-o 

noapte „ţipătul mierlelor. Occidentul invadat de mierle. Vietatea 

asta pe care la noi n-o zăreşti niciodată‖ (p. 59) o face pe Nora să-

şi amintească de seara de concert, în sala de spectacole a 

campusului, când formaţia de coarde a celor patru tineri din 

Coimbra ridicaseră în picioare pe studenţii portughezi, aflaţi la 

Trier, urlând lozinci portugheze, iar interpreţii se opriră şi strigau 

aceleaşi lozinci molipsindu-l şi pe Norbert. 

În aceeaşi seară, Norbert i se confesează Norei că „la 

Universitatea din Coimbra o cunoscuse pe Margarida‖, tot la un 

astfel de concert. Dispariţia misterioasă a lui Norbert se 

limpezeşte: „Dorul de Coimbra, sfâşierea şi spasmul. Ţipătul 

Coimbrei. Îndemnul ei de a se întoarce acolo‖ (p. 59). Povestirea 

fascinează prin atmosfera de mister, descifrat pas cu pas 

minuţios, Nora însăşi părând a fi îndrăgostită de profesor. 

Unde cresc lichenii e o povestire cu trei personaje 

construită simetric din zece secvenţe narative şi însemnări pe 

unsprezece caiete (din care profesorul Leahu citeşte zece). 

Profesorul Leahu cercetează zilnic în bibliotecă spre a-şi finaliza 
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studiul: Pseudonimele în presa literară a anilor '30 dobândind 

respectul salariaţilor şi „condiţia imaginară de intrus, prezenţa sa 

frauduloasă (imaginară şi ea) dădea minţii lui o excitaţie şi o forţă 

pe care ajunsese chiar să conteze în timp. Apariţia noului custode 

îl nelinişteşte la început, trecând noaptea prin mari frământări. Se 

obişnuieşte apoi cu el, când constată că e absorbit de lectură, 

gândind „că omul e pe drumul cel bun. Lectura atentă, lectura 

strânsă, ca şi scrisul sunt semnul sănătăţii minţii cuiva, şi nu 

semnul bolii ei‖, servindu-l şi având un „imens respect‖ pentru 

profesor, devine cititor pasionat al revistelor cercetate de Leahu. 

Este surprins de faptul că „omul nu citea altceva decât ceea ce 

restituia el, Leahu‖, că instruit fiind micul slujbaş „n-avea 

propriile opinii‖, socotindu-l un bizar care îngurgitează „fără 

reticenţă, cu aviditate‖ lecturile sale, dar este şi mândru pentru că 

doar „lectura mea e creditată, doar lectura mea e demnă de a fi 

preluată, parcursă, urmată‖ (p. 67). Şi mai surprins este când 

constată că lunganul face notiţe zilnice, probabil „nevinovat 

jurnal‖, din carte citeşte şi Leahu (din primele trei caiete 

numerotate cu cifre romane). 

Plin de miez şi inocenţă este dialogul cu fetiţa sa intrigată 

de faptul că tatăl merge la bibliotecă zilnic unde „stau să lucrez‖, 

„stând şi citind‖ un paradox pentru ea, care „Eu nu stau, eu mă 

joc‖. Şi întrebarea: „Tu ştii ce sunt lichenii?‖ îl face partener al 

unui joc isteţ al fiicei sale, convinsă de spusa lui Casian, 

îngrijitorul de la grădiniţă, că: „Unii oameni pot avea pe lângă ei 

lichenii, iar alţii se pot transforma ei înşişi în licheni‖. 

Reţinut de treburile catedrei, vreo şase săptămâni, la 

revenirea la bibliotecă observă: „caietele însumau acum, de toate 

unsprezece bucăţi‖ pe care le parcurge (fără cele trei, citite 

anterior) tot mai intrigat, mai ales pe al zecelea, unde custodele 

îşi definea starea sa în spital: „Acum stau gol, întins de-a 

curmezişul scărilor pustii... cu servieta la piept şi nu îndrăznesc să 

urc. Şi nu mă îndur să cobor, ci doar să stau‖. Chiar Leahu, sleit 

de puteri, are „senzaţia de vertij şi va umezi, dilatată până la 

înceţoşare, orbitele noastre învinse” (p. 77). 

Animal în alertă, cea mai întinsă dintre povestiri, care dă 

şi titlul volumului, este o lungă confesiune, cu narator la persoana 

întâi, o meditaţie gravă asupra condiţiei umane, povestitorul 
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văzându-se: „animat nevolnic, în alertă, hăpăind din gunoaie pe 

strada Narciselor... mergând pe de lături ca pe un drum 

adevărat”. O lungă rememorare a traiului în sordidul gang de 

care-şi aminteşte cu ajutorul străinului cu care iniţial se bate, dar 

apoi în dialogul natural, în stil indirect liber, îşi revede într-un loc 

al nostru copilăria alături de fratele său, Sandi Rottman, cu aer 

fetid, infestat cald, spaţiu deshumat pe care s-au înălţat, cu 

ajutorul deţinuţilor barăcile de locuit pentru o umanitate haotică, 

crudă din care ar fi vrut să evadeze „să pot ieşi o dată noaptea 

numai ca să contemplu bolta‖ (p. 91), căutând prin „plimbare 

igienica, un colţ lăturalnic cât de cât liber‖, unde „mă uşuram cu 

voluptate, cu junghiuri, în timp ce priveam cerul‖, încercând să 

„gândesc, să fi atent când urinam să înţeleg ce fac‖ (p. 91). 

Evadează din acest spaţiu al cavernelor ducându-şi boala şi 

singurătatea (despre care nu-i vorbeşte străinului) însoţit de 

iubirea pentru „Frumoasa sa, nobila şi generoasa Estera‖, care-l 

părăseşte pentru Itu, el rămânând convins că „vane-s toate, el 

neputând merge pe drumul cu „belşug de gânduri‖, îşi trăieşte 

„viaţa confuză, spre deosebire de alte vieţi, de care nu sunt 

capabil, din care pe unele nici nu le-am experimentat‖, pe când 

„în alta, orice s-ar spune, trăieşti bine, trăieşti straniu, curios. 

Mulţumitor‖. (p. 107) El rămâne sufleteşte legat de acest spaţiu 

cu soarele ce-l ascultă, „se înalţă tocmai în direcţia gardului meu‖ 

şoptind mereu: „Întoarce-te Estera". 

Un volum de „povestiri exemplare‖ (ecou al celebrului 

volum a lui Cervantes: „Nuvele exemplare‖) „o proză artistă‖ 

fluentă, cu o „densă şi rafinată atmosferă psihologică şi umană‖ 

(Nicolae Breban), încărcată cu viaţă, cu-n registru stilistic 

îndelung elaborat. 

Dora Pavel excelează în arta portretistică (portrete fie 

lucrate, în tehnica filigranului, fie în cea amplă, în crearea 

atmosferei epice plastice, simbolice), în arta descriptivă plină de 

sugestii, în sondajul analitic de profunzime. Prozatoarea creează o 

proză reflexivă, aforistică, uneori poematică, literatură care o 

plasează nu doar în descendenţa H. Papadat Bengescu, ci şi a 

vocilor notabile ale celei europene contemporane prin traduceri în 

limbi de circulaţie. 
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ILUMINISMUL 

SHERIDAN – OMUL ŞI CALOMNIA, MAGISTRALA 

AUTODEFINIRE A NUMEROASE CATEGORII UMANE (II) 

 

Începutul piesei se confundă cu maşinaţiunile care duc la 

consti-tuirea bârfei finale, majoritatea participanţilor contribuind 

cu câte un amănunt şocant la configurarea „definitivă‖. Din 

fericire însă, şi spre meritul lui Sheridan, inserţiunea nu este deloc 

didactică, nu toate personajele participă la acest moment 

„valpurgic‖. Maria, singura prezenţă din piesă care are un nume 

neutru (deşi, în aramaică, el însemna deopotrivă „majestuoasă‖ şi 

„amară‖, deci o femeie-regină cu adevărul mereu pe buze, ceea ce 

numai „neutralitate‖ nu presupune), Maria ripostează: „Pentru 

mine deşteptăciunea îşi pierde orice preţ când o văd însoţită de 

răutate‖. Şi pentru că sentimentul de „insulă‖ într-o mare agitată 

îşi vrea întărită securitatea, se adresează unui alt component al 

grupului: „Dumneata ce zici, domnule Surface‖ (el însuşi 

înseamnă – „pojghiţă‖, „superficialitate‖, dar ascunzând un miez 

de om întreg), îi răspunde: „Ai perfectă dreptate. Dacă zâmbeşti la 

o glumă care vâră un spin în inima altuia, înseamnă că te faci 

părtaş la crimă‖. 
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Doamna Zeflemea, un fel de iniţiatoare şi de conducătoare 

a bârfitoarelor şi bârfitorilor, intervine: „Ei şi? Nu poţi fi spiritual 

fără să fi şi puţin răutăcios – maliţiozitatea este ghimpele care 

face ca vorba de duh să prindă‖. Şi vrând şi ea să aibă o 

confirmare i se adresează aceluiaşi Surface: „Ce părere ai, 

domnule?‖ 

Bine crescut, cel chestionat, e împăciuitor: „Desigur, 

doamnă, conversaţia din care lipseşte zeflemeaua e întotdeauna 

plictisitoare şi searbădă‖. 

Maria, pe fază, efectuează o subtilă disociere: „N-am să 

discut acum în ce măsură e scuzabilă bârfeala, dar sunt 

întotdeauna de părere că e vrednică de dispreţuit la un bărbat‖. 

Motivaţia adusă stă pe pro-priile ei picioare. „Noi, femeile, 

suntem mândre, suntem invidioase, suntem geloase şi avem o mie 

de motive ca să ne ponegrim; dar un bărbat, care bârfeşte, trebuie 

să fie într-adevăr laş ca o femeie ca să vorbească de rău pe 

cineva‖. 

Pe acest fundal, unul dintre personaje dezvăluie întregul 

mecanism al bârfei. Geneza, dezvoltarea, deformarea, 

amplificarea deformării, sărirea peste pragul verosimilului însuşi, 

variaţiunile pe tema ei. Să-i dăm cuvântul: „Într-o seară, la o 

reuniune de la doamna Ponto, se discuta la un moment dat despre 

creşterea oilor de Noua Scoţie în ţara noastră. O domnişoară zice: 

«Cunosc chestiunea, pentru că domnişoara Letiţia Piper, o 

verişoară a mea, avea o oaie de Noua Scoţie care a făcut gemeni». 

«Cum – strigă Lady Dundizzy, văduva moştenitoare (care ştiţi că e 

surdă toacă) – domnişoara Piper a născut gemeni?» Vă puteţi 

închipui că toţi cei de faţă au izbucnit în hohote de râs‖. 

Până aici, totul pare să fie normal. Dar … „Cu toate 

acestea, a doua zi dimineaţă se răspândise peste tot vestea că 

domnişoara Letiţia Piper a născut un băiat şi o fată de toată 

frumuseţea‖. 

Şi e doar începutul: „N-au trecut nici câteva zile şi un oraş 

întreg credea în cele auzite‖. 

Pragul de sus n-a fost atins încă: „iar în mai puţin de o 

săptămână, s-au găsit câţiva care ştiau şi cine e tatăl‖. 

Ba, mai mult: „şi unde se găseşte ferma unde erau alăptaţi 

gemenii‖. 
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Dar o bârfă, n-ar fi ea însăşi, dacă nu şi-ar găsi cei mai 

indicaţi inşi care s-o facă redutabilă. Iar numele acestora este al 

colportorilor. Ei nu inventează mobilul, dar îl transformă în „bun 

obştesc‖, ducându-l până şi acolo unde te aştepţi mai puţin. 

„Colportorii, sunt la fel de condamnabili ca şi născocitorii – e o 

zicală veche şi foarte adevărată‖. Personajul care face afirmaţia nu 

este altcineva decât „căpetenia ocultă‖ a speţei respective, doamna 

Candoare: „dar ce poţi face, continuă ea, cum spuneam mai 

înainte? Cum să-i opreşti pe oameni să vorbească?‖ Într-adevăr, 

cum să-i împiedici? 

Scenariul e îmbogăţit: „Doamna Clackitt m-a asigurat azi 

că domnul şi doamna Honeymoon au devenit în sfârşit soţ şi 

soţie, ca toţi ceilalţi cunoscuţi ai lor. Mi-a dat de asemenea să 

înţeleg că o anumită văduvă din strada învecinată a scăpat de 

dropică şi s-a făcut bine        într-un chip cu totul uimitor‖. 

Banda rulantă merge şi merge: „Totodată domnişoara Tattle, 

care se afla şi ea de faţă, susţinea că Lordul Buffalo şi-a descoperit 

soţia într-o casă nu prea bine famată; sau că Sir Harry Bouquet şi 

Tom Saunter se pregătesc să încrucişeze săbiile, datorită unui 

motiv asemănător‖. 

Gura păcătosului se face auzită: „Dar, Dumnezeule, vă-

nchipuiţi că eu una m-aş gândi să răspândesc astfel de vorbe? Nu, 

nu!‖ Per-soanele ca doamna Candoare seamănă asemenea 

bureţilor care absorb întregul venin pe care apoi îl picură în 

oricare din mediile pe care le frecventează. Şi frecventează, nu 

glumă! Ele par o personificare a infatigabilităţii însăşi. 

„Colportorii, cum spuneam adineauri, sunt la fel de condamnabili 

ca şi născocitorii‖. Cu o excepţie, aceea antrenată în 

colportatoarea de faţă. 

Acelaşi grup, deoarece forţa calomniei este reprezentată 

întotdeauna de acesta (ca să nu folosim cuvântul „gaşcă‖, deşi el 

exprimă mai plastic caracterul de adunătură), se reconstituie în 

finalul comediei, ca să savureze şi mai intens „noutăţile‖. 

Acestea, „noutăţile‖, se nasc sub privirile noastre uimite, la 

fel de uimite, ca în actul I al piesei, dar parcă acum cu o intensitate 

sporită care-i subliniază agresivitatea. 

Întâi a apărut doamna Candoare. Cere să fie primită. Este 

refuzată politicos. Nu-i vine să creadă că aşa ceva este posibil. 
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Insistă. (Ah! insistenţa! Nu-i ea oare substanţa explozivă care 

aruncă în aer până şi o încuietoare de seif? Trebuie doar să nu 

depună armele niciodată! Or, mediocrii şi oamenii comuni nu 

renunţă la ele niciodată!). 

„Mai du-te o dată. Aş fi bucuroasă s-o văd măcar pentru o 

clipă (pe Lady Teazle, subl. ns. – E.V.N.), pentru că sunt sigură că 

e tare nenorocită‖ (servitoarea iese). Rămasă singură, Candoarea 

exaltă: „Cum să nu mori de curiozitate? Nu cunosc nici jumătate din 

amănunte! Ziarele o să publice toată tărăşenia, o să-i descrie 

amănunţit pe cei care au luat parte şi asta înainte ca eu să fi dat de 

veste măcar câtorva‖. Auzi, domnule! Să nu le dea ea de veste 

măcar câtorva! Ar fi o înfrângere inacceptabilă. 

Servitoarea nu revine, dar colportoarea a primit o nouă 

întăritură. Cum mai seamănă bârfitorii cu corbii! Se strâng imediat 

unde simt că s-ar putea afla un eventual cadavru … monden. 

Tocmai a intrat Benjamin Backbite: „Ah, dragă Sir Benjamin! Ai 

auzit, cred …‖ 

Scena dintre ei, de o mare subtilitate psihologică (vestind 

apariţia unui Oscar Wilde al secolului următor), merită să fie redată 

în întregime. 

„Sir Benjamin: Despre Lady Teazle şi domnul Surface? 

Doamna Candour: Şi despre cele descoperite de sir Peter! 

… 

B: Grozavă chestie, ce să-ţi spun! 

C: Am fost uluită, pur şi simplu, când am auzit! Îmi pare 

aşa de rău pentru toţi … 

B: Eu nu-l compătimesc pe sir Peter de loc, prea îi căuta în 

coarne domnului Surface! 

C: Domnul Surface! Lady Teazle a fost descoperită cu 

Charles! 

B: Da’ de unde! Cavalerul e domnul Surface! 

C: Fugi de-aici! Charles e cel cu pricina. Domnul Surface l-a 

adus pe sir Peter dinadins ca să-i surprindă. 

B: Mi-a spus cineva … 

C: Şi mie mi-a spus cineva … 

B: Cineva care a auzit de la cineva care … 

C: Cineva care ştie precis de la sursă. A – vine Lady 

Zeflemea – poate că dânsa ştie cum stă chestiunea‖. 
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Noua apariţie are şi ea ceva de cioclu al bunei reputaţii des-

trămate. Mai bine spus, în curs de destrămare, la care ea abia 

aşteaptă să contribuie. 

„L. Z: Şi aşa, draga mea doamnă Candour, prietenei noastre 

Lady Teazle i s-a înfundat. 

C: Da, dragă, cine ar fi crezut … 

L. Z: De, nu trebuie să te încrezi în aparenţe, cu toate că, ce 

e drept, mie mi s-a părut întotdeauna cam prea fâşneaţă‖. 

Forfecarea abia a început şi va continua în mod crescendo. 

„C: Sigur, era cam nesăbuită în purtări, dar de, anii ei … 

L.Z.: Şi-apoi avea câteva calităţi. 

C: Da, e drept. Dar ai auzit amănuntele? 

L.Z.: Nu – însă toată lumea ştie că domnul Surface …‖ 

Biruitor, sir Benjamin se întoarce spre prima lui 

interlocutoare: 

„B: Auzi? Ţi-am spus că domnul Surface e omul. 

C: Nu-i adevărat – avea întâlnire cu Charles‖. 

Doamna Zeflemea nu poate admite: „Cu Charles! Mă sperii 

doamnă Candour‖. Aceasta ripostează: „Da, da, el e adoratorul. 

Domnul Surface n-a fost decât informatorul‖. 

E timpul ca Benjamin să-şi facă auzit din nou glasul: „Bine, 

n-o să mă cert cu dumneata, doamnă Candour, dar …‖ 

Tipic pentru modul în care se înfiripă bârfa, el introduce o 

nouă informaţie, de data aceasta de „senzaţie‖: „oricare din ei ar 

fi, sper că rana lui sir Peter nu va …‖ 

Cele două doamne rămân cu gura căscată: 

„C: Rana lui sir Peter! Dumnezeule! Nu mi s-a spus că s-ar fi 

bătut. 

L.Z.: Nici mie, nici un cuvânt‖. 

Discuţia a căpătat o turnură specifică acelora care simt o 

imensă plăcere să se amestece în treburile altora. Parcă îi vezi 

stând la o îmbelşugată masă la care fiecare fel nou de mâncare îi 

determină să saliveze abundent. E un gen de spectacol care se 

înscrie în cel inaugurat cu milenii înainte de Petronius când ni se 

evocă fabuloasa cină a lui Trimalchio. Atâta doar că în locul unor 

bucate propriu-zise ei au în faţa ochilor propriile lor închipuiri. 
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Simţind că a preluat iniţiativa, Benjamin completează 

antrenând discuţia pe un făgaş neaşteptat de mănos după toate 

aparenţele: „Cum? N-aţi auzit nimic despre duel?‖ 

Având încredinţarea că aşa este, continuă: „Ei bine, aflaţi că 

s-au încăierat înainte de a ieşi din cameră‖. 

Cele două doamne sunt nerăbdătoare să afle amănunte, „Ia s-

auzim‖ spune Zeflemea, „Fă-ne plăcerea‖, adaugă Candoarea. 

Asemenea unui păun (uneori suntem tentaţi să credem că 

aceştia s-au inspirat copiindu-i pe oameni), Benjamin se lansează: 

„Domnule – a spus Sir Peter după ce i-a suprins – eşti omul cel mai 

nerecunoscător!‖ Candoarea îşi apără punctul de vedere: „Da, lui 

Charles‖. Contrariat, dar suveran, Benjamin ripostează: „Nu, nu, 

domnului Surface, «omul cel mai nerecunoscător» şi bătrân cum 

sunt, domnule – zice – cer neîntârziat satisfacţie‖. 

Candoarea nu se lasă: „Lui Charles i-a spus, e clar, nu e de 

crezut că domnul Surface să se bată în duel în propria sa casă‖. Lui 

Benjamin îi sare ţandăra: „Da’ de unde, doamnă! «cer neîntârziat 

satisfacţie»‖. Mai straşnic decât în realitate, naraţiunea continuă: 

„La acestea, doamnă, Lady Teazle, văzându-l pe Sir Peter în 

primejdie, dă buzna afară cuprinsă de isterie şi Charles după ea, 

strigând să li se aducă amoniac şi apă. Apoi, doamnă, au început să 

se bată cu săbiile …‖ 

Aş! Proaspătul nou venit este încă şi mai bine informat: 

„Cu pistoalele, nepoate, cu pistoalele‖. Şi invocă o „supremă‖ 

autoritate: „Mi s-a spus dintr-o sursă sigură‖. 

Este oare ceva care să-i rămână ascuns acestei „guri a lumii‖ 

care este calomnia? Ea, „gura lumii‖, tot una cu aceea a calomniei, 

cunoaşte până şi cuvintele rostite în cadrul unei întâlniri fără nici 

un martor în afara participanţilor. Uimitor, nu? 

De aceea, nu ne miră că noua versiune a distinsului membru 

al „clubului‖, domnul „Mere-acre‖ e înghiţită şi ea ca o trufanda. 

„Crabtree: ...Sir Peter e grav rănit.  

Benjamin: De o împunsătură în scondă în partea stângă. 

Crabtree: de un glonte care s-a oprit în torace‖. 

Doamna Candoare exclamă: „Sfinţi din ceruri! Bietul Sir 

Peter‖. Încurajat de asentimentul doamnei, Mere-acre continuă: 

„Închipuieşte-ţi, doamnă! Cu toate că Charles ar fi evitat 
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complicaţia cu orice preţ‖. Auzind că este confirmată, Candoarea 

exultă: „V-am spus cine e vinovatul – Charles, nu altul‖. 

Discuţia bârfitorilor ameninţă să devină un adevărat Turn 

Babel. Informaţiile unora sunt anulate de ale celorlalţi, 

neînţelegerea este generală, confuzia totală. Dar participanţii nu 

numai că vor continua schimbul de novitale, ci vor „inaugura‖, la 

rândul lor, un alt soi de duel, mult mai real decât cel invocat până 

acum. 

Asistăm în continuare la o confruntare Benjamin-Crabtree, 

nepot şi unchi, amândoi la fel de fel de împătimiţi şi de pe poziţii 

la fel de fanteziste. În cele din urmă, câştig de cauză pare să aibă 

Mere-acre, iar fabulaţia lui întrece orice măsură: „O pereche de 

pistoale stăteau pe birou – după câte se pare, domnul Surface se-

ntorsese în ajun foarte târziu de la Salthill unde fusese să vadă 

Montem-ul cu un prieten care are un fiu la Eton – aşa că 

pistoalele, din nefericire, erau încărcate‖. Nepotul nu se poate 

abţine: „N-am auzit nimic despre asta‖. Unchiul face abstracţie 

totală de întrerupere şi, din ce în ce mai ambalat, continuă 

atingând paroxismul. 

Ascultându-l, îi simţi parcă răsuflarea fierbinte în obraz: „Sir 

Peter l-a obligat pe Charles să ia un pistol, apoi au tras aproape în 

acelaşi timp‖. Cel ce relatează o face de parcă ar fi fost la faţa 

locului. 

„Glontele lui Charles şi-a nimerit ţintă, cum vă spun, dar cel 

al lui Sir Peter a mers în gol‖. Urmează un detaliu de o 

neverosimilă precizie: „culmea e că glontele a nimerit într-un mic 

Shakespeare de bronz ce se afla deasupra căminului‖ – nu 

întâmplător cel nimerit a fost Shakespeare, tainicul geniu tutelar şi 

al acestei opere dramatice, ca şi al unei bune părţi din literatura 

genului. Aceeaşi acurateţe a detaliului conferă evocării o mare 

plasticitate: „a ricoşat şi, trecând prin fereastră‖ (atenţie, la ceea ce 

urmează!, subl. ns. – E.V.N.), „l-a rănit pe factorul poştal care 

tocmai se înapoia de la uşă cu două scrisori din Nottinghamshire‖. 

Ai putea crede că o astfel de scenă n-a fost înregistrată de 

un foarte obiectiv martor ocular? Evident nu, într-atât sunt de la 

locul lor toate elementele alcătuitoare. 

Nimic nu e mai dificil pentru amorul propriu al cuiva decât 

să recunoască ascendenţa altuia: „Trebuie să admit, spune nepotul, 
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că relatarea unchiului meu conţine mai multe amănunte‖, dar nu se 

lasă depăşit: „cred că a mea e totuşi cea adevărată‖. 

Vrând să valorifice pesemne un preţios fir dibuit între timp, 

Doamna Zeflemea părăseşte locul „ostilităţilor‖: „Chestia asta mă 

interesează mai mult decât îşi închipuie ei, aşa că trebuie să aflu 

lucruri mai precise‖. Plecarea ei nu trece însă neobservată. 

Benjamin: „Ah! Neliniştea Lady-ei Sneerwell e întru totul 

explicabilă‖. Punct de vedere imediat confirmat de un alt clubman, 

Crabtree: „Da, da, lumea vorbeşte, dar asta n-are nici o legătură cu 

chestiunea‖. Aşadar, o altă cărare ascunsă cu grijă, dar ştiută totuşi, 

măcar de alţi doi! 

Un alt centru al discuţiei se conturează. Doamna Candoare 

întreabă: „Unde e Sir Peter acum?‖ Imaginaţia aceluiaşi Mere-acre 

dă în clocot: „L-au dus acasă. Le-a dat însă poruncă servitorilor să 

le spună tuturor că a plecat‖. Doamna Candoare emite o ipoteză: 

„Cred că e adevărat, iar Lady Teazle îl îngrijeşte‖. Acelaşi „ştie-

tot‖ confirmă şi dă chiar amănunte suplimentare: „Sigur! Cu puţin 

înainte de a veni eu, am văzut pe unul de la spital‖. 

În acest moment intră Sir Oliver Surface, unchiul celor doi 

fraţi. Benjamin se întreabă: „Ăsta cine o mai fii?‖ Mere-acre cu 

aceeaşi con-vingere susţine: „El e, e doctorul! Sigur!‖ „Intuiţie‖ 

prompt sancţionată de Candoare: „Nu-ncape nici o îndoială! 

Trebuie să fie doctorul – aflăm noi numaidecât‖. 

Trei guri de foc îl asaltează: „Ei, doctore, ce speranţe 

sunt?‖, „Cum se simte pacientul, domnule doctor?‖, „Nu e o rană 

făcută cu sabia?‖, „Are un glonte în piept, nu-i aşa, doctore?‖. 

Cel supus canonadei îşi manifestă surprinderea despre tot ce 

află. Nu este lăsat însă să respire: „Aţi auzit probabil despre 

accident?‖ „Nu ştiu nimic!‖ „Nici că e rănit grav?‖ „Pe naiba!‖ 

„Spintecat într-o coastă...‖ „Împuşcat în piept...‖ „De unul 

Surface...‖ „De cel tânăr‖. La toate acestea, Oliver Surface 

răspunde: „Hei, staţi, staţi! Versiunile dumneavoastră diferă foarte 

mult, totuşi sunteţi de acord că Sir Peter e rănit grav‖. 

Răspunsurile: „Da, în privinţa asta suntem de acord‖, „Cred că în 

privinţa asta nu poate exista nici o îndoială‖. 

Captaţi, absorbiţi de Oliver, unchiul şi nepotul nu mai 

vedeau nimic în jurul lor. Aşa se explică faptul că sunt siliţi să 

recunoască o mare surpriză: „Atunci, pe cuvântul meu, afirmă 



 

34 
 

Oliver Surface, pentru o persoană care se găseşte într-o astfel de 

stare, e omul cel mai imprudent din lume, pentru că îl văd venind 

încoace, cu aerul unuia căruia nu i s-a întâmplat nimic. (Intră Sir 

Peter Teazle). Pe legea mea, Sir Peter, ai venit la timp! Tocmai te 

dădusem dispărut!‖ 

Dezumflarea care se produce e bruscă: „Să mă ia naiba, 

unchiule, dacă am mai pomenit o vindecare atât de rapidă!‖ Cu 

alte cuvinte, nu ei o luaseră razna, ci subiectul disputei lor a 

depăşit aşteptările vindecându-se într-un timp record! 

Are loc o rememorare necesară, într-o evidentă cheie ironică, 

sancţionând tot ce s-a întâmplat. Acelaşi Sir Oliver Surface 

precizează: „Cum vine asta, Sir Oliver Teazle? Te scoli din pat cu 

o împunsătură de sabie în coastă şi cu un glonte în piept?‖ Mirării 

acestuia îi răspunde: „Da, aceşti domni erau gata să te omoare fără 

judecată şi fără medica-mente şi pe mine să mă facă doctor, ca să 

devin complice‖. 

Lămurirea e dureroasă. Când Benjamin îşi exprimă părerea 

de bine că „povestea cu duelul nu e adevărată şi ne pare sincer 

rău de celelalte nenorociri‖, păţitul (aparte) îşi şopteşte sieşi: „Va 

să zică ştie tot oraşul‖. Şi că ştie tot oraşul încă n-ar fi rău dacă tot 

oraşul nu ar şti în mod complet eronat cum s-au desfăşurat 

lucrurile.  

O caracteristică a bârfitorilor dintotdeauna şi de 

pretutindeni – nu se dau niciodată bătuţi. Mai curând s-ar putea ca 

lumea să dispară decât ca ei să-şi recunoască înfrângerea. Atât le 

este de puternic amorul lor propriu! 

„Supravieţuitorul‖, atât de integral salvat, este supus acum 

unui alt gen de tir, mult mai dificil de îndurat deoarece vizează 

viaţa intimă în tot ce are aceasta mai tainic şi mai frumos: „Cu 

toate că, de, Sir Peter, eşti şi dumneata de vină – să te însori la anii 

dumitale!‖ Răspunsul e clar: „Şi-n ce măsură te priveşte asta pe 

dumneata?‖ O altă învăluire: „cu toate că Sir Peter era un soţ atât 

de bun şi merita să fie compătimit‖. Riposta e tranşantă: 

„Compătimire ai spus, doamnă? N-am nevoie de compătimirea 

dumitale!‖ În fine, o ţintă care de obicei e nimerită în punctul 

numit „muscă‖: „Totuşi, Sir Peter, să nu te sinchiseşti de râsetele şi 

glumele de care o să ai parte cu acest prilej‖. Răspunsul indică 

momentul dinaintea exploziei: „Domnule! Vreau să fiu stăpân în 
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casa mea!‖ Iar când i se insinuează: „E un caz destul de obişnuit. 

Şi asta-i o mângâiere‖, Vezuviul erupe: „Doresc să rămân singur. 

Fără multă vorbă, vă poftesc să părăsiţi casa mea imediat‖. 

Bârfitorii îşi sunt credincioşi până în ultima clipă: „Bine, 

bine, plecăm – şi o să avem grijă să prezentăm lucrurile cum ne 

pricepem mai bine‖. Perfid-parşivă garantare. Ca şi compătimirile 

de genul: „O să le spunem tuturor cât de urât s-au purtat cu 

dumneata‖ sau „Şi cu câtă răbdare le-aţi îndurat pe toate‖. 

Replica lui Sir Peter, o replică în mare măsură concluzivă: 

„Prieteni? Vipere! Scorpii! Îneca-v-ar să vă înece propriul vostru 

venin‖, este la înălţimea de până acum a întregii comedii. Sau mai 

curând satire. Comedia păstrează în ansamblul ei un ton de bună 

dispoziţie, niţel amărui, dar fără să afecteze întregul întremător. 

Satira condamnă vehement (gama e de la dispreţ până la indignare) 

aspectele „şocant provocatoare‖, atât la nivelul individului, cât şi la 

acela al societăţii. Ea poate include printre componente grotescul şi 

uneori chiar şi absurdul. Or, Şcoala bârfelilor însumează toate 

aceste aspecte care o şi recomandă ca pe una dintre cele mai 

elocvente mostre ale genului.  

La capătul incursiunii noastre se impune o întrebare: a fost 

oare descrisă vreodată atât de verosimil, în desfăşurarea ei, starea 

de psihoză care caracterizează bârfa sau calomnia? Cu toate 

fazele care o compun şi pe care le-am amintit? 

Prin ce oare se deosebeşte această oglindă tipică stărilor 

evocate, din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, de ceea ce 

se petrece în zilele noastre?... 

Pe lângă numeroasele asemănări, există totuşi o deosebire. 

Ceea ce atunci se desfăşura la treapta unor restrânse, deşi notabile 

comunităţi, acum evoluează acompaniate de tobele, surlele şi 

fanfarele mijloacelor media. Mijloace ce pot afecta totul. 

Iată de ce o punere în gardă privitoare la bârfă şi la 

calomnie poate va determina o mai sobră tratare a propriei 

persoane în aşa fel încât puzderia de intruşi gata să devoreze orice 

şi pe oricine, să întâmpine o stavilă în drumul ei funest şi 

furibund totodată. 

Omul avertizat este aproape în întregime salvat! 
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 MIHAELA V LADU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIN CORESPONDENŢA INEDITĂ A LUI IOAN BIANU 

Scrisoare
5
 

 Cărțile vechi aflătóre în poseiuneabisericei greco-catolice 

din Rosia de munte, […], Transilvania, comitatul Albeiinjerione 

1. Strastnic care cuprinde în sine slujba sfintelor patimi și a 

învierii Domnului acum întru acest chip tipărit  supt stăpânirea 

prea înălțiateicesaro-crăesci: Mariei Teresei blagoslovenia prea 

sfințitului vlădichii Făgărașului KiruiKir Petru Pavel Afrondela 

Bistra în mănăstirea sfintei Troițe la Blaj-Aici de la 1753. De la 

Vasile Constandin. 

2. Strastnic: Titlul cărți lipsesce; încolea e complet. Sě pare a fi o 

edițiune mai târzie celei prime. Pre o figură ce se află la începutul 

și finea cărți; sě află tipărit numele: Demiter 7238 [1753], sěpóte 

că e anul după complotul bizantin. A fost legat în piele. E în stare 

rea. 

                                                             
5Biblioteca Academiei Române (B.A.R.), secţia Manuscrise, Arhiva Ion Bianu 

- Apelul Academiei Române şi  corespondenţa oficială purtată pentru 

urmărirea cărţilor vechi româneşti cu ocazia întocmiri Bibliografiei vechie 

româneşti a lui Ioan Bianu, Dosar IX (2) varia 3 – Piesă 129. 
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B. Dumnezěeștileliturgii a celor dintre sfinți părinților noștri Ioan 

Zlatoust Vasilie cel mare și a Preș de stemei; acum întâiu întru 

acest chip tipărite: stăpânind prea întiěleaptecesaro-craiescie 

Romanilor prin ceasa Ardealului ipoci. Maria Teresia cu 

blagoslovenia prea luminatului și prea sfințitului KiruiKir: Pteru 

Pavel Aron vlădica Făgărașului. Mănăstirea sfintei Troițe, la Blaj. 

/Anul dela 1756 De MichailBecskereki. E complet, a fost legat în 

pele, e în stare rea/. 

 

4. Catavasieriu 

Acum a treia óră tipărit cu blagoslovenia excelenției sale prea 

luminatului și prea sfințîtului Domn Domnului Mitropolit G. 

Grigorie Maer, vlădica Foigoirașului și a tóatațiara Ardealului, a 

prea înălțatei cesaro-craeștimariri sfetnic din lăuntru. 

În sfânte Mitropolie la Blaj. Anul dela mântuirea lumiei 1777. De 

Pětru-Popovici-Raim. Tipograful. 

/E legat în piele, relative e în stare bună/. 

 

 Roșia de munte 11 Septembre 1898. 

 

Paroh, Ioan Maior 

           [semnătură] 
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Scrisoare
6
 

 

Ilustre Domnule bibliotecariu! 

 

 Cetindu-Vě în revista ,,Biserica ortodoxă română‖ din 

Bucuresci anul XXII (1898/9) Nr. 8 Apelul publicat pentru 

însimnarea de cărți vechi în scopul  compunerei Bibliografiei 

române vechie, - cu deosebită stimă îmi permit a Vě pune la 

disposițiune 31 file manuscripte, pe cari sunt înșirate și descrise 

cu deamenuntul tot atâtea cărți vechi și anume: 

 

1. Evangelion în limba slavonă, manuscript; 

2. Evchologion (Molitvelnic), în limba română, manuscript; 

3. Octoich, în limba română, manuscript; 

4. Antologion (Mineiu prescurtat) în limba rom. și slav., 

necomplet; 

5. Mineiu pe Decembre, titlul lipsesce, tipărit în Hurezi; 

6. Carte rom. de învěțătură de metr. Varlaam, tip. Iași 1641 și 

1643; 

7. Noul Testament, de metr. Simion Ștefan, tip. Belgrad, 1648; 

8. Sicriul de aur (necomplet), Sasșebeș, 1683; 

9. Kiriacodromion, Belgrad, 1699; 

10. O carte polemică relig[ioasă], tip. 1699 (Snagov), titlul 

lipsesce; 

11. Triodion, tip. Sub Nic. Al. Mavrocordat la a[n] 1726; 

12. Mărgăritare, de I. Chrisostum, Bucuresci 1746; 

13. Enchvologin (Molitvelnic), Buzeu, 1747; 

14. Catavasieriu, în limba greacă, slavonă și română, Rîmnic, 

1750, incomplet; 

15. O carte polemică de Nil archiep […], Rîmnic, 1760; 

16. Evangelĭeni, Blaj, 1765; 

17. Voróvă de întreb. și resp. Întru chs. De Sim. archiep. Tesal, 

Bucuresci, 1765; 

18. Apostolionis, Blaj, 1767; 

19. Pravilioară, Bucuresci, 1781; 

20. Propovedanii de Sam. Klain, Blaj, 1784; 
                                                             
6Ibidem, Piesă 103. 



 

39 
 

21. Cuvintele lui Teodor Studitul, Rîmnic, 1784; 

22. Cuvintele lui Dorotheiu, Rîmnic, 1784; 

23. Penticostariu, Rîmnic, 1785; 

24. Forma clerului de episc. Ioan Bobb, Blaj, 1809; 

25. Cuvěntări  de la Vaida către ep. I. Bobb, Blaj 1813; 

26.
7
Octoich, Blaj, 1825; 

27. Tipicon, Buda, 1826; 

28. Estras din Testamentul vechiu, Ioan de KirirKreroma, Sibiiu, 

1834; 

29. Liturgieru, Sibiiu, 1835; 

30. Cartea celui ce vepocăesce, comp. și soad. de doi cuv. episc. 

Vas. Moga, Sibiiu, 1844.  

 

 Dintre cărțile acestea cele înșirate sub numerii 4, 5, 14, 

16, 18, 22 și 26, fiind propritateainstitului de corecțiune 

(penitenciar de deținuți și criminali) reg. nug. regn., la nici un cas 

nu Vi le pot pune la dispositiune nici pe timpul cel mai scurt; 

celelalte  însě, da, tóte, dar nu mai mult timp decât o lună de ᶁile 

și dintre ele Véoferu spre schimbare următórele: 

 

1. Evangelionul slavon manuscris, pentru care rog sé mi se trimită 

cele 12 Minee lunare tipărite cu litere latine.  

11. Triodion, 1726, pentru care să mi se trimită un Triod în care 

să cuprindă și slujba din sěptămâna G. Patimi și apoi din 

Penticostariu, tipărite tot cu litere latine,  și 

13. Enchvologion, Buzeu, 1747, pentru care ni se va trimite un 

Evangelioniu și un Octoich mare, tipărite de asemenea cu litere 

latine (tóteoperile cerute apărute în Tip. Cărților bis. din 

Bucuresci). 

  

 Věd, că am cerut cam mult în schimb, dar vé rog a lua în 

considerare, că le cer pentru nisce biserici de tot seracedela noi 

le-am primit spre schimbare cu alte cărți rituale de cari sunt 

                                                             
7Titlurile cărților numerotate cu 7, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 19-26 sunt tăiate cu o 

linie în creion albastru. 
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lipsite mai de tot, căci cele ce le au, atât sunt de deteriorate de nu 

le mai pot folosi și bani nu au pe ce să-și cumpere altele. 

 Sperând un respunsufavoritiu în privința efortului de 

scghimb, - rămân al Ilustrității Vóstre, în Gherla, ([…] Ungaria), 

5/18 Decembre 1902 

 

 

 

Ilustrății Sale Dlui Ioan Bianu, Bibliotecarul Academiei Române 

în Bucuresci. 

Calea Victoriei 135, Romania 
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Scrisoare
8
 

 

[Pe scrisoare apare consemnat: ,,Cerere la Minister ca să ne dea 

delaTipogr. cărților bisericesci] 

 

Ilustre Domnule bibliotecariu! 

 

 Înainte de tóteVé mulțumesc cu deosebită recunoștință 

pentru fasciculele (I-V) trimise din Bibliografia română vechie, 

apoi în urma epistolei Ilustrității Vóstre din 9/22 Decembre a. c. 

cu deosebită plăcere am onóre a Vé pune la disposițiune în pachet 

separat spre folosire la compunera Bibliografiei române vechi, 

următórele cărți: 
 

A. 

1) Evangheliariu slavon, manuscript; 

2) Triodion, tipărit la a. 1726 (unde?) sub Nic. Aldr. Mavrocordat 

și Daniil metrop. Ungrovlachiei,       și 

3) Enchologion, Buzeu 1747. 

 

 Pentru cărțile acestea conform învoelei reciproce ni se vor 

trimite în schimb: 

a) Cele 12 Minee 

b) Triod mare  

c) Penticostariu 

d) Octoich mare și 

e) Evangelionu 

tipărite tóte cu litere latine în Tipografia Cărților bisericesci din 

Bucuresci: 

 

B. 

1. Carte rom. de învěțătura , Iași 1641… 

2. Carte séu lumina de Nil archiep, Rîmnic, 1760, și 

3. Tipicon, Buda, 1826. 

                                                             
8 Ibidem, Piesă 104. 
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Cari ni se vor retrimite în decurs de o lună dela primire, și  

4. Catavasieriugrec-slavon-român, Rîmnic, 1750, și 

5. Apostolieriu, Blaj, 1767 

 

 Cât pentru cartea de sub numěrul B. 1. (Carte rom. de 

învěțătura , Iași, 1641) sunt aplicat a o ceda Academiei Române, 

dacă ni se vor trimite pentru ea în schimb următórele cărți: 
 

a) Carte de rugăciuni 

b) Carte de Te Déum 

c) Orologion mare 

d) Penticostariu 

e) Rânduiala Proscomidiei (șablon) 

f) Tipic bisericesc 

g) Triod 

h) Colecțiune de predici și conferințe de Silvestru episc. Hușilor 

i) Meditațiuni asupra Psalmilor de același 

l) Morala pentru copii de episc. Maniu 

m) Teologia pastorală de Gilescu,                    și    

n) Îndepărtarea legii Pravilei cea mare edit. Blorombery – 

Missail, Bucuresci, 1871. 

 

 Bunul simț îmi spune, că deastădată cer cam mult în 

schimb, - dar numai așa este biserica repectivă aplicată a 

schimba, căci fiind fórte săracă, are mare lipsă de aceste cărți 
bisericesci […] în tratatul greco-oriental român al Deașului (Děs), 

deoarece parochiilenóstre din jurul acesta fiind de tot sěrace și 

copleșite de streini, nu sunt în stare a înființa biblioteci parochiale 

pentru preoții lor, și nici acestora nu le permite starea materială 

precară a se prevedea de ajuns cu cărți scientifice pentru 

luminarea poporului de mai multe chestiuni ardetóre; deci ne-am 

simțit a ne pótea ajuta în chipul acesta deocamdată în privința 

acésta. 

 Stând lucru astfeliu, ne-ați face un deosebit de prețios 

suveniriu, dacă a-ți stărui pe lângă Academie sě ne trimită gratuit 

publicațiunile sale, mai cu sémă cele cuprinse istoric și teologic. 
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 Tot la propunerea mea a decis sinodul protopopesc 

respectiva conferința preotéscă scrierea monografiilor tuturor 

parochiilor din acest protopresliteral, precum și conscrierea 

minuțioasă a tuturor cărților aflătóre în tóte bibliotecile 

parochiale și ale transpune (conscrierile) biblioteceiînființânde; 

deci posibil să se afle și cărți ce Vétrebuesc la compunerea 

bibliografiei române vechie, și aflându-se, cu tótă plăcerea îmi 

voiu permite a Véavisa. 

 Sperând un respunsfavoritoriu în privința schimbului de 

cărți și a cereri de cărți gratuite dela Academie pentru biblioteca 

protopresliterală ortodoxă manționată, remân al Ilustrității 
Vóstre, 

 

Gherla ([…], Ungaria), 16/29 Decembre 1902     

devotat serv. și deosebit schimbătoriu.  

 

 

 

Gavriil Hango 

Preot greco-oriental-român 

La penitenciarul reg. neg. regn.   

Ilustrității Sale Domnului Ioan Bianu, bibliotecariul Academiei 

Române în Bucuresci. 
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TEREZIA FILIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUCIAN BOIA – FACEREA MITULUI 

EMINESCIAN-ETNICISM, NAȚONALISM, MIT 

ROMÂNESC  (II) 

 
Agent al dorințelor și idealurilor diferitor categorii și 

orientări din societatea românească, coagulând aspirații latente și 

tendințe manifeste în tumultul social, răspunzând ideatic diferitor 

sentimente, năzuințe, nostalgii sau frustrări,  Eminescu devine în 

viziunea lui Lucian Boia „românul absolut‖, așa cum îl definise 

Petre Ţuțea. Autorul rostește, poate, cu un pic de ironie, sintagma 

aceasta vizând mentalul public românesc sedus de modelul în 

care se regăsește. Orice mental și orice mit se formează însă 

asemănător, adică aluvionar și contextual, din afluențe și 

depuneride date noi și vechi, așa cum remarcă Durand în 

Aventurile imaginii. În facerea mitului eminescian, imaginea 

poetuluia acționat postum extrem de viu în conștiința publică, 

ancorându-se în evenimente, elanuri, curente de opinie. Scriitori, 

istorici, jurnaliști, profesori, oameni de rând, ba chiar politicieni 

au reactivat-o mereu în spațiul public și cultural. Aflat astfel la 

îndemâna  unor formatori de opinie, ori simpli consumatori de 

sentimentalism liric, poetul a devenit reper, mit național. 
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În secolul XX ecoul sau imaginea  Eminescu cunoaște un 

crescendo. Această devenire e structurată în carte pe date, etape,  

argumente. Deceniul1900-1910 impune conștiinței publice „un 

nou Eminescu”, remarcă L. Boia (pp.47-64) menționând factori 

care au redimensionat mitul său: depunerea în 1902 la Academia 

Română a lăzii cu manuscrise de către T. Maiorescu; un articol 

publicat de N. Iorgaîn Sămănătorul, 1903, „Eminescu și 

generația de astăzi‖; publicarea Prozei lui Eminescu în 1905; 

publicarea mai multor  ediții de Poezii postume  la începutul 

deceniului, și un volum de Literatură populară  (Ilarie Chendi, 

Nerva Hodoș). Acestea îl reproiectau pe Eminescu, la mai bine de 

un deceniu de la stingerea sa, în noi dimensiuni: un Eminescu 

patriot și naționalist. Un Eminescu profet al naționalismului, un 

Eminescu poet nostalgic, melancolic, un Eminescu mitic, ce 

restituie românilor într-o viziune fabulos-istorică: Dacia veche, 

Evul Mediu, Revoluția  de la 1848, Transilvania, Horia, 

Mureșanu etc. Ardelenii devin susținătorii noului Eminescu. 

Aurel Popovici vede în Eminescu un profet al naționalismului 

(p.55). Sămănătoriștii îl adoptă ca model al doctrinei lor 

tradiționaliste. Poetul devine subiect și model în manuale școlare. 

Tema trecutului face din poetul pesimist și sentimental un model 

de patriotism și naționalism românesc. 

Postumitatea imediată a lui Eminescu din următoarele 5 

decenii (1890-1950) și cea din zilele noastre au lucrat mereu și 

lucreazăla acest mit, încât azi Eminescu li se pare unora un reper, 

altora o amenințare, o exagerare, dacă nu ceva vetust, depășit, 

inactual. „O erodare de netăgăduit a operei‖ (p.85) azi, remarcă 

însuși Lucian Boia. Numai că miturile nu se degradează 

niciodată, ele se redimensionează permanent dar nu pier. Citatele 

și opiniile de care se prevalează autorul sunt numeroase, diverse, 

contradictorii, de la Caragiale, Negruzzi, Macedonski, Iorga, 

Maiorescu, la Lovinescu, Caracostea, Vianu, Călinescu, la critici 

actuali. Autorul își focalizează privirea pe acel ceva eminescian 

care a energizat mișcările culturale și social-politice, în fiecare 

etapă. Dacă observațiile lui Maiorescu în notă condescendentă 

despre starea materială a poetului și comparația poemei Venere și 



 

46 
 

Madonă cu Rodica lui Alecsandri par azi naive ori eronate, istoria 

are însă caracter justițiar. „Opiniile critice trec ca sold în favoarea 

poetului‖, iar răuvoitori, precum Macedonski, își pierd definitiv 

locul pe care l-ar fi meritat de altfel în literatura română. Critica 

sau ironia necruțătoare trece în contul lui Eminescu un plus de 

simpatie pe care Macedonski, bunăoară, sau alții ca el o pierd 

iremediabil. Mitul se țese astfel paradoxal, saltul în universalitate 

îl face Eminescu, cel criticat pentru rimele și excesele versului 

său, nu Alecsandri, „cel mai mare poet‖ român al vremii. 

            Cum miturile se iscă și din fapte memorabile,și din 

defulări,   ancorând în contexte istorico - sociale favorizante sau 

ba, mitul eminescian apare ca e o construcție intrinsecă spațiului 

românesc, ivită dintr-o multitudine de nevoi sau de excese, de 

contestări și negări, de aprecieri și exaltări.  

Contestatarii au rolul lor. A. D. Xenopol îl vede pe 

Eminescu „confuz în idei și sărac în rime”, chiar Iorga și Vlahuță 

au rezerve care, exprimate azi, i-ar face pe admiratorii poetului să 

tresară, să repudieze reactiv aceste nume celebre din patrimoniul 

literaturii române. (p.38) Aron Densușianu sporește corul 

contestatarilor: „acest specimen poetic bolnav și dezechilibrat‖; 

G. Călinescu numește aceste afirmații: „veninoase dobitocii‖. C. 

D. Gherea avea rezerve critice în ceea ce privește condiția femeii 

eminesciene, găsind cauze sociale dramei erotice. I. Nădejde și C. 

D. Gherea – în linia lor stângistă– îi aduc reproșuri,    văd în 

Eminescu  un „pesimist moleșit‖  care plasează fericirea în trecut. 

(p.93) .Al Grama în M. Eminescu, studiu critic, îi aplică poetului  

o condamnare de ordin moral și patriotic, care nu face însă decât 

să-i sporească valoarea. 

Receptivitatea didactică a unor autori de manuale exaltă 

un Eminescu model. Enea Hodoș cultivă poza melancolică 

pesimistă dar remarcă farmecul particular al limbii, Gh. 

Adamescu, într-un manual de literatură română, vorbește de 

sculptura versului. 

Elogii și rezerve vin din partea unui mare număr de 

opinenți. Ilie Cristea, în Viața și opera lui M. Eminescu, vede în 

poet un  ideal al românimii, o înrâurire asupra tineretului etc. dar: 

„….nu poate fi scopul poeziei să pustiască orice nădejde, orice 
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idealism…‖. „Un mare păcat - pierderea credinței…. ‖ , Anghel 

Demetrescu–denumit de G. Călinescu, „un cretin‖– vede în 

Eminescu, un erudit de factură clasică. Ilarie Chendi, Nerva 

Hodoș, I Scurtu,– Academiaera un fel de cuib al ardelenilor, 

menționează Boia –se dedică editării lui Eminescu. Aurel C. 

Popoviciîl numește pe poet, un profet cunoscător al neamului 

românesc, al mersului său prin istorie. Ordeanu, extravagant, 

exacerbează rolul lui Eminescu, Octan Minar, insinuant, 

inventează documente și date. E. Lovinescu în Istoria civilizației 

române contemporane, deși rezervat în primele sale reacții 
despre Eminescu, recunoaște în cele din urmă în vol. VI,  Mutația 

valorilor estetice, actualitatea viziunii poetice, remarcând „o 

demnitate poetică pe care nimic nu o poate clinti din loc”. 

Deceniile 1910-1930 aduc o acalmie în ceea ce privește 

studiile despre Eminescu. G. Galaction în 1924 editează M. 

Eminescu, A. C. Cuza scrie o lucrare despre  Eminescu, 

reprezentant al romantismului în care evidențiază un Eminescu 

naționalist. D. Zeletin și  C. Banu scriu și ei despre Eminescu 

într-o linie cumva neutră. Deceniul 20-30 favorizează în cultura 

română o mitologie autohtonistă în care influența lui Eminescu e 

cumva  intrinsecă: Getica lui Pârvan, 1926, Dacia preistorică a 

lui Densușianu, L. Blaga, „Istorie și mit în conștiința 

românească” Iorga, Introducere sintetică la Istoria literaturii 

românești, 1929.  Pentru Mircea Eliade, Eminescu reprezintă un 

„secol XIX românesc, naționalist și mistic‖. Antisemitismul și 

extremismul se prevalează și ele de mitul eminescian, găsindu-și 

în el justificări și argumente. În doctrina legionară, L. Boia 

găsește teme, atitudini și elemente preluate din Eminescu.  

Perioada 30-45 e numită în carte „Deceniul Eminescu‖, 

după o sintagmă dintr-un articol al lui M. Eliade, „Momentul 

Eminescu‖
9
. Acest deceniu e„un salt considerabil în mitologia 

eminesciană‖care îl consacră definitiv pe poet ca „expresie a 

spiritului românesc dintotdeauna‖. Inițiatorii și liderii unor 

mișcări se prevalează direct și indirect de Eminescu. Modelul   

său e tributar profilului naționalist al românului-tip, (p.87) 

                                                             
9M. Eliade, „Momentul Eminescu‖, în Viața literară, București , 1935 
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întruchipat de intelectualii vremii, N. Crainic, O. Goga, A. C. 

Cuza, Al. Vaida Voievod dar și M. Eliade, N. Iorga etc.  „În lipsa 

fermentului național, țara aceasta nici n-ar fi existat‖, remarcă Dl 

L. Boia (p. 88). Dar afirmația aceasta, oricât de adevărată, ,nu 

exceptează poporul român de la cursul istoriei, căci orice țară din 

lume e construcția unui astfel de ferment, mai întâi etnic și apoi 

național/ist. O etniese afirmă în timp ca națiune și în spațiu ca 

structură statală. Deceniul 4 e marcat de lucrări care-l exaltă pe 

Eminescu, autohtonismul, dacismul –M. Eliade în revista 

Vremea, 1936, Cele două Românii, Simion Mehedinți scoate 

cartea Optimismul lui Eminescu, 1936. Paul Georgescu scrie 

Naționalismul lui Eminescu, 1941, M. Eliade publică la Lisabona 

în 1942, articolul Eminescu, poetul rasei române etc.‖ arătând că 

poetul rasei române „prețuia integritatea rasială și spirituală a 

poporului român, tipul carpatic, exemplarul masculin frumos…‖ 

etc. Frământatul deceniu patru  ar sta deci în opinia Dlui Boia sub 

semnul lui Zamolxis. Teorii despre zeu, ca discipol al lui Pitagora, 

sunt scrise inclusiv sub înrâurirea lui Eminescu.S Mehedinți îl 

compară pepoet cu Zamolxe, „cea mai  cuprinzătoare minte și cea 

mai clară conștiință a poporului carpatic de la Zamolxe până azi.‖ 

Eminescu e„ unitatea de măsură a tuturor valorilor noastre ca 

națiune‖, afirma S. Mehedinți, plusând pe naționalismul poetului. 

(p.93) Toate aceste afirmații și exaltări conduc la găsirea unei 

formule care ar exprima edupă Dl Boia esența istoriei naționale,  

triada Horea-Eminescu-Căpitanul sau Zamolxe-Eminescu-Ștefan 

cel Mare etc. Iată-l pe Eminescu fructificat din plin, fără voia lui,  

de curentele extremiste și naționaliste. Acesta este iarăși  riscul 

oricărui mit, oricărei personalități remarcabile, de-a fi însușit/ă în 

postumitate, ca justificare în scopuri dintre cele mai diverse. 

Ideile doctrinare ale lui Eminescu, naționaliste, istorice, 

etice, economice, sunt fructificate de N. Manoilescu, A. C. Cuza, 

M. Eliade, S. Mehedinți, N. Iorga, Paul Georgescu. Opțiunea 

istorică a lui Eminescu pentru Transilvania era pentru Casa de 

Austria. Antisemitismul poetului era mai mult unul de tip 

economic, nu rasial și cultural, dar el a produs discipoli.  

Modelul economic propus de Eminescu era cel corporatist 

apreciat de M. Manoilescu, care vede în Eminescu „un 
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economist de linie mare‖, „cu o reală cultură matematică‖, iar I. S 

Ordeanu îi dedică o analiză de tip economico-mitic în cartea 

Eminescu pesimist, poet și economist.  Modelul statal ideal 

era:Satele Unite ale Austriei, din care să facă parte și România. 

Eminescu tinde să se impună ca „exponent privilegiat al nației‖, 

„o desăvârșire a viziunii de viață a poporului românesc‖ (p. 97) 

observă  L. Bozîn Eminescu. Încercare critică, o primă tentativă 

de identificare a poetului cu fondul spiritual românesc. Ioana 

Both consideră însă „legionare ‖ astfel de argumente, deși 

autorul, evreu, nu putea fi legionar. I. Călugăru, și acesta evreu, 

scrie „Un Eminescu adevărat”, 1933, căutând a releva esența 

poetului  nu conturul exagerat  subiectiv al multor interpretări.  G. 

Călinescu exploatează și el românismul lui Eminescu în Viața lui 

M. Eminescu, 1932. În mitologizarea călinesciană, geniul critic al 

lui Călinescu s-a contopit cu legenda geniului eminescian. 

Avangardiștii se feresc de comentarii necuviincioase la adresa lui 

Eminescu. 

         Amplificarea vieții culturale diversifică preocupările 

și temele, generația tânără de cercetători – G. Călinescu, Șerban 

Cioculescu, Vl. Străinu, Perpesicius, P. Constantinescu, 

Tudor Vianu, creează o efervescență al cărei beneficiar este 

Eminescu însuși în postumitatea sa (p.104). Începe marele șantier 

Eminescu –eminescologia se conturează ca un câmp de cercetare 

iar critica literară numără un șir de eminescologi. Se propune o 

catedră Eminescu la Universitatea București. Se scot la iveală noi 

documente și interpretări. Ediția Perpessicius, este inaugurată în 

1939 la comemorarea a 50 de ani de la moartea poetului, 

Volumele II, III în 1943, 1944, vol. IV în 1952, vol. V în 1958, 

vol. VI în 1963. În 1989 se ajunge la vol. XVI.. Interpretările se 

diversifică, se înmulțesc, merg în adâncul operei. Comuniștii, se 

folosesc din plin de Eminescu, din nevoia de-a se raporta la o 

personalitate de anvergură națională și universală, în spiritul 

internaționalist al anilor ’50. Unii îl imită (A.Toma) alții 
deformează mesajul operei, alții cenzurează ideile prea ofensive, 

sunt cenzurate afirmațiile critice făcute altădată (G. Călinescu, E 

Lovinescu). În anii ’70, comuniștii naționaliști, ca și legionarii, îl 
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tratează din nou pe poet ca exponent al fondului etnic. Eminescu 

însă rămâne  același,  mitul său sporește, se complexifică și 

energizează toată cultura română. 

Privind acut, analitic, Lucian Boia vede, în cazul mitului 

eminescian, dosul țesăturii, el prezintă și analizează mai mult 

nodurile de pe spatele covorului, care fac de fapt frumusețea 

modelului de pe față. El devoalează procesul țeserii de la sine a 

mitului, augmentat de contexte istorico-sociale și culturale care-l 

atenuează unele, ori îl refac și îl redimensionează  altele.  

Personalitatea eminesciană sparge însă toate barierele, 

devansează toate rezervele formulate și se afirmă cu putere ca mit 

național, ca poet al românilor –aspect pregnant relevat de cartea 

Dlui L. Boia.  Dincolo de cât de mult iubesc românii mitul 

Eminescu, cât de mult ne regăsim în el și se regăsește el în noi, 

istoria, cursul timpului schimbă permanent percepția publică, 

eaglisează între înălțare și cădere, elogiu și negare. Geniile rămân 

însă de neclintit, ca stâncile, ca munții cu care ne obișnuim să îi 

vedem în zare, de departe, să-i luăm ca reper dar nu-i judecăm 

pentru potecile abrupte, ascunzișurile, văgăunile, piscurile și 

prăpastiile lor.  Această „obișnuință‖ a noastră cu Eminescu și a 

mitului său cu noi o acceptăm, cu încântarea, cu satisfacțiile și cu 

rezervele care se impun. 
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MIRCEA VAIDA-VOEVOD: FANTASMELE POETICE 

ALE ZARANDULUI 

 

 

Poezia lui Mircea Vaida-Voevod propune o structură 

lichidă, în care fantasmele toposului Zarandului definesc o lume 

internă, o lume, ce se scurge spre nemurire, prin prefabricarea 

logosului. Lumea-fantasmă se construiește prin prefacerea ideilor 

și motivelor, a trăirilor, suspendate între bucuria reîntâlnirii 

strămoșilor și durerea, suferința unor întâmplări, reunite sub o 

formă transcendentală. Este matricea devenirii urmașilor, prin 

reluarea cântată a trecutului. Actul artistic este stratagema 

discursivă a căutării și a comprehensiunii tensiunii, care cuprinde 

și care sălășluiește în spiritul și convingerea eului-evocator. 

Poezia este nu doar curgere, spre împlinirea suferinței, prin cânt, 

ci este și o provocare, adresată eului-colectiv al celor care 

subsumează, acțiunile și activitățile himerice, unui destin 

străpuns de iluzie.  

Imaginarul poetic transpare într-un joc al arderilor, acolo, 

unde curgerea spre fantast ține de o anume derulare a unui lirism-

evenimente, petrecute, întâmplate „cândva‖. Acel „cândva‖ 

ordonează trecerea spre marele tot universal, cercul de cristal al 

tăcerilor și al revoltelor, al tânguirilor și al neînțelegerii unor 
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fapte, devenite, brusc, scenariu al unor lumi nenumite. Ele 

evoluează distinct, însumând întreaga stare de fapt a perspectivei 

construite în așteptare. Există, la Mircea Vaida-Voevod, un 

„continuum‖ spre lumea-fantasmă, spre locul unde străbunii își 

trăiesc spectacolul ori al arderii și al morții, ori al învierii și al 

comunicării, prin logos, cu urmașii. Este un discurs poetic, ce 

transferă himera din metafora unui destin, prelucrat în scoarța 

gorunului, în metafora altui destin, cel al vieții dincolo de arhetip. 

Iluzia și transformarea sunt reprezentări ale unei logici, prin care 

se justifică fiecare rostire, fiecare gest ori sens.  

Mitul reîntoarcerii, spre fantasmele Zarandului, deschide 

drumul spre vechiul ideal din „umbra unei vechi biserici‖. Visul 

eului iese din vreme, devenind avid de cunoaștere. Alchimistul-

tăcut, al prefacerilor și al iluziei, caută forma lumilor neînțelese, 

ale tenebrelor, ce se regăsesc în poruncile pe care le evocă acea 

voce-eu, de departe, de dincolo de himeră. Credințele eretice, 

arderea spirituală și conceptuală a propriei nașteri, în lumea în 

care umbra stăpânește starea existențială-vid, semnifică o 

purificare, prin recunoașterea și acceptarea unui dat firesc, 

natural, obsesiv, a celor care recreează drumul vechi, călătoria 

revenirii la obârșie, la matricea estetică a amintirilor. „Drumeagul 

plin de țărci‖ este act sublim, prin care se trece pentru a atinge 

forma ultimă a traversării arcului de foc al golului. Zborul, spre 

lumea neîntinată a prefacerii, înseamnă păsări-fantasme, 

nenumite, necaptive în mreje ale destinului altora. Sunt cele care 

propun derularea evenimentelor de lângă gorun, acolo, în „vremi‖ 

neîncepute, în „vremi‖ decupate din arealul-arcă. În acel „acolo‖ 

se prelungește obsesia amforei străbune, a osemintelor de pe 

miriști – simbol al noii-vechi lumi, suspendate între 

silențiozitatea cântului și zgomotul surd al celor care vin spre 

urmași.  

Înfruptarea păsărilor-himeră, din osemintele străbunilor, 

din Zarandul-iluzie, construiește, la Mircea Vaida-Voevod, cadrul 

unei organicități, dispuse în crâmpeie-fluidități, ale unei alte 

nașteri, ale unui joc la dublu, între eul-singular și variațiile de la 

tăcere la zgomot, la vacarmul potolit, al mișcării poetice, din 



 

53 
 

umbra bisericii-credință. Pasivitatea amintirilor se reflectă în 

dinamica și fierbințeala unor iluzii, ce „îmi încolțesc în trup‖. A 

sădi, în pământul-matrice, destinul vremurilor și al generațiilor, 

devine bucurie a unor însușiri umane, a unor reflexe ale spiritului, 

ce însuflețește o gamă variată de provocări, de atitudini, de 

sensuri plurivalente. În această panoplie poetică se topesc 

reîntoarcerile la centrul lumii-vechi, la acea obsesie, sfârșită în 

Gorun, neam, casă. Scenariul căderii, în abisul cunoașterii 

interne, este înțeles drept receptare a unui drum invers, peste care 

se clădește cu „oseminți‖, în vederea retrasării unor coordonate. 

Imaginea-„Măria-Sa‖, a cărei identitate nu este dezvăluită, este 

ermetic blocată în altă iluzie, altă transcendere a logosului, 

timpului și spațiului. Veghea „Măriei-Sale‖ propune deschiderea 

spre un început, ce se dorește a fi continuare, în prezent, a 

trecutului, a imaginarului, în care se dezlănțuie întreaga tensiune, 

ce a stăpânit firea omului-Zarand, a omului-urmaș. „Arhangheli 

mohorâți și sfinți‖ întreprind acțiuni diverse, de ocrotire și de 

conexiune a destinului eului-prezent cu eul-trecut, totul sub 

masca necuprinderii și neajungerii la celest.  

Destinul se ivește din himeră, din logos, ce descrie taina 

celor ce se află blocați în existența dintre a fi și a nu fi, pentru că 

„toți sunt jos și bătuciți de anii‖. Lumea de jos este lumea ce 

separă drumul „incognito‖ spre fantasmă, spre jocul mascat 

dimprejurul Gorunului, este horire a surâsului celor morți, 
regrupați în jurul universului-taină de „sub Dealul Lia‖. Astfel, 

poezia, ce se arde în tăcerile grave, se toarce în imagini ale 

căderii și ale transformării, din personaje-eu în ființe-eu, ce-și 

caută, fără busolă, drumul vechi. Ele devin eroi-stinși, prefăcuți 

în materie primordială, în lutul uscat, de pe marginile vremurilor 

– singulară concepere a noului-vechi eu-oameni, „ce dorm sub 

fierul plugului, sub roți‖. Somnul lor este moartea liniștită, o 

eternă coborâre în infernul fără ieșire al cânturilor nesfârșite. 

Imaginea-cetate a Gorunului și osemintelor, pe care se clădește 

podul spre neant, echilibrează lumile din poezie. Acestea parcurg 

un destin, mereu același destin al celor cu „cojoace, bumbi, 

căciuli de moți pe cranii‖. Moartea nu este decât pasul spre 
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integrarea într-un joc multiplu, a cărui ecuație estetică 

configurează descrierea drumului spre tăcerea absolută, profundă, 

pe ulița „ce vine din adânc‖.  

Imaginea moților este legată de celest, de bucuria 

justificată a legăturii cu glia, cu acele oseminte care construiesc, 

realizează și materializează hărnicia și străduințele pentru 

continuitate. Este continuarea, dincolo de gesturi și tradiții, de 

sensuri și practici, a iluziei, eliberată de fericirea în care s-a creat 

și a existat, din vremuri străvechi, un „bătrân popor‖. Veșnicia 

acestuia rezumă nu numai organicitatea existenței, ci, aduce în 

discuție, dinamica unei asprimi a cuvântării, dar și a unei armonii 

glăsuite. Plânsul moților accentuează, „cu-o lacrimă cât Dunărea 

în ochiul stâng‖, iluzia unei apropieri de spiritualitatea autohtonă, 

capacitatea de a preveni sfârșitul unui ciclu natural al lumii-

fantasmă. Întoarcerea, pe „Drumul Vechi‖, să nu simbolizeze 

numai o revenire „înspre izvor‖, ci să fie prelucrarea estetică a 

unei noi inițieri, în tainele golului din sufletul-eu.  

Obsesia poveștii-istorie a Zarandului și a oamenilor 

acestor locuri concepe însăși starea inițiatică, a unui nou început, 

a unei noi revendicări și evocări a destinului care, prin plângere, 

s-a stins, și-a pierdut din identitate. Moartea și plânsul sunt măști 

ale moților, care continuă să creeze fantasme, dincolo de 

spiritual, dincolo de credință. Despărțirea și, mai apoi, revenirea 

la neamul-matrice, a eului evocator, condiționează o invocare a 

simbolului Zarandului, a „Mai Marelui‖, o așteptare a acestuia 

până când lumea, ermetică, neîmplinită, nefiresc de absentă, va 

reveni la viață. Ea va continua să-și trăiască și să-și 

repovestească, încercările și trăirile, scenariile și înscenările, 

acolo, „pe hotar‖, acolo, unde destinul poate surâde „în umbra 

florii soarelui‖. Se reflectă, ca într-o oglindă, locul, în care 

fantasma-eu rabdă, întru reîntâlnirea cu fantasmele drumului 

vechi, „podit‖ cu nedeslușite taine, obsesii și neîmpliniri, cu 

morți ce nu surprind, doar prefac și privesc: 

 

„Visam în umbra unei vechi biserici, 

e vremea Doamne, setea să-mi înțărci, 
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cu vocea grea poruncile să-mi strigi. 

Mă bântuie eretice credințe, 

îmi amintesc drumeagul plin de țărci, 

cum ciuguleau din miriști oseminte. 

 

Fierbinți îmi încolțesc în trup semințe, 

mi-e vechi Gorunul, neamul, casa, 

cotitul drum podit cu oseminți, 
unde veghează încruntat Măria-Sa 

între arhangheli mohorâți și sfinți. 
 

Ei, toți sunt jos și bătuciți de anii 

care îi macină sub Dealul Lia, 

cojoace, bumbi, căciuli de moți pe cranii, 

ei dorm sub fierul plugului, sub roți. 
 

Pe ulița ce vine din adânc, 

bătrân popor – îți meriți veșnicia, 

cu-o lacrimă cât Dunărea în ochiul stâng, 

te-ntorci pe Drumul Vechi înspre izvor. 

 

Eu te aștept în troița Mai Marelui, 

stau pe hotar, în umbra florii soarelui.‖ 

 

    (Drumul vechi) 

 

 Imaginile fantaste ale Zarandului se deslușesc prin 

proiectarea, într-un univers stins, în zidul de nord, în care se 

tăinuiesc stările și tensiunile, sensurile și gesturile. Tema estetică 

a fantasmelor curge spre un întreg al casei-topos, prin care 

„zburau stafii‖, aceleași umbre tăcute, efemere, neconcepute, 

strânse în jurul unei organicități, transformate în fluturi. Stafiile, 

din poetica lui Mircea Vaida-Voevod, disting o existență sublimă, 

un act artistic, transparent, translucid, ermetic. Bucuria 

rememorării unei logici a pașilor spre matricea-etos se preface în 

imaginea-cadru a bunicii, care, deși „se făcu într-o zi/ o pată de 

igrasie‖, tinde să devină o permanentă iluzie, ce se derulează 
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filmic, în fața unui auditoriu existent, undeva, departe, ascuns în 

alte părți, diferite de zidul de nord. Acest zid descoperă o 

structură lirică, în care cântul și cântarea descriu imaginarul unui 

eu-sine povestitor al unei întâmplări, ce se vrea povestită pentru a 

putea înțelege jocul dintre prezent și trecut.  

Jocul axei poetice, dintre ceea ce înseamnă dorul și ceea 

ce a însemnat dorința, este însăși starea aceea de asprime a 

metaforei umane, în care se dezlănțuie pasiuni și tensiuni, 

nejustificate în actul rugăciunii. Rugăciunea este punctul de 

pornire pentru transformarea ce a cuprins ființa-eu, un manifest 

despre zidul care blochează ființarea, acea urmă, care atinge 

„anima‖, în vederea apropierii de marea taină, în care se 

decelează prefacerea. Astfel, se trece într-un „dincolo‖, în care 

forma poetică este sens propriu al materiei, ce se toarce în golul 

existențial. Se întrevede o nouă lume, lipsită de obstacole, de 

temeri, de suferințe, lumea-obiect a imaginii norilor, a 

„pământului cu șopârle‖, cu mine săpate de om, prefaceri 

nesigure ale inițierii, în spectacolul în care „deodată te simți 

liniștit‖. Liniștea este semn al stingerii, al apropierii de marea 

răceală cosmică, este bucuria și fericirea dinaintea ultimului 

obstacol în viața-topos. Treptele, spre fiorul ființei, nu semnifică 

numai iluzie, fantasmă, himeră, ci acest aspect reprezintă 

străduința spre împlinire, care se realizează împreună cu leul, ce 

„îi urlă în păr‖, oceanele, care „îi umblă prin ochi‖. Se inserează 

perspective, obiective, ale finalului călătoriei.  

Liniștea, pe care o resimte, o întâlnește eul, nuanțează 

tăcerea monumentală, tăcerea de dincoace de arhetip și tipologie, 

întruchipare umană a morții, întâmpinată sub forme calme, 

pozitive, de parcă „ai mângâia o pajiște‖. Pajiștea este sensul 

ultim al călătoriei spre existența efemeră, spre ceea ce se dejoacă, 

prin actualitatea gesturilor și a trăirilor. Fantasmele spațiului 

Zarandului sunt strâns legate de obsesia imaginilor trecutului 

familial. Natura nu este decât obiectul ce denunță și prin care se 

realizează închisori-estetice de către berzele care, în zborul lor, 

decriptau tragedia, moartea care pândise, în spatele cortinei, și 

care, de data aceasta, era fermă în acțiunea ei, asemănătoarea cu 
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„o sfârșeală de moarte‖. Moartea suprimă fiecare mișcare, totul 

rămâne, însă, suspendat între dorința-închisoare imaginară și 

închisoarea-celestă a zborului, acolo, unde „anima‖ pasageră a 

eului, suflecat de iluzii și așteptări eterne, atinge căderea în abisul 

conștiinței și aprobă extincția pentru „suflet în aer‖. Singurătatea, 

ce primește valențe umane în fața morții, determină o existență 

vidă, una ce se denumește prin pătrunderea într-un spațiu, ale 

cărui coordonate rămân să sistematizeze un scenariu al 

improbabilității. Iluzia sfârșitului accentuează ruptura de natură, 

de organic, de un moment, ce se retrage din prezent, pentru că 

imaginea anului, care se rupe de creangă, este punctul sublim al 

accesului la transcenderea ermeticului, prin așteptare.  

Pluralul așteptării se realizează prin viziunea despre lumea 

exterioară. Spectacularul joc, dintre eul singular și eul 

pluralităților ambivalente, se desprinde de condiția poetică a 

lipsei acelui „ceva‖, ce se sustrage zidului de nord, barajului, spre 

înțelegerea ultimului drum. Eternitatea, specifică Zarandului, 

lumea moților, unde lucrurile rămân veșnic lipite de celest, 

prefigurează devenirea unui singular suflet, al marii treceri. 

Alchimistul-cercetător din bibliotecă devine eul protector, al 

deslușirii tainelor metafizice, iar, orice urmă de nejustificare, a 

intrării în interiorul sufletului, reprezintă oftat de mâhnire. Poezia 

neajungerii, la mitul împietrit al zidului de nord, continuă să se 

reprezinte prin scrisori vechi, a căror perspectivă lirică este de a 

povesti, de a reda imaginarului un conglomerat de imagini despre 

patimi, suferințe, tânguiri, ale unor „oameni ciudați‖. Poezia 

cuprinde, în materia sensibilă, a transfigurării logosului, 

suferințele eului proiectat între artă și tristețe, între artistic și 

tăcere. Doar forma cuvântului, din metafora-zid, poate să acceadă 

la ultima treaptă a devenirii, prin moarte. Fantasmele bunicii și 

ale fratelui fac, din textului lui Mircea Vaida-Voevod, o suplinire 

a vocilor himerice.  

Dinamica lirismului propune morții alternativa 

imaginarului, în care fratele primește accente divine. Aripile sale 

sunt iluzia traversării abisului, viziunea posibilului cer, în care se 

pătrunde nu pentru odihna eternă, ci pentru a face o pauză în 

cursul firesc, natural, obsesiv, al poveștii. O poveste ce se încheie 
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cu începutul, în zidul de nord, unde se torc temerile, speranțele și 

iluziile altei vieți, amintirea-viață din sufletul-amforă, din sufletul 

ce se trăiește, pe sine, prin mimetism. Durerea amintirii, unor 

lucruri și locuri tainice, dăinuie ca un exemplu, fără sfârșit, al 

lumii ce se duce, nu spre alții sau spre sinele-plural, ci spre 

agonie, spre existență goală de sens, gest, ca o ardere a sufletului. 

Proiecția, în zidul de nord, e obsesie, ce se repetă, cu regularitate, 

la intervale de timp, lipsite de coordonate fixe. Se pune, mai ales, 

în valoare o frenezie liniștită de cuvinte-imagini, de cuvinte-etos, 

prin care se decade din „ceva‖ posibil în „ceva‖ stins, prefigurat 

în materie, în ceea ce se trece. Eul-actor pasiv, grav, dar sincer, 

obișnuit cu tăcerea, îl „duc eu în suflet‖: 

 

„Prin casa noastră zburau stafii, 

încercam să le prind ca pe fluturi, 

bunica se făcu într-o zi  

o pată de igrasie pe zidul de nord, 

când o vezi cazi în genunchi 

și începi să te rogi. 

Se întrevăd prin ea norii, 

lumea pământului cu șopârle, 

mine adânci săpate de om. 

Un leu îi urlă în păr, 

oceanele îi umblă prin ochi, 

dar deodată te simți liniștit, 

ca și cum ai mângâia o pajiște. 

Toamna, când zideau berzele 

închisori pentru suflet în aer, 

ne apuca o sfârșeală de moarte, 

singuri eram, atât de singuri, 

se rupea de creangă anul, 

noi așteptam. 

Din bibliotecă bătrâni cu cap metafizic 

oftau de mâhnire, 

scrisori vechi povesteau 

despre patimile unor oameni ciudați. 
Fratelui meu i-au crescut aripi 
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când s-a dus în zidul de nord. 

Zidul acela de nord îl duc eu în suflet.‖ 

 

    (Zidul de nord) 

 

 Imaginea păsării măiestre este simbol, recuperat ca semn, 

pe crucile din Munții Apusului. Identitatea morților nu se pierde, 

ci perpetuează, în imaginarul colectiv, trăirile și stările, ce 

învăluie ființa prin pasărea „mică cioplită din lemn‖. Este ultima 

legătură cu lumea-vie, cântul ei nu înseamnă sfârșit, capăt de 

călătorie, ci se dezvăluie începutul, ce străpunge lumea 

fantasmelor Zarandului. Obișnuința devine element, sintagmă a 

voinței de a reprezenta și de a se reprezenta, prin cântarea 

cântărilor imaginare, „dacă-ar cânta noaptea‖, prin acea ardere a 

purității celor care s-au devenit, întru singularitatea așteptării 

prelungi, nesfârșite. Condiția cântării păsării-fantasmă ține de o 

anume obiectivitate a transformării, cimitirul, care „s-ar lumina‖, 

ar fi momentul propriu sinelui colectiv. Un sine care și-ar pierde 

din pragmatism și s-a preface în „ceva‖ organic, posibil, ce ar 

„pleca spre ceruri vreodată‖, punct culminant al apropierii de 

toposul închis. Se integrează în spațiul poetic o lume de jos, unde 

se regăsesc osemintele strămoșilor, atât de evocați în textele 

Zarandului lui Mircea Vaida-Voevod. Vântul, care „s-ar porni 

prin sălcii să bată‖, configurează eternitatea, ce suferă mutații, 
din dorința de cunoaștere, de înțelegere și de percepție a unor 

trăiri, resimțite ca fiind himere ale eului, aflat între suferință și 

tăgadă.  

Imaginea-cimitir nu rămâne vidă, ea se realizează printr-

un scenariu captivant, însuflețit de nume și mume, care nu se 

atrag ori resping, mai curând, se unifică, propunând umbrelor 

culoarea luminii, lumina însăși sfâșiată în particule, în fărâme 

cioplite în lemn. Suferința continuă și dincolo de evocare, dincolo 

de matricea-lume. Senzația de înstrăinare de cei rămași în urmă, 

în cetatea-gorun a moților, nu are de pătimit, aceasta trebuie să 

fie, mereu, aceeași carte deschisă asemenea unei rugăciuni pentru 

cei care vor perpetua taina, misterul, până la cele mai profunde 

iluzii și străfulgerări ale ființei. Păsările, care stau „cuminți pe 
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cruci‖, simbolizează continua revărsare de lacrimi peste 

imaginile-himeră ale sfinților umani, oameni-moți din Zarand, 

ale căror lumi nu mai sunt, de acum, carcere, nu mai sunt nevoiți 

să se întoarcă, pe același drum, spre materia arzând a tăcere. Pașii 

lor caută cărarea cea mai curată, puritatea ființelor, ce se întorc, 

prin trifoiul ce „crește printre pruni și nuci‖, la gorunul cu 

fantasme ale trecutului, ale istoriei și ale gândurilor, accentuate 

de cântare.  

Frunzele cad, formând un tablou al pregătirii pentru taină, 

un posibil festin al silențiosului teatral, în care măștile 

improbabilității rezumă și asumă imaginea nucilor coapte – ultim 

popas, spre intrarea în neant, în liniște și în materia ce se sustrage 

naturii. „Piatra nu tresare, nu mișc-o șopârlă‖ nu susține un 

imaginar al nuanțelor, al unor reprezentative accentuări ale lipsei 

de dinamică, mai degrabă, se prefigurează o inițiere, cândva, nu 

se cunosc coordonatele, perspectivele, în „ceasuri sfinte‖, în 

timpuri și vremuri, în care crucile rămân stinghere, în bătaia, 

necontrolată a vântului final. Nemișcarea și voința de respectare a 

unor strategii-imaginar, a unor poetici liniștite, surprind „poate 

mâine‖, „poate la noapte‖, orele când ceasornicul neprezent va 

bate ora ultimă, ora când reprezentarea va fi supusă iluziei. Se 

descrie un curs „pieziș‖, în care luna va realiza legătura dintre eul 

solitar, stingher, și pluralitatea lumilor exterioare, ambivalente, 

decăzute înăuntrul unor cânturi neștiute. Luna, care bate, este 

metafora ce anunță dogma extincției și continuarea, în același 

timp. Sentimentul provoacă, acum, imagini creionate pe crucile 

ce „se lungesc mult pe morminte‖, devenind un întreg al morții 
infinite. Această stare de lucruri distinge evocări ale unor mistere, 

ce nu curg spre înțelegere, spre dezvăluirea lor în logos, ci se 

creează o unitate-bloc, în care se inițiază numai cei inițiați în 

jocurile cu bucăți de sticlă, anume, cu imaginarul. Arderea din 

poezie se anunță prin acceptul păsărilor-umane de a fi parte 

integrantă a imaginii-cimitir, viața lor se sfărâmă și cade de pe 

„crucile-uscate‖.  

Amintirea trebuie să fie mereu vie, mereu aplecată spre 

eternitate, nimic și nimeni nu are dreptul să treacă sub tăcere, sub 
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uitare, glia și oamenii locurilor tăinuite. Plecarea sufletelor 

înseamnă moartea istorică și animată, dorul este suferința 

transformată în existență, tabloul autumnal nu deslușește 

povestea, înrămată în scenariu al morții și al neajungerii la 

condiția, perfectibilă, de actor, pe marea scenă a lumii. Acesta, 

mai precis, nuanțează imaginea-stelelor și imaginea-rândunelelor, 

ca un brusc eveniment, ce parcurge etapele lumii de jos, de sub 

pom, pomul-cetate, conducând spre mormântul lui Ion, unul 

dintre oamenii-moți, solitar și solidar spirit-eu, o „anima‖, ce 

ascunde, nu devoalează, plecarea spre celest, spre nemurire, a 

păsărilor una cu omul.  

Fețele tragice ale „continuumului‖ estetic se constituie 

asemenea unei cântări și a unei metafore a morții, prin esența și 

efervescența cu care Păsarea Măiastră, umanizată, „cu suflet de 

om‖, acceptă să joace rolul de a nu părăsi mormântul unuia dintre 

oamenii-moți. Fantasma cimitirului și a crucilor de lemn, de care 

sunt lipite păsări sculptate, esențializează o axă a lumii inversate, 

așteptate să lămurească statul pe cruce, „și nu se mai duce‖, 

identificând, în moarte, dorul și dorința de a continua eternitatea 

spațiului și timpului Zarandului, într-o rugăciune nedefinită, o 

atare duplicitate între eu-Ion și eu-Pasăre Măiastră, fără mască, 

însă, cu „suflet de om‖:  

 

„La noi în Munții Apusului 

se obișnuiește un semn pe cruci, 

o pasăre mică cioplită din lemn, 

care dacă-ar cânta noaptea, 

cimitirul s-ar lumina, 

care dacă-ar pleca spre ceruri vreodată, 

s-ar porni vântul prin sălcii să bată. 

 

Dar păsările stau cuminți pe cruci, 

trifoiul crește printre pruni și nuci. 

Cad frunzele-n gârlă și nucile-s coapte, 

nu tresare o piatră, nu mișcă-o șopârlă. 

Poate mâine… poate la noapte… 

Ceasuri sfinte… 
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Pieziș 

Luna bate, 

crucile se lungesc mult pe morminte, 

păsările se rup de pe crucile-uscate, 

pleacă sufletele cu dorul și stelele, 

trec prin toamnă stolind rândunelele… 

Numai jos sub un pom, 

la mormântul lui Ion, 

stă pe cruce 

și nu se mai duce 

Pasărea Măiastră cu suflet de om.‖ 

    (Pasărea Măiastră) 

 

 Fantasmele poetice ale lumii-etos, din imaginarul 

Zarandului, descompun, în fragmente-imagini, logosul. Poezia lui 

Mircea Vaida-Voevod se constituie într-un scenariu, scris dincolo 

de dorință, de stare tensională, este o curgere calmă spre un abis, 

ce nu se recuperează, prin atracție ori respingere. Este un text-

scrisoare, despre care eul-emițător nu știe dacă se adresează 

cuiva, este un text-fantasmă, al cărui destin este al unui prelung 

cânt spre neînțelegere, spre inexistență, spre gol și necunoaștere. 

Spațiul de dincolo de cuvinte reprezintă imaginarul unor 

destăinuiri în fața unui auditoriu-eu, unul individual, pe care 

forma și sensul estetice nu îl prezintă ca un joc ambivalent. Se 

realizează, astfel, o strategie ambiguă, prin care se redefinește 

poezia ca teatru al lumii, neîncadrate într-un sistem de 

reprezentări și voințe. Este ceea ce se simte și se sustrage 

modelului, adresându-se „pentru neamuri felurite‖ ori „pentru 

izvoare și cetini‖, este un text-epistolă pentru cei care nu se mai 

întorc în imaginarul teluric, ci rămân, acolo, în organic, printre 

„ierbi și frunze‖.  

Universul organic denumește singulare prezențe ale unui 

univers în descompunere calmă, liniștită, improbabilă devenire, în 

cuvinte, prin cuvintele-sine, mărturisitoare. Imaginea câinelui, 

care „îmi aduce în amurg‖ „iarba fiarelor‖, rămâne constantă a 

unei reprezentări, în care se ascund destinele fantasmelor și 

năzuințelor eului-colectiv. Transcenderea spațiului logosului nu 
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se poate realiza decât prin împlinirea fiecărei dorințe, 

comprehensiunea fiecărui cuvânt, prin desfacerea acestuia, în 

culori și sonuri. Există o magmă, ce pulsează în „anima‖ marelui 

actor al spectaculosului poetic dintre eul-logos artistic și eul-

logos artificial. Dincolo de abis și conștiință se află fericirea, ce 

pune stăpânire pe poetul-cercetător al tainelor, „la ceasul când se 

îngână ziua cu noaptea‖. Ecuația lirică este descifrată prin 

posibilitatea poetului eu-cercetător de a scrie „pe vânt‖ cu „o 

tulpină/ atât de subțire‖, astfel încât fantasmele spațiului, dintre 

„Zarand sunt‖ și eul-existențial impersonal, construiesc iluzia 

unei alte epistole.  

Această nouă epistolă concepe o lume-abis, în care se 

topesc întregile fericiri și neajunsuri, bucurii și tristeți, împliniri 

și sentimente reflexive, totul pentru a putea surprinde, în 

deplinătatea dinamicii, sensul pe care-l emite „murmurul apei‖ și 

privirile „celor duși în pământ‖. Cei al căror destin s-a încheiat 

vorbesc „în tăcerea pietrelor‖. Istoria nu se sfârșește în trecut ori 

prezent, ea continuă, în viitor, prin logosuri, fără coordonate 

prestabilite. Moartea nu instituie o poveste reîncepută, moartea 

propune iluzia unei fantasme, ce se regrupează în jurul unei idei-

metaforă. Cuvintele fie construiesc imaginarul neîntrerupt, 

nefabricat, în interiorul altor logosuri, fie realizează o reîntâlnire, 

imaginară, între cei prezenți și cei trecuți, duși, spre alte 

orizonturi, aceleași de fiecare dată, lipsite de apărare în fața 

veacurilor, a trăirilor și a luptelor intense pentru destin și condiție 

umană. Scrisorile pentru oameni sunt datini, tradiții, uneori 

obsesii întru împlinirea unui deziderat. Nașterea și moartea 

anunță un sfârșit continuu, care se autodenunță, datorită 

neputinței de a contribui la realizarea unor obiective, ce atrag, în 

vraja cuvântului, alte cuvinte, sonuri și cânturi, pe voci libere, 

independente, ale eului încercat, suferind, un eu-visător, un eu 

impropriu năzuințelor sale, un eu-ermetic.  

Scrisorile-logos sunt pentru alte vremuri, nu pentru cele 

prezente, sunt îndemnuri și propuneri pentru ce va să vină, ce va 

să se construiască în și prin suferință, pentru că ele s-au născut, 

au luat o formă concretă, completă, complexă „din răni 
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sufletești‖. Doar rănile sunt cele care rup mersul normal, firesc, 

sincer, neschimbat, atent, al timpurilor, care încep și se sfârșesc 

cu boli nevindecate ale acestor treceri, pasagere, prin viața-arcă a 

universului. Cuvintele se desprind de imaginea sufletului, 

devenind forme individuale ale materiei, ce traversează spațiul 

dintre artă și estetic „pentru vremuri mai bune‖, prin care se 

potolește setea de cunoaștere. Specificul și sensurile plurivalente 

ale eului-fantasmă nu susțin idealul lumii-logos, nu îl 

prelucrează, în sensibilitate, ci în suferință, în o anume durere, 

născută, ivită „din răni sufletești‖. Nevindecarea este singura 

posibilitate de a continua dialogul la sfârșitul poveștii, povestea 

animată de eul dinamic, eul care se suflecă de stare și tensiune, de 

trăire și neîmplinire. Sufletul-eu concepe o „foaie de mentă 

sălbatică‖, pe care o percepe și prin care se apropie și se 

întrepătrunde de senzorii estetici ai matricei-natură. Poezia 

reflectată de cuvinte-organicitate analizează o atare specificitate – 

aceea a naturii, ce se umanizează, dar și a omului-eu, ce se 

pătrunde de natura profundă, complexă – precum și sfatul de a 

mesteca, „încet, pe-ndelete‖, al cuiva, dintr-un apropiat exterior, 

sugerează armonia unei dezlănțuiri de temeri, de frici și de 

neînțelegeri.  

Ființa, suferindă de logos, se metamorfozează, prin 

„gustul ei amărui‖, până la a deveni sânge, polen și mireasmă, 

anume, urme tragice ale ființării produse, împlinite și acceptate. 

Se deduce un vis, revenit la ideea-scenariu, prin care fantasmele 

Zarandului se nasc, printr-o dedublare a eului-voce, printr-o 

realitate organică, prefăcută în primordial, în ceea ce se dorește a 

fi, și nu a fi-ul unei existențe concepute, desacralizate, al cărei 

mit este repovestirea acelorași evenimente, rotiri în cercul fără 

ieșire al cuvintelor. Noua fantasmă-eu nu este omul dintre 

cuvinte, este omul-eu, care va putea păși pe raze. Drumul lui va fi 

acela al purității, „descărcat de colb, de păcate‖, un drum spre o 

retrasare a locurile suplinite de identitate, de iluzie, de atragere în 

vraja, neînțeleasă, a jocurilor cu șoaptele și vuietul. Dispariția 

înseamnă nu doar lipsa fizică, este, mai mult decât atât, o formă 

lirică lichidă, prin care se explică prezența, pe „stâncile 
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Detunate‖, a unei fantasme, mereu, în căutare de logos, de sonuri 

ori cântec, echilibrate și singulare, individuale și marcate de 

frumusețea eliberării de păcate. Figura poetică oficiază călătoria 

spre un „ceva‖, din lăuntrul ființei, închizând ochii și rostind 

poezia limitelor, a șoptitelor dorințe și doruri, a materiei, ieșite 

din sânge și trăire, din polen și stare ori mireasmă și tensiune: 

 

„Nu știu dacă aceste scrisori se adresează cuiva, 

dacă sunt scrisori pentru oameni. 

De fapt ceea ce simt e dincolo de cuvinte, 

ele sunt pentru neamuri felurite 

de ierbi și de frunze, 

pentru izvoare și cetini, 

câinele meu îmi aduce în amurg, 

la ceasul când se îngână ziua cu noaptea, 

iarba fiarelor – o tulpină  

atât de subțire încât cu ea 

pot scrie pe vânt, 

ea mă ajută să înțeleg murmurul apei, 

privirile celor duși în pământ 

și care vorbesc în tăcerea pietrelor. 

 

Ele sunt pentru vremuri mai bune. 

S-au ivit din răni sufletești, 

din bolile veacului 

nevindecate. 

Ia în gură o foaie de mentă sălbatică, 

mestecă încet, pe-ndelete, 

pătrunde-te de gustul ei amărui, 

închide ochii și rostește în gând: 

‹‹Sunt sânge, polen și mireasmă››. 

Vei putea umbla pe raze, 

descărcat de colb, de păcate, 

pe stâncile Detunate, 

o șoaptă, un vuiet.‖ 

 

    (Dincolo de cuvinte) 
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 Iluzia poetică a fantasmelor se manifestă, în poezia lui 

Mircea Vaida-Voevod, ca un efect înscenat, în care vocea 

primește valențe estetice, de împlinire, în pauza dintre sonuri și 

imaginea lui alter, dintre cântul prelung al ființării și imaginarul 

lui ego. Discursul liric se dublează, ceea ce se fantazează este 

întocmai ceea ce „voi auzi mai întâi‖, anume, ecoul, pentru că 

numai el poate crea starea de inițiere într-un topos al umbrelor, 

acolo, unde, de fiecare dată, ca un gong de sfârșit de respirație, 

vor apărea și dezvolta, la căpătâi, blestemele. Poezia este un atlas 

de cuvinte, rostite și rostuite, prin intermediul cărora se realizează 

imaginarul stemelor nopții – himere, ce parcurg, de la început, 

fiorul tragic al ființării. Spectacolul final instituie nu doar agonia 

unui eu, ce se vrea a fi parte componentă a unei căderi din lumea 

interioară a sufletului, „anima‖ nu mai primește coordonate, ce 

învăluie identitatea, într-un tablou imemorial, ci se creează 

strategia unei puneri în abis a stafiilor silfide – Alter Ego. Așadar, 

o așezare dinamică de gesturi și sensuri, de imagini fugitive, 

arzând și prefăcând întregul univers într-un rug aprins.  

Ceea ce se va auzi nu este doar iluzia deșertăciunii, este o 

stare prefăcută a eului, de a se transforma și provoca un echilibru, 

al unui acrobat perfect, pe nesfârșita sârmă ghimpată a constituirii 

sale ca eu-ființă, ca spectator-eu la un teatru cu măști-poeme. 

Cunoașterea presupusului Alter Ego, personaj de catifea al nopții, 
structurează ideea unui model-arhetip pentru identificarea 

intențiilor fantasmelor. Lipsa numelui celui cunoscut cândva, 

într-un timp al începuturilor, vine ca o mărturie că motivația 

gesturilor și sensurilor nu produce un efect de scenă sensibil, ci 

este marcată sensibilitatea uimirii, a mirării. A exista, dincolo de 

spațiu și dincolo de cuvânt, Zarand fiind, este „un halou peste 

zare‖, precum și întrebare fără răspuns. Posibilitatea de a fi 

cunoscut proiecția eului, acest Alter Ego al impreciziei și al 

improbabilității existențiale, propune o ascundere în spatele unui 

obiect-han de la marginea „lumii bătrâne‖, al cărui sens nu este 

cunoscut. Se produce acea înlănțuire de reprezentări, prin care 

ființa eului se sustrage judecății.  
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Prefacerea în copil și „mare șambelan‖ nu sistematizează 

rolul unui jucător-pion, pe tabla de șah a trecutului, mai curând, 

se inserează un imbold, care acoperă ceea ce s-a jucat. În urmă 

rămâne doar imaginea trecerii spre un „dincolo‖ cenzurat, un 

„dincolo‖ dăinuind, invizibil, printre himere. Sufletul-copil, al 

personajului Alter Ego, provoacă iluzia și trăirea unor sentimente 

reflexive, la marginea lumii vechi. Lumea poetică a lui Mircea 

Vaida-Voevod prezintă o lume a cărei identitate rezumă lipsa 

unei autenticități, a unui echilibru, care să asigure un model 

anticipativ, al căderii din intuitiv în imaginativ. Este acea materie, 

ce se pierde în răspunsul așteptat, dar care nu vine niciodată, care 

nu se realizează decât prin cuprinderea orizontului în interiorul 

„animei‖. Așa se întâmplă, de fiecare dată, când jocurile-

spectacol acuză, reclamă, existența unei alte prezențe, aceea care, 

chiar dacă „încă nu avea nume‖, este acolo lângă Gorun, prezență 

solidă, arhetipală.  

Adresarea „Stăpâne!‖ unui Alter Ego revendică o imagine 

plastică, a reflecției și intenției, asupra firescului, care a împlinit, 

în ființa-eu, întreaga gamă de evenimente și de atitudini, de 

sentimente și de dorințe. Trecerea anilor, a secolelor, nu transmite 

o evidențiere a vârstei unice, umane, prefăcute, ci a vârstelor 

însuflețite în „chip de Gorun‖, fațete suferinde ale etapelor și 

obstacolelor, întâlnite în decursul vremurilor estetice. 

Îmbătrânirea, asemănătoare Gorunului, exprimă apropierea și 

reîntoarcerea umană spre trecut, având prezentul ca ființă tutelară 

a tuturor reprezentărilor. Eul va lua forma însuflețită a Gorunului, 

va privi de undeva din  îndepărtare scenariile de toate felurile, 

iluziile, ce stăpânesc orizontul. Imaginile vor constitui istoria, 

evenimentele și parcurgerea spre etern a răspunsurilor la întrebări 

despre sublim și existență, despre ceea ce s-a întâmplat, prin a fi-

ul prezentului, și ceea ce urmează să se întâmple, prin a fi-ul 

trecutului. Se remarcă o poezie a formelor lichide, scurse sub 

privirile încercate de „cel ce voi fi eu‖ sau de „vreun străbun‖.  

Identitatea lui Alter Ego se materializează în fantasmă 

neînțeleasă, surprinsă de acel străbun, cuibărit „într-o rană de 

fulger‖. Imaginarul, ce se deschide în fața prezentului, justifică 

jocurile cu cioburi de sticlă-lumini, rănile eului sunt provocate de 
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lumina solară ori de murmurul surd al fulgerelor – cânt straniu 

despre corpul „carbonizat și aproape zeu‖. Transcenderea ființei-

eu se constituie prin plasarea „sub o grindă de cer‖, numai acolo 

se pot împleti ițele vârstnice ale devenirii, numai acolo se repune, 

în drepturi, iluzia și imaginea-fantasmelor. Gorunul-arhetip, prins 

în mrejele unui „duh dintr-o ghindă‖, devine himeră a morții 
petrecute în dincolo de Zarand, dincoace de stare: 

 

„Voi auzi mai întâi un ecou, 

apoi se vor ivi la căpătâi 

blestemele, stemele nopții, 
silfide stafii – Alter Ego –  

poemele! 

 

Pe acesta anume, se pare 

l-am cunoscut cândva, 

dar încă nu avea nume, 

ci, doar un halou peste zare, 

o întrebare fără răspuns, 

mereu ascuns, invizibil, 

copil și mare șambelan 

într-un han, la marginea lumii bătrâne. 

 

Stăpâne! 

Du-mi anii, secolii du-mi-i, 

îmbătrânesc sub chip de Gorun, 

cel ce voi fi eu 

sau vreun străbun 

cuibărit într-o rană de fulger, 

carbonizat și aproape zeu, 

sub o grindă de cer, 

duh dintr-o ghindă: 

Gorun.‖ 

 

    (Poemele lui Alter Ego) 

 



 

69 
 

 Discursul poetic, al lui Mircea Vaida-Voevod, 

structurează un dinamism estetic, în care fantasmele Zarandului 

se integrează într-un spectacol de lumini și umbre. Imaginile 

spațiale și temporale se întrepătrund, formând un tot existențial, 

un întreg, în interiorul căruia se dezvoltă imaginarul, fără intrare 

și fără ieșire, undeva la capăt de pajiște. În acest spațiu se încheie 

cartea-istorie, aici, străbunii pot să-și continue somnul în toposul 

moților, printre sensuri și gesturi, configurate în suferință și 

durere, în act artistic, împlinit de logos, de coordonatele 

identității, o existență din care fiecare „și-a luat partea‖. Poezia 

devine o formă actualizată a unui spectacol, ce se continuă, 

mereu, prin alții, care „aruncă un zar‖, prin acele fantasme ale 

Zarandului și ale Zadarului, ale acelorași temeri, ce însuflețesc 

eul și evocarea. Așadar, lumea moților este lumea îngropată în 

cimitire cu cruci de lemn, în care odihnesc osemintele străbunilor. 

Imaginile Horii ori ale lui Iancu, ale fratelui sau ale bunicii sunt 

imagini-eu, care se retrag în șoaptele pietrelor, în dialogul poate 

ziua, poate noaptea, cu cei plecați în pământ, morți anonimi, 

pentru care „toaca bate‖.  

Spectacolul fantasmelor poetice ale Zarandului invocă un 

destin, ce se urmează, pe sine, întru împlinirea, „pentru moți‖, a 

finalului ireversibil, revendicat, în imaginar, de către iluzia 

zădărniciei, a improbabilității, ce se anunță ca obiect al 

transformării și al curgerii spre gol, vid, nedeterminat. În obiectul 

lumii-matrice se întâmplă și se devin oamenii-eu, ființele-eu 

ființate, anume, acea obscuritate a sfârșitului, prestabilit, însă, 

fără cruci cu păsări cioplite în lemn, cu stinghere siluete ori „niște 

cioate‖, fapte, șoapte. Închiderea cărții lui Mircea Vaida-Voevod 

explică încheierea unui proces al prefacerilor din lumea 

Zarandului. Nimic nu e în Zadar, doar jocul cuvintelor produce 

efectul unui calm al valorilor poetice, cuvintele nu mai sunt 

exprimate ca reflexe ale eului-moți. Se prezintă o dezvăluire a 

tuturor valențelor și perspectivelor, prin sufletul „vraiște‖, de la 

„capăt de pajiște‖, final de drum pentru eul-actor, pentru 

privitorul din depărtare al spectaculosului și al integrării într-un 

imaginar productiv. Șoapte și fapte devin sistem ambivalent, în 
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care moți și morți anonimi își trăiesc, în moarte, fantasmele 

existențiale, cu sensuri și simboluri specifice, cu aspirații și trăiri 

intense, asemenea unui foc aprins, rostogolit de-un zar:  

 

„Aici s-a închis cartea. 

E noapte. 

Fiecare și-a luat partea. 

Cineva aruncă un zar 

din Zarand, din Zadar. 

Pentru moți, 
pentru morți anonimi, 

toaca bate. 

Toți o să fim niște cioate, 

niște fapte, niște șoapte. 

Mi-e sufletul – vraiște, 

la capăt de pajiște.‖                                        

                                                             La capăt de pajişte 
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MIRCEA VAIDA VOIEVOD 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

NICIUN RAM 

S-a vândut pe nimic unui brigand, 

un pogon de Zarand! 

S-au vândut mine de aur şi argint, 

nu mint când vă zic că s-au dat la mezat 

mormintele unde a înnoptat 

pentru o mie de ani chiar prima spiţă, 

primul cap de neam. 

Ne-au rămas muşuroaiele de cârtiţă, 

niciun ram din Gorunul încoronat, secular - 

ci, poate un par 

de care, legat, paşte un ţap. 

 

CUM MĂ AGRĂI UN PALTIN 

Păcătos, de Sfântul Toma, 

mi-am zis să cosesc răzorul, 

coasei îi simţeam fiorul. 

Abia de-am cosit un spin,  
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Un plog, sau, mai puţin, 

Pe-un tăpşan-în Codul Moma, 

Când mă agrăi un Paltin. 

 

Ascultam ce şoapte-ngaimă, 

preţ cât un polog de iarbă, 

era un copac cu barbă 

de muşchi vechi spre miazănoapte 

şi grăia cu mare spaimă: 

 

„- Se vesteşte vreme grea, 

o să sece Dunărea 

pe Gorunul din Ţebea 

o să-l taie securea. 

Vai – de inima mea !‖ 

 

Codre, ca să-ţi zic pe-a dreaptă, 

Iancu sub Gorun aşteaptă, 

veci vor sta sub Sfântul Soare, 

Cruce şi Gorun – în zare ! 

ÎNGĂIMARE SUB LUNĂ 

- Cine eşti străine hirsut,  

nume dintr-un vechi Memorand scris pe lut? 

-Sunt primul Chateaubriand din Zarand, 

sunt ultimul Chateaubriand – atlant, 

însuşi o ruină în land 

şi veşnic perdant. 

 

Lunar voi fi, spiritul Lunii 

aurind imense paragini, 

duh al genunii, 

fără de margini. 

 

Pe toţi, cândva 

învăluivă-va 

lumina! 
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ZIUA A PATRA 

Privire în abis la locul numit Treptele Romane 

 

Zornăie-n Zarand o zeghe, 

de aur, de plâns, de veghe, 

că a fost dus, îngheţat-bocnă, 

Sufletul ocnaş la ocnă. 

 

Din Zarand până la Zarcă, 

zările din zări încearcă 

din cea zi să se întoarcă. 

 

Şăd pe Treptele Romane, 

păzit de sluţi, de cătane, 

ferecat în lanţ la gleznă, 

arunc pietre către beznă. 

Că de-arunc acum piatra 

o aud în ziua a patra, 

cum ajunge din înalt 

în Tărâmul Celălalt. 

 

Simt, presimt: se-nchide şatra, 

m-or ţâpa în hău ca piatra, 

cad, că aripi n-am pe umăr, 

cad şi-am început să număr, 

de-amu până-n ziua a patra. 

Doamne mântuie-ţi oşteanul! 

 

Ultimul din nobil-clanul 

am rămas eu – bolovanul. 
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LIVIU IOAN STOICIU 

 

 

 

 
 
Ieşi din tine 

 

nu te mai gândi la nimic! Te simți suspendat în Univers,  

spui. Nici la Dumnezeu nu mai ştiu la  

ce să mă rog, ce să-i cer, fii liniştită – intru în biserică  

şi ies, habar nu am ce caut... Mă simt  

ca-ntr-un lan de lalele, copleşit. Fără orientare, 

mi-am pierdut şi ultimul 

dram de bun-simţ, nu mă aşteaptă nimeni, nicăieri, am 

pierdut pe toată linia. În fiecare zi  

mă despart de mine însumi. Degeaba. Sunt 

 

înrolat şi în războaiele dintre muşuroaiele de furnici, 

până aici am ajuns – sfârşitul e la un pas, 

nu mai ştiu cine sunt. Mă repet în tot ce fac şi gândesc.  

Poate că ar trebui să fii rebotezat. Puterile,  

Domniile și Stăpânii vor veni să te ajute. O să ţi se toarne   

pe cap apă păstrată  

în biserică în Săptămâna Patimilor, cum fac oamenii 

cu bolnavii psihici, îţi voi fi eu naş – în 
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noaptea de Înviere, în cimitir. 

O iei de la capăt aşa, rebotezat. Îţi torn eu apă sfinţită 

pe cap, tu să te dezbraci de hainele vechi 

şi să le arunci, să rămâi aşa cum te-ai născut... Nimeni nu-mi 

poate lua ce am trăit în realitate! Nici oboseala, 

nici dezgustul. Ţip: arată-mi  

cu ce am greșit! Ţi-arăt, dar ieşi întâi cu totul din tine. 

 

Stai la căpătâiul meu. 

 

S-a apropiat prea mult de el însuși 
 

La început părea mai îndrăzneț, azi nu mai poate fi suferit,  

nici răbdat, nemaifiind pregătit pentru 

orice lucru bun, nici pentru a-l primi, nici pentru a-l dărui.  

Din contră. Își ceartă ochii, că de ce văd ce văd.  

Își ceartă urechile, că de ce aud ce aud.  

De ce? Deoarece a răsturnat totul pe dos și s-a scufundat în 

el însuși, de unde iese necunoscându-și  

adâncimile, tot pierdut, tot ignorant – după o viață. „Care 

sunt cele rele și care cele indiferente?‖  

Nu-l mai interesează. Sau nu e în stare să le mai perceapă,  

risipit în propriu-i neant… Adevărul e că s-a  

lăsat în seama credinței în steaua lui, de-a lungul vieții și  

n-a găsit răspunsuri la întrebări  

simple, mai rău s-a încurcat. Nu dă vina pe nimeni, atât  

poate, nu se va scandaliza de nimic din cele  

ce i s-au întâmplat și i se mai întâmplă, pe toate le rabdă –  

nu asta e problema principală. A observat că nici  

straturile profunde din el însuși  

nu-i stau în putere, ci stau în puterea altuia – atunci?  

De ce să-și mai bată capul. Până acum s-a  

disprețuit sincer, și nu i-a folosit la nimic, s-a pedepsit,  

s-a călcat în picioare, neavând sens tot ce  

face. Acum i-a devenit și moartea indiferentă și nu mai e  

îndrăgostit de orice lucru bun, dovedit înșelător,  

în timp: din contră. Îi dau lacrimile  
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când se apropie prea mult de el însuși, dar nu mai știe dacă  

asta e de bine sau e de rău, îi e rușine. Știe doar  

că s-a scârbit, azi se bucură, mâine se întristează, nimic  

nou, nu le dă zilelor de capăt. Ar vrea să se  

iubească. E convins că răul va spori spre mai rău și că nu  

se va bucura de liniștea interioară, s-a tot  

cercetat în amănunt. Mai bine este să nu fii nimic. Nimeni  

nu dă atenție la cele ce nu se petrec la vedere  

și cu sonorul dat tare — deși ele provoacă mari rupturi  

sufletești, catastrofe naturale în taină, după  

legea veche. Ar fi frumos să prevadă viitorul, pe ultima  

sută de metri, să facă sesizări, subtil, să  

nu mai facă lumea greșelile pe care el le-a făcut. I-ar  

plăcea să se simtă o zi bogat, o zi sărac,  

nu numai fraier: o zi limpezit, o zi tulburat, o zi suferind,  

o zi fericit, o zi ascultat, o zi nu. Înțelege  

singur că viața nu l-a făcut mai înțelept, că nu poate fi  

nici călăuză celor rătăciți, „nici lumină celor  

ce sunt în întuneric, nici povățuitor celor fără minte, nici  

învățător celor nevârstnici‖. Înțelege singur,  

mai exact, că nu face, naiv, de când  

se știe, decât să se topească încetul cu încetul, esență cu  

esență, în interiorul substanței universale… 
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           DUMITRU MĂLIN 

                 

 

 

 
 

 

 

 

 

             ÎN CĂUTAREA SPAŢIULUI VISAT (V I) 

 

Aici, însă, diavolul a râs din nou, cât a putut de bine, de noi. La 

Menton, orăşelul lămâilor, „Perla Franţei‖, cum este supranumit, 

o nestemată a Coastei de Azur situată la vreo 10 kilometri de 

Monte Carlo şi la vreo 40 de kilometri de marele oraş Nice, pe 

riviera franceză a Mediteranei, schimbătorul de viteze al Daciei – 

Hotel al nostru s-a rupt brusc. Exact din para de la nivelul 

podelei. Am rămas într-o intersecţie, la un semafor, cu norocul că 

în viteza a doua, de-am lăsat uşor ambreiajul şi-am putut ieşi pe 

un trotuar. Văzându-ne disperaţi doi gentilomi şi bonomi  franţuzi 

rotofei au ieşit dintr-o cofetărie direct cu un minuscul aparat de 

sudură autogenă în braţe. Şi la minut ne-au rezolvat, cel puţin 

temporar, problema. Spun temporar, pentru că după câteva zile, 

pe când să ajungem la blestemata de Ventimiglia, am rămas din 

nou cu tija schimbătorului în mână. De data asta nimeni n-a mai 

sărit să ne ajute şi a trebuit să mă dscurc singur ca românul când i 

se rupe carul în drum. Am tăiat lama unei şurubelniţe mai mari cu 

o pânză de bomfaier pe care, din fericire, o purtam prin porbagaj 

(la atâta drum mi-am pus ceva scule!) şi am împlântat-o în nuca 

de la schimbător. Mă rugam cerului să ajung cumva, cu o astfel 

de improvizaţie, până acasă, mai având încă atât de mulţi 

kilometri de parcurs. Dar n-o să credeţi că am mai umblat şi 
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acasă, o lună, tot aşa. Era după revoluţie şi nu se găsea orice piesă 

de Dacie, sau de orice altă maşină, pe toate drumurile, ca acum! 

Ajunşi pe la Monaco, cu Palatul său princiar şi pe la 

subdiviziunea lui, Monte Carlo, cu renumitele cazinouri, ce ne-

am gândit noi: mai aveam viză berechet. De ce nu ne-am face un 

mini-concediu şi pe Coasta de Azur şi să înotăm în Mediterană, 

mai ales că soarele era încă de foc!? Hotel aveam, la purtător, aşa 

cum v-am tot spus, ceva provizii ne mai înghesuiau prin bagaje, 

inclusiv ultima mare tablă de slănină din cele două luate de acasă. 

Dar unde să parcăm? Nu aveai unde pune un ac între maşinile 

înghesuite peste tot, prin toate străduţele şi portuleţele, decum să 

parchezi şi să-ţi faci patul seara în Dacie! Am descoperit că ziua, 

dacă pândeai un pic, puteai prinde vreun loc gratuit în parcarea 

câte unui super-market. Dar ştiam, de acum, şi faptul că seara te 

scoteau paznicii de acolo cu hei-rupul. Am parcat deci doar peste 

zi cu gândul că, spre seară, va trebui să plecăm, totuşi, mai 

departe. Că nu vom avea nici o şansă să găsim nici un fel de loc 

pentru fundaţia hotelului nostru portativ. Pe plaja de la Monte 

Carlo am intrat, însă, în vorbă cu nişte tineri francezi. Aceştia, 

fiind de prin partea locului şi cunoscând bine împrejurimile, ne-

au îndemnat să urcăm de pe plajă înspre abrupta înălţare de stânci 

în care erau, cel puţin pe jumătate, dacă nu pe de-a întregul, 

săpate nişte sătuleţe fermecătoare. Cu casele şi garajele 

localnicilor, scobite şi ele direct în stâncă. Iar stâncile, la rândul 

lor, înălţându-se, infinit şi ameţitor, direct din mare. Ne-au dat 

asigurări că  prin aceste mici localităţi vom da peste vreo parcare 

gratuită. Ne-am întors, deci, pe înserat la Menton, de unde am 

luat-o pe primul drumeag îngust şi şerpuitor care escalada, şi aici, 

ca şi la Monaco, aceiaşi imenşi coloşi de piatră cu picioarele 

împlântate pe fundul mării şi geometriile grele înălţate spre cer, la 

sute de metri înălţime. La mai puţin de zece kilometri de urcuş 

am dat peste o parcare construită pe piloni de beton în partea 

dinspre prăpastie şi doar cu o margine sprijinită de peretele unei 

asemenea localităţi. Acolo erau plasate şi containerele de gunoi 

ale localnicilor şi mirosul nu era prea plăcut, cu toate că totul era 

împrejmuit cu zidărie. Am aşteptat până când prima maşină 

luxoasă a venit să-şi descarce portbagajul într-un asemenea 

container şi l-am întrebat pe şofer dacă locul era o parcare 
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gratuită şi dacă am putea înnopta acolo, dormind în maşina 

noastră. Ne-a asigurat că nimeni nu ne va avea baiul, ba chiar că 

nu ne va deranja nimeni, nici măcar cu prezenţa, pentru că 

noaptea locul era absolut gol. Ne-a mai spus şi că, precum în cer 

aşa şi pe pământ, acel loc se numea nici mai mult nici mai puţin 

decât... „Terasa Zeilor‖! O, la, la, român să fii, noroc să ai! Timp 

de o săptămână încheiată am locuit atunci, noapte de noapte, în 

acel colţ de rai zeiesc. Priveliştea ce se vedea de acolo era într-

adevăr absolut dumnezeiască: eram deasupra mării în care se 

scăldau toată noaptea milioanele de lumini înflăcărate ale 

nenumăratelor hoteluri şi palate de pe rivieră, iar în dimineţile 

clare vedeam până departe, spre Nice, unde decolau sau aterizau, 

fără încetare, unul după altul, la fiecare minut, avioanele,  direct 

în şi din mare.    De-abia când am ajuns, mai târziu, şi la Nice, am 

ştiut de ce din mare: pentru că aeroportul acestui oraş este 

construit într-adevăr pe piloni deasupra mării. Iar traficul aerian, 

cel puţin atunci în vară, era aşa de intens că, practic, nu existau 

pauze între două decolări sau aterizări. Te şi mirai cum s-or fi 

descurcând dirijorii de zbor cu atâtea aeronave care huruiau 

continuu coborând şi înălţându-se la cer, neîncetat. Aşa ceva n-

am mai văzut decât, ceva mai târziu, la Geneva, la Paris şi, mult 

mai târziu, în Palma de Mallorca. 

După această nouă mini-vacanţă splendidă, pe care ne-am dăruit-

o precum nişte magnaţi petrolieri, pe Coasta de Azur, ne-am 

dezrădăcinat într-o altă bună zi, cu mare părere de rău, hotelul 

portativ de pe Terasa Zeilor şi a Containerelor de Gunoi. Şi, cu 

sufletele bolnave de lumină şi frumuseţe, am pornit spre 

blestemata aia de Ventimiglia. Punctul de trecere a frontierei cu 

Italia spre care ne obligase în urmă cu o săptămână să alergăm 

mussolinistul de pe spinarea îngheţată a Mont Blancului. Eram şi 

curioşi, dar şi îngrijoraţi cum vom fi puricaţi şi controlaţi la acest 

punct vamal. Când colo, la Ventimiglia, pe vreo şase sau opt 

benzi pe sens, maşinile nu aveau voie să se oprească din 

vijelioasa lor alergare, nici o clipă. Nu am prea văzut bine nici 

unde era graniţa. Nişte poliţişti, strepeziţi de căldură, rotindu-şi 

perpetuu moriştile braţelor, ne-au făcut, cu insistenţă, semne clare 

să nu oprim, să nu oprim...  Ce verificare de paşapoarte, ce viză 

pe care s-o poţi arăta, apoi, la ieşirea din Italia! Merde! Ne-am 
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trezit doar că, fără a mai găsi măcar un loc de parcare, ne 

apropiam, şotânc- şotânc, schimbând vitezele des dintr-a patra în 

a treia şi a doua, cu şurubelniţa providenţială, ne apropiam deci 

de primul mare oraş din Italia, de Genova.  

Plecaserăm târziu şi fără grabă din rai, după încă o jumătate bună 

de zi pe plajă, cu intenţia doar de a trece cumva blestemata aia de 

graniţă italiană, apoi să găsim, din nou, o fundaţie pentru dragul 

nostru hotel Dacia. De data asta într-o altă parcare de 

binecuvântat rai capitalist. Se însera bine, deci, când am intrat în 

Genova şi ne apucase disperarea că nu ne-om mai vedea ieşiţi, iar 

în mijlocul infernului acela urban, unde să înnoptăm? Intr-o 

primă staţie de benzină din oraş am intrat şi am întrebat pe cine s-

a nimerit aztunci la pompă. Opereche de tineri, fată super-sexi în 

pantaloni de piele lipiţi pe un trup de viespe, şi băiat răpciugos, 

bărbos ca un ţap, cu bretelele blugilor atârnând precum hamurile 

deşirate ale unui cal ţigănesc, dar pe ăştia i-am întrebat unde am 

putea găsi o parcare fără plată pentru a dormi în maşină. Cu greu 

ne-am făcut înţeleşi, deşi credeam că măcar aici, în apropiere de 

graniţă, toţi italienii trebuie să ştie franceză. Ei, aşi, mai ales la 

tineri! „Speak englisch, speak englisch?‖ era prima lor 

interogaţie, după care începeau să turuie orice în italiană de nu 

înţelegeai chiar nimic. Ne-au făcut atunci semn să urcăm în 

maşina noastră şi să-i urmăm îndeaproape, ei demarând în Fiatul 

lor albastru. Ne-au purtat pe nenumărate străzi şi străduţe, care de 

care mai ciudate şi mai întortocheate. Am bănuit chiar că ne scot 

din oraş şi ne-au apucat toate temerile isterizante. Francezii ne 

atrăseseră, nu o dată, atenţia că în Italia să fim cu ochii în patru, 

deoarece acolo nu-i ca-n Franţa. Acolo există mulţi cabrioleuri 

(hoţi), jefuitori şi bandiţi de tot felul, din aceia care ne-ar putea 

oricând prăda de luxoasele noastre bunuri, multele nimicuri, 

cadouri scăpătate, dar oferite cu condescendenţă de către multele 

gazde pe la care trecuserăm şi încărcate întruna în giganticul 

nostru hotel portativ. În cele din urmă tinerii italieni au oprit într-

un loc plin de stâlpi de pe care luminau sori de neoane infinite, 

încât era lumină ca ziua şi mister ca noaptea. Ne-au urat „bona 

noce‖ şi s-au dus în treaba lor, însoţiţi, o vreme, de unul din cele 

vreo două cuvinte italiene pe care le ştiam şi noi „arrividerci‖, 

„grazie‖!  
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GHEORGHE DĂNCILĂ 

 

 

 

 

Vulnerabilitate 

 

Atâtea rotunjimi vor să se-adune 

Albe-n carnala ta perfecţiune 

Buze şi ochi, şi umeri, şi picioare 

Unelte par a fi de vrăjitoare 

Ca şi rostirea şoaptelor ocultă 

De logică şi frică nu ascultă 

Ca pe-un beţiv atât mă preocupă 

Licoarea grea de pofte ce e-n cupă 

Precum în carnavalul de la Rio 

Neruşinarea-mi jertfa ţi-ar primi-o 

În pas de samba şi în ritmuri grele 

Cu iad şi frumuseţe puse-n ele 

 Tristeţile vor recunoaşte toate 

 Că prea e bogăţie la păcate. 

21 iunie 2014 
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Alegere 

 

Gândesc la carnea-ţi tânără şi albă 

Şi toate şoaptele ce le avem 

Galbeni le-aş face să-i aşez în salbă 

Şi să ne fie cel noroc suprem 

E altul aurarul care pune 

Materialul rar în arabesc 

Şi nu mai vrei la mine să se-adune 

Comoara asta din tărâm ceresc? 

Sau poate dispărând atâta vreme 

Vei fi ajuns la mâna de zlătari 

Şi te negustoresc fără probleme 

La curţi domneşti şi la boierii mari 

 Poate reacţia ta instinctivă 

 Te face nu o târfă, ci o divă. 

 Iulie2014 

 

 

 

Ispitiri 

 

Meşteri vestiţi, meşteri atinşi de har 

Tot aurul din păr ţi-l fac inele 

Formele tale,un suprem olar 

Le-a modelat şi vrăji a pus în ele 

Tu ai împărăţii ce nu le dai 

Pe mâini străine şi pe mâini barbare 

Naivă ai ascuns grădini de rai 

În vara cărnii tale arzătoare 

O, de aş fi alesul de hazard 

Să stăpânesc eu fericirea toată 

Pe rugul poftei mele să te ard 

Ca pe o vrăjitoare blestemată 

 Voi lăuda preafericita maică 

 Ce-a pus ispite în aşa puştoaică. 

18 octombrie 2014 
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Exersări 

 

Am exersat tot ce era uman, 

Vorba lui Marx, credeam în libertate 

M-am închinat la sex şi burdihan 

Că era testul de normalitate. 

Vrut-am ispita ce e-n rătăciri 

Nu era vremea de înţelepciune 

Nu-s apt de flagelarea din fachiri 

Când dragostea trăia în vremuri bune 

M-am îmbătat cu vis şi cu poveşti 

E vinul vechi din sfânta mea beţie 

N-am înţeles ce-nseamnă să greşeşti 

Am exersat ce e să nu mai fie 

 Văzut-am, dacă vraja se sfârşise 

 C-am exersat doar drumuri ca Ulise. 

6 octombrie 2014 

 

 

 

Regret 

 

N-a fost în mine aluat de sfânt 

Să uit de lume dus în sihăstrie 

Olog pe drumul mântuirii sunt 

Şi niciun înger parcă nu mă ştie 

Şi orb la lume n-am putut să fiu 

Din ispitiri gustat-am mătrăguna 

Şi n-am fugit departe în pustiu 

Din Dulcinei nu mă lăsa niciuna 

Şi nu mi-am pus nici ceară în urechi 

Sirenele nu mă lăsau în pace 

Şi-am repetat şi eu păcate vechi 

Visat-am vremuri dionisiace 

 Dar sufletul sărac şi rătăcit 

 În drum de sfinţi tot umblă la cerşit. 

30 septembrie 2014 
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RAISA BOIANGIU 

 

 

         NĂZBÂTIOSUL - FURIOS, CU GRAŢIE 
 

                  Clopoţelul de început: cling, cling - adunarea! 

 

Toată viaţa am căutat un alter ego şi nu ştiu să-l fi găsit. 

Dar îl simt în mine ca şi cum l-aş fi găsit, ca şi cum ar fi posibil 

să-l fi aflat şi să nu-l ştiu cu exactitate:ce formă are, cum arată, ce 

gândeşte, dacă gândeşte, ce face , dacă face ceva sau numai există 

pur- cu adevărat pur şi simplu. În adevăratul înţeles al cuvântului 

simplu. 

L-am aflat, nu l-am aflat?! Sunt aproape de el? Nici nu 

ştiu dacă este de genul feminin sau de genul masculin. Dar asta 

are mai puţină importanţă. E un fel de plasmă pulsatilă, care 

păstrează veşnic o anumită distanţă convenabilă faţă de mine şi 

nu se desparte niciodată de mine. Poate că numai în somn, dar şi 

atunci cred că mă veghează: nu e un înger, (nu sunt un copil, 

chiar dacă mai am ceva din plămada unui copil) nu e un 
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diavol(deşi structura diavolului e prea complexă se pare, şi nu 

ştiu cum arată), dar îl îngădui lângă mine ca pe celălaltul meu 

seniorial, cum ar fi zis Barthes, pe care l-am iubit cândva şi din 

care mi-au rămas multe ecouri şi poate şi din Jung, cu sinele 

,,său‖ şi cu inconştientul colectiv. 

Arhietipul meu mitizat este aşadar un posibil obiect ce 

pluteşte alături, n-are postament, nici conştienţă severă, exactă, 

concretă. E un ce oarecum ridicol, dar eu, eul meu, îl privesc cu 

seriozitate şi-l admit vrând-nevrând, ştiind că el este şi atât. De 

parcă, dacă el ar dispărea, eu n-aş mai fi. E ceva în conştienţa 

mea, din persoana, care mă individualizează, mă face să fiu, să 

exist. Mă extinde în spaţii, mă leagă de locuri, mă face să 

locuiesc undeva şi cândva. (Ce savantlâc!). De fapt e o umbră 

imaginară care nu-mi dă pace, o dedublare care mă echilibrează, 

mă lasă liniştii mele - ,,vijelioase‖ în adânc. 

Gata sunt. 

Şi din asta ce poate ieşi? Că l-am găsit pe celălalt şi prin el 

m-am recunoscut. E mult? E puţin? E ceva. 

 

                         M-am recunoscut. 

 

Când s-a întâmplat asta? Că e ,,o întâmplare a fiinţei 

mele‖.  

Păi, cum ar zice nepoţica mea, asta s-a-ntâmplat când 

aşteptam să se nască, să se ivească în lume primul meu copil, cu 

adevărat întâiul meu făt. Nu vrusesem să-l tai, să-l înec în sânge. 

Ziceam că dacă e primul zvâcnet în mine de om, de altceva decât 

eu, să-l păstrez. Întrucât fiind el întâiul, putea fi purtător de tot ce 

aveam eu mai bun în interiorul meu dăruit de alţii, lăsat ca 

sămânţă, de cine ştie când şi de unde. 

Şi aşa - aşteptând eu să scot din mine o fiinţă, o altă fiinţă 

decât fiinţa mea - am făcut un drum ca o întoarcere în timp, într-

un sat, în satul soţului meu, că satul meu nu mai exista pe harta 

ţării. 

Urma să mă întâlnesc cu trecutul meu, prezent în mine în 

forme obscure. Atunci putea fi el în carne şi oase (în oase şi 

carne?!). 
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Oho! Ce drum a fost - palpabil şi acum - cu miros de praf. 

Ce autobuz hârbuit, pe drumuri de ţară nefinisate. Şi acum îmi 

stăruie în nări şi-n gât mirosul de benzină şi de altceva ce-mi 

rănea traheia - provocându-mi tuse. Tusea ce-mi zdruncina fătul - 

care se zbătea neputincios în cuibul lui tulburat. Drumul, 

bineînţeles, avea şi gropi şi…dădeam în gropi, că altfel nu ştiam 

să circulăm, evident. Până şi voma fusese prezentă (într-o mănuşă 

de piele), clasic, voma cu diverse motive sau că aşa se-ntâmplă în 

astfel de cazuri. Eh, nu-i asta, asta. Ceea ce trebuia zis şi urmează 

să zic era şi va fi fost - întâlnirea cu un fel de celălalt al meu în 

oase şi carne. 

Am asistat la o reîncarnare? 

Draga mea, chiar? Re-încarnarea cui? Poate a fratelui meu 

pe care-l pierdusem, când, nu ştiam, el rămânând acolo, departe - 

pe alte meleaguri rupte de ţară. 

Mă întorceam la rude, la oameni, la purcei, la căţei, la 

cocoşi - cum altfel? Şi la ceva ce se chema viaţă - mai plină - la 

ceva ce-mi amintea pipăibil, vizibil, de copilăria mea dusă - 

apusă. Of! 

Dar nu e vorba de asta. Să spun despre mine n-ar fi 

interesant. Eu - fără acel ceva dinafară şi totuşi dinlăuntrul meu n-

aş fi interesantă ca story. Ce să spun despre mine, fără acel 

altceva? Aş fi atât de săracă încât aproape nici n-aş exista.  

Trec pe recepţie şi aduc cu mine înspre alţii povestea, 

bucăţica lui de viaţă, aşa cum am simţit-o, cum am văzut-o şi cum 

am gândit-o eu. 

A fost un moment de la care totul a pornit, de la care totul 

s-a dezlănţuit şi el şi-a lăsat adânc amprenta în fiinţa mea. Ceva 

din el îmi aparţine şi-mi va aparţine şi mi-a aparţinut 

dintotdeauna. 

Prin el am putut ajunge în centrul meu, adică, în ceea ce 

am eu mai bun şi mai firesc. 

Doamne, exist, mă pipăi şi zic iarăşi: sunt! 

Suferinţele lui au fost ale mele (posibil?). El le-a trăit, eu 

le-am gândit şi simţit. 

Cine sunt în relaţia mea cu el: o mătuşă incomodă, 

insipidă, destul de banală şi în aparenţă (sper) fără strălucire. 

Poate cu un interior mai bogat, mai populat cu diverse imagini 
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          Clopotele sună: bing, bam, bum! 

 

Imaginea – care-mi apare în legătură cu el, este aceea a 

sosirii în sat a soţului şi a mea, în satul natal al soţului meu. 

La cursă ne-aştepta nepotul. Era scund, aproape blond, cu 

părul creţ. Avea vârsta aceea frumoasă - şaisprezece ani - cea mai 

frumoasă vârstă. Avea o vioiciune de spirit în privire: m-a uimit. 

Unde mai văzusem o asemenea sclipire? Când? Parcă-l ştiam de 

când lumea. Atât de familiar, de direct, de concret ne-a 

întâmpinat, încât deodată mă regăseam pe mine în forma mea 

masculinizată, adolescentină. 

Ne-a luat valiza cu care venisem şi-n viteza cea mai 

deplină, ca a unui copil pornit la joacă ne-a însoţit înspre casa 

bătrânească. 

- Aşa se cuvine, primul drum trebuie făcut la casa 

bătrânească, pe urmă vă mutaţi la noi. 

Parcă venisem să mă întâlnesc cu străbunii mei (care nu 

erau ai mei, dar el voia să mă apropie tocmai de ei), să-i pipăi, să 

mă integrez degrabă lucrurilor. Voia – simţeam - ca eu să fiu a 

locurilor, chiar dacă nu mă născusem acolo. Mă ducea acasă. Ce 

sentiment ne-mai-trăit de la şase ani de când mă refugiasem de pe 

malul Nistrului. Aici era Jiul şi casa bătrânească (cea rămasă în 

Basarabia revenea acum în alte forme, dar re-venea aici, 

simţeam). 

Umărul lui îmi atingea braţul. Povestea cu vervă, o vervă 

pe care n-o mai întâlnisem la nimeni până atunci. Totul învia 

împrejurul lui, nu numai prin vorbe, ci şi printr-o gestică bogată, 

evocatoare: 

- Aici stau Crişulenii, dincoace Chenoieştii şi aici e uliţa 

Ruţenilor. 

Un gard căzut în interior, un lanţ la poartă cu lacăt, un 

câine alb-miţos în lanţ, lătrând răguşit, cu obidă, ciudos pe lume 

şi pe locul ostil, ciudat de ferecat. 

Aici e cineva care nu prea se bucură de oaspeţi, dar n-are 

importanţă, aşa e ea... 
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Ştiam din vorbele soţului, eram prevenită. Şi totuşi, 

adevărul vorbelor lui părea mai deplin. Mă convingea, mă 

întemeia. 

- Piaza rea a familiei. De când a venit ea aici, toate au 

mers pe dos. 

Ştiam şi asta. Ce fiinţă malefică: soţia unui frate al soţului, 

neagră şi-n cerul gurii, neagră da, aşa era, ca sticla lămpii 

afumate. Ce mirosuri combinate apoi, în noaptea neagră, în patul 

cu paie, uşă închisă peste mucegaiuri irespirabile. Să respiri şi să 

visezi cu coşmaruri. Spune visul ce vrea el să spună. Şi-l 

pricepusem: eram atât de concret în lumea aceea, după ce el, 

nepotul – Ion Lucian ne vorbise ceva despre idealurile lui: 

- Vom face noi dreptate, suntem câţiva... 

Mi se adresase în special mie. Ca o destăinuire necesară. 

Dacă eu n-aş fi venit, cui i-ar fi spus? Eu trebuia să vin. Şi-n timp 

ce-l ascultam cu atenţia sporită, în trupul meu zvâcnea tare, viaţa 

pe care o purtam cu mândrie – burta mea semănând cu un cap 

ţuguiat. Oare ce purtam în ţuguiul vizibil? 

- Vom face dreptate –repeta pentru el. Cu mine vorbise 

deja. Ştia că-l auzisem. Puteam să nu-l aud? Oricând va răsuna în 

mine vorba lui: dreptate. Întâlnisem deci pe cineva care voia să 

facă dreptate şi nu numai el singur, ci şi cu alţii. Era naiv, era o 

copilărie afirmaţia asta, un curaj de muşchetar dezlănţuit. El citea 

mult? Ce lecturi îl înfluienţaseră? Dar în timp ce ,,al meu‖ îl 

privea cu oarecare blazare, eu mă lăsasem sedusă: aş fi vrut să 

mai fiu cu cel ce-şi asuma un asemenea rol. Şi eu naivă: aceeaşi 

fibră de ne-adecvare la realitate, eu privind în ideal, el încercând 

să transpună idealul în concret. În ochii lui – zvâcnetul ciudat al 

sinelui său bogat. 
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DANIELA GÂFU 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
6 ianuarie 2015 
 

Înfăptuim material, constant, 

spiritual, arareori, 

ne-nchipuim că strădaniile materiale contează.  

 

Cerul cerne succesele și reține strădaniile.  

Viața e o uriașă risipă. 

Omul iubește și slujește  

ceea ce poate să atingă. 

Un dezacord între Cer și Om. 

 

Din înalt se întrezare un ceaslov al strădaniilor, 

o încununare netălmăcită. 

E vremea recoltării roadele existenței noastre. 

Căutăm... în inimi și suflete. 

Nimic vizibil, nimic tangibil. 

Și, totuși, există Lumină... 
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7 ianuarie 2015 
 

Credința mea e slabă ca ultima țigară, 

o lungă dejunare, vegheată acum de aștri 

E multă goliciune în juru-mi, ca în gară 

Un tren în depărtare și-un plâns de ochi albaștri. 

 

Nimic nu strălucește, cum moare și speranța, 

Steaua mea s-ascunde, o caut în zadar 

Rămâne-n rugăciune acum numai căința, 

Până și ea muțește în dulcele-i amar. 

 

Departe de ispită, codește legământul 

făcut în taina serii uitatei tinereți 

Mai am încă o șansă, a prinde iar Cuvântul, 

cu cine voi petrece din cele multe vieți?  

... 

 

Unde ești dulce seară? 

Mi-e dor s-adorm în pace, 

Inima mult prea zace. 

Și ce-ai promis aseară?  
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8 ianuarie 2015 

 

Sunt ființe îmbrăcate-n ură, violență, pustiire,  

nici iarba nu crește acolo unde calcă. 

Un tablou de natură moartă. 

 

Sunt ființe îmbrăcate-n iubire, bunătate, plinătate  

urme lor însuflețite luminează pătrunderea.  

Imaginea inspirării îmbătătoare.  

 

Hai, suflete, manifestă-ți voința!  

Prezență curioasă în aflarea mângâierii eterne. 

În loc să lucrezi pentru pace. 

fraternizezi în capcane și mlaștini. 

 

De ce să nu te dai destinelor zâmbitoare, 

Cu slavă să rogi înalta glorie cerească. 

 

... 

 

O nesfârșită mirare ce-mi sfâșie dorirea 

Unde-mi vezi, Doamne, strălucirea? 
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9 ianuarie 2015 

 

O, Domnul meu!, sunt humă prea nevoitoare 

Mi-ai dăruit atâtea și încă cer! 

Cum poți suporta să rămân cerșetoare, 

culcată, întruna, tânjesc pe lăvicer. 

 

Învață-mă! să folosesc altfel timpul 

Să mă apropii de potirul ocrotitor 

O însușire, un talent... azvârl doar cuvântul 

posedat de duhul distrugător. 

 

Aș putea să înțeleg cu sufletul, care se zbate în opulența 

De-o vreme n-are adăpost 

Ruga-i săracă în post 

Să sper că voi razbate pulberea de aur cu nonviolență. 

 

... 

 

Din patul vechi de paie lăsat de moșii mei, 

trufașa-mi poftire în brațele bărnacilor zmei. 

Mulți ochi seculari ne tulbură visarea 

Privirea lor tristă ne-npiedică respirarea. 

 

Mă-nfățișez sleită în colțul meu de rugă, 

Târâșul îmi supse lesne picătura de vlagă, 

Cineva-mi număr anii și se oprește, 

Auzul e adormit de prea multă vreme.  

 

Chem ajutor târziu, cu strângere și mirare, 

în prag, pământul mă cuprinde-n admirare. 
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ELENA SORINA PEPTAN 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

10 ianuarie 2015 
 

La ce-mi slujește chipul, suav, roziu și neted 

Când visul serii stinge scânteia de departe?! 

Surghiunul neputinței mă ține înlănțuită,  

iar tu gonești întruna prin nesupuse gânduri. 

 

Durerea dimineții la tine se-ascunde 

Îmbracă altă haină, e încă o ispită, 

Din nou, crește dorința, mister în plin-ardoare 

Pe-ascuns, nevindecate răni prin aripi. 

Se ridică.     

... 

 

Echilibru 

 
Sunt privilegiată 

Să ascult susurul de ape  

Stingherite de tăcere … 

Să privesc , 

Cum oglideste-n lacul 

Plopii , 

Ce își înneacă dorul 

În adâncuri . 
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Să deslușesc 

Pe chipul naturii , 

Umbre luminate . 

Să pășesc 

Pe poteciile înguste 

Pentru a-mi strive teama 

Si pentru a simți 
Că înviață avem nevoie 

De echilibru . 

 

Identitatea cui ? 

 
Astenic, 

Mie sufletul … 

Viața mea e asemenea a douătaine 

Una ,aneînțelegerisentimentelor 

Iar cealaltă, pierdută în universal singurătății 
Recapitulez, 

O durere însuflet 

Îmi amorțește tot corpul 

Nu pot să mă mișc 

Amintirea trecutului îmi conglomerează mintea 

Departe-mi-e gândul .. 

Ce mai strategie ! 

Să mă pun în locul lui Eminescu . 

 

Întrebări tăcute 
 

Sufletule, 

De ce îmi îneci ancora , 

În larg ? 

De ce oprești totul ? 

De ce nu recunosc, 

Nici timpul, 

Nici spațiul? 

De ce nu știu nimic 
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Despre   moarte, 

Sau viață? 

De ce orele , 

Le pot defini ,doar clipe ? 

De ce mă zbuciumă noi mistere ? 

 

Gânduri fără punte 
 

Frumosul e departe 

Și mintea îmi e răvășită 

Mă îneacă ecoul sonor 

Și ecvestru 

În lacrimile 

Norilor cuvânt .. 

Mă avânt cu privirea 

Asupra apelor ce plâng. 

Mă las legănată de vânt , 

Pierzându-mă învăzduhul tremurând , 

Aș vrea să plec de pe pământ . 

 

 

Omul –trestia gânditoare 
 

Neclintita   trestie 

Tremurând frivol în ape  

Îmi leagănă iubirea , 

Înfloritoare 

Ca și regina Anzilor. 

Și odată cu ea 

Îmi plutesc  gândurile 

În îndrumarea , 

Vocilor minții 
Și sub oglindirea 

Nebuloasei ape  

Mă transform înideal . 
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Salcie pletoasă 
 

Salcie pletoasă 

lasă-ți brațele în jos 

cuprinde-mă, 

iubește-mă , 

cu viață. 

vreau … 

să-ți arăt delirul 

Iubirii mele 

vreau… 

să privim 

lebedele ce se-ntrec în dansul 

Sfânt al nopții 
vreau...  

să ascultăm 

izvoarele cum sună 

înglasurile sorții.   
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MARCEL MIRON 

M-AM ÎNDRĂGOSTIT 

M-am îndrăgostit de tine 

un obraz albastru 

brăzdat de trecerea clipelor 
ca un râu 

umflat de viitură. 

Clipele 
urme adânci 

pe extrasistolele inimii 

estompând simfonia luminii. 
În sălile de cinematograf 

se instalează bureți aparenți 
care preiau bătăile inimilor spectatorilor. 

Erai acolo 
pitită pe un sfert de scaun 

tu 

inimă molcomită 

de clipele rostogolite în abundență 

ca un sistem de filtrare a sunetelor stridente 
zâmbeai din amintirile obosite. 

Îmi aduc aminte când te-am întrebat 

dacă vrei să plecăm 
într-o plimbare 

iar tu mi-ai răspuns: 

trebuie să stau până la sfârșitul spectacolului 

altfel vor asurzi toate scaunele libere. 

Când am ieșit afară 

torentul de clipe zurbagii se terminase 

cineva spunea că a fost o rupere a baierelor timpului. 

Am avut bucuria să văd 
flori noi 

în faliile zâmbetului tău. 

Într-un sfârșit 

am plâns cu hohote 

mă durea nodul nou al vremii 
după ruperea aceea ireparabilă. 
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NU-ŢI ARDE NEARSUL 

 

Nu-ți arde timpul 

nearsul de deasupra 

prin holocauste treceri 

îți pierzi putrezirea. 

În pământ hleios 

conturul trupului gol 

păstrează 
haina zâmbetului 

Duhul blândeții 
până va sta  

din nou 
peste ape 

și peste Maria 

în Nazaret. 

Cometele aleargă în univers 

și cozi lungi de foc 

conturează trecerea lor. 

Oricât ard 

nu dispar. 

Ele sunt poștașii care 

din milenii 

în milenii 

călăuzesc vestitorii salvării. 

 

FLOARE DE LA ATHOS 

 

        (lui Cassian Maria Spiridon) 
 

În peștera Sfântului Athanasie 

de la Muntele Athos 

o gură de piatră 
mestecă molcom 

măruntaiele stâncii. 

Pe limba tivită 

 de viperă șuierătoare 

curge vioi 
undă năvalnică. 

Din moarte 

iese apa vieții 
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lacrimile 
smeritelor flori din piatră. 

O palmă vie 

cu iarbă crudă 
deschisă spre vale. 

Acolo 

îngenuncheat 
poetul 

 scurmă cu degetele pătate de cerneală 

rugăciunile vechi 

din care cresc 
bulbii florilor athonite. 

Smulge din straturile subțiri 
ca obrazele veștede 

ale mireselor rămase în lumea de vise 

rădăcinile vieții. 
Plăntuțe firave 

învelite în batiste de zâmbet 

la buzunarul de la inimă. 

Ca aluatul evanghelic 

florile se împrăștie 

prin cărți 
invitație blândă 

ochilor obosiți. 
Din când în când 

poetul 

își pipăie rana de la inim 
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IOAN ADRIAN POPA 

 

 

 

 

 

 

 

VÂNĂTOARE 

Dacă tot trageţi 

Cu săgeţi în mine 

Considerându-mă un trofeu, 

Aveţi grijă 

Să mă nimeriţi 

În centru – 

În centrul eului, 

În sâmburele inimii, 

Altfel  

Mă predispuneţi la revoltă 

Şi-am să ţip: 

— Mă, dacă tot mă vânaţi 

Şi-mi iau des urma  

Săgeţile voastre, 

Fiţi măcar 

Nişte vânători destoinici, 

Ce naiba! 

Nimeriţi-mă în centru 

Dacă vă ţine, 
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În caz contrar 

Riscaţi să fiţi penibili – 

Izbucnesc în hohote de râs  

Spectatorii… 

 

NOD 

 

De la o vreme  

Traversează prin mine  

Tot mai multe sentimente, 

De parcă m-am transformat  

- Peste noapte - 

Într-un nod de cale ferată! –  

Îmi dau târcoale, mă inspectează în amănunt  

Şi-apoi opresc în dreptu-mi... 

Acum, sincer să fiu, 

N-aş avea nici un fel de obiecţii, 

Dar într-o gară tot ce intră  

După un timp mai şi pleacă. 

În ce mă priveşte însă, 

Am ajuns supraîncărcat, 

Mi s-au încins şinele  

De atâta staţionare neîntreruptă. 

Şi prins fiind în această situaţie fără ieşire 

Nu pot să nu mă întreb  

- Date fiind circumstanţele actuale - 

Pe ce peron voi face loc  

Iubirii pentru tine?! 

 

USCARE 

 

Aş ieşi  

În câmpul vizual al soarelui  

Şi mi-aş pune gândurile la uscat – 

Eşti conştientă cred  

Că mustesc de tine, 

Au gustul buzelor tale 

Gândurile mele... 
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Mi-e de neînţeles  

De ce le concepe  

Pe bandă rulantă creierul meu – 

Pesemne şi el, nefericitul, 

Ţi se subordonează  

Şi, nemaiputându-şi controla funcţiile specifice,   

Le taie în orice împrejurări  

Cordoanele ombilicale  

Miilor de gânduri  

Ce te au drept leit-motiv; 

Iar pe mine  

Mă expune încercării deloc liniştitoare  

De-a le purta sănătoase şi exuberante  

Prin viaţa mea cotidiană. 

De-asta, vezi, 

Mi-am zis să profit şi eu  

De momentele astea de răgaz  

Ale amiezii,  

Când bătrânul astru a uitat de el  

Şi agăţându-mi gândurile  

De razele lui  

Poate trag o carte norocoasă  

Şi-mi transform  

- Cel puţin momentan -  

Într-un careu de aşi 

Existenţa. 
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LUCA CIPOLLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Una candela 

 

Tremo all'idea della porta, 

credo di non poterti più sollevare 

ma almeno 

non fingo più di mangiar mosche 

nel sogno del padre.. 

sai, a volte  

manco di rispetto 

ad ogni stato di coscienza 

quando leggo nel tuo volto 

la sofferenza, 

tu sei una flebile candela 

che più si spegne 

più in me accende luce. 
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O lumânare 

 

Tremur la ideea porţii, 

cred că nu mai pot să te ridic 

dar cel puţ ]in 

nu mai simulez 

 că mănânc muşte  

în visul tatălui.. 

câteodată, să ştii, 

lipsesc de respect 

la fiecare stare de conştiinţă  

când citesc în chipul tău 

suferinţa, 

tu eşti o lumânare slabă 

ce cu cât se stinge    

cu atât în mine aprinde lumina. 

 

Viva particella 
 

Mi butto nella mischia 

dimentico della Tua presenza 

e rimango solo.. 

uno shock elettrico affligge le mie vene, 

scende una lacrima 

ma nella polvere poi 

un raggio di sole 

ricorda ch'io pure son viva particella   

eternamente custodita e non pigiata 

tra le Tue dita 

piene di luminoso amore 

così 

non mi posso trattenere dal lasciarmi 

cadere sul cuscino di piume 

d'un lieve respiro 

e dall'addormentarmi 

poco a poco, 

poco a poco.. 

Grazie. 
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O particulă vie 

 

M-arunc în luptă 

uitând de prezenţa Ta 

şi rămân singur.. 

un şoc electric mâhneşte vinele mele, 

coboară o lacrimă   

dar în praf mai târziu 

o rază de soare 

îmi aminteşte că şi eu sunt o particulă vie 

veşnic ocrotită şi nestrivită 

între degetele Tale 

pline de iubire luminoasă 

astfel încât  

nu mă pot abţine să nu mă las  

căzut pe perna de pene 

a unei răsuflări moi 

şi să nu adorm 

puţin câte puţin, 

puţin câte puţin.. 

Mulţumesc. 

 

Il folle 
 

Qual seme di mela 

disgiunto 

dalla polpa, 

viso d'aquila tersicorèo 

è il folle, 

acqua pura, 

vive nella sua stanza   

anni addietro, 

pigramente ucciso 

da ricordi assassini. 
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Nebunul 
 

Ca pe un sâmbure de măr 

detaşat 

din pulpă, 

chip de vultur al Terpsihorei 

e nebunul, 

apă curată, 

locuieşte în odaia lui   

cu ani în urmă, 

leneş omorât 

de amintiri ucigaşe 
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MARIAN NENCESCU 

 

 

 

 

„MITHRA” COCOR SAU „DESFACEREA” DE 

TRECUT 
  

În 1930, anul când apărea Baltagul, dar şi Istoria Sfinţilor 

Varlaam şi Ioasaf de la India, Perpessicius avea să facă o 

observaţie valabilă şi azi pentru cei preocupaţi de moştenirea 

artistică sadoveniană şi anume aceea că scrierile sale au un 

caracter „mitico-baladesc‖, iar personajele, în speţă Vitoria 

Lipan, nu descriu „o individualitate‖, ci un „exponent al speţei‖. 

În lipsa psihologiei, gesturile Vitoriei sunt ritualizate, iar 

personajul dovedeşte chiar „o luciditate excesivă‖, fiind chiar „un 

Hamlet feminin‖, o abatere de la norma societăţii pastorale 

tradiţionale. Concluzia criticului: „Prea multă îndârjire din partea 

unei femei‖ avea să rămână ca un jalon în istoria literaturii, 

marcând un drum al interpretărilor, care vor părăsi drumul 

cuminte şi aşezat al transpunerilor realiste, călăuzindu-le spre o 

interpretare în cheie ritualică şi mitico-poetică. Sau, cum avea să 

concluzioneze G. Călinescu, Baltagul „poartă accent de mare 

baladă, romanţată de mister cosmic‖. Cu atât mai mult, în acest 
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context, surprinde aprecierea lui N. Manolescu, din finalul 

capitolului dedicat lui M. Sadoveanu în Istoria critică a literaturii 

române, şi anume că „după Război, puţinul publicat ,cu excepţia 

romanului Nicoară Potcoavă, este lamentabil literar şi moral‖ 

(Bucureşti, 2008, Ed. Paralela 45, p. 598), mai ales că, în alte 

circumstanţe, criticul admirase fără rezerve literaturizarea 

sadoveniană, afirmând chiar că, la acest autor „utopia cărţii se 

opreşte la litera ei‖. 

Să se fi epuizat, într-atât, în mai puţin de două decenii, 

conştiinţa estetică a scrisului sadovenian astfel că, tocmai la 

vârsta când a devenit „poet şi filosof‖ scriitorul să renunţe 

benevol la acest statut spre a se arunca direct în ceea ce ideologii 

literari ai anilor ’50 numeau „spiritul de partid în literatură?‖. 

Cum nu-l putem bănui pe Sadoveanu drept un adept 

necondiţionat al lui Maiakovski, cel care afirmă că „Eu măsor 

calitatea versului după comunism‖, nu ne rămâne decât să 

reanalizăm în ce măsură romanele Păuna Mică (1948) şi Mitrea 

Cocor (1949) reprezintă, după cum aprecia Traian Șelmaru, într-

un articol din Lupta de clasă: „drumul revoluţiei socialiste arătat 

de Uniunea Sovietică‖ (nr. 1, ianuarie 1951) sau chiar: „procesul 

însuşirii realismului socialist‖, după cum se grăbise să decreteze 

Anton Petrescu, alias Ov. S. Crohmălniceanu, în Contemporanul 

(nr. 10, din 17 martie 1950), anticipând chiar că: „Sadoveanu [în 

romanele amintite] şi-a depăşit propriile limite şi a dat opere cu 

un conţinut superior‖. 

Surpriza cititorului fără prejudecăţi este într-adevăr mare 

căci, deşi s-a vrut o carte „comunistă‖, interpretată şi clasificată 

ca atare de criticii contaminaţi de ideologizare, Mitrea Cocor 

rămâne, în partea ei solidă, mitico-poetică, o continuare a 

filonului magic sadovenian. Se confirmă astfel intuiţia lui Al. 

Paleologu care profeţea că Mitrea Cocor „va dăinui spre 

deosebire de atâtea alcătuiri moderne, ce vor rămâne menţionate 

doar ca experimente‖ (Treptele lumii, Cartea Românească, 

Bucureşti, 1978, p. 85). De aici, până la aprecierea Tudorei 

Patrichi şi anume că „Mitrea Cocor este o scriere ce anunţă zorii 

post-modernismului‖ şi că „desfacerea de trecut‖ proclamată de 

Sadoveanu nu este decât „praf în ochi menit să adoarmă vigilenţa 
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cerberilor‖ (De la Mioriţa, la Mitrea Cocor, Roman, Papirus 

Media, 2016, p. 188) este cale lungă. 

Privind cumpănit lucrurile, romanul Mitrea Cocor, în fapt o 

povestire mai lungă, prezintă evidente apropieri de scrierile de 

tinereţe ale lui M. Sadoveanu, eroul principal, Mitrea, fiind unul 

din numeroşii eroi năpăstuiţi, slugi exploatate barbar de boier, în 

cazul respectiv Cristea Trei-Nasuri, dar şi de chiaburul statului 

(Ghiţă Lungu), chiar fratele eroului. Colţos şi tulbure la început, 

Mitrea se războieşte, urmând o „cale a înţelepciunii‖, indicată de 

„comunişti‖, de care se apropiase deliberat, în lagărul din URSS, 

forţând înfăptuirea reformei agrare în satul său. Distinct de eroii 

tradiţionali ai prozei sadoveniene – oameni tăcuţi, fugind din 

calea civilizaţiei – Mitrea aplică cu sârguinţă, cel puţin aparent, 

un program social, contrazicând mitul apărării prin non-

participare, a cetăţii fiinţei neamului. 

Problema care se pune în acest caz este în ce măsură 

realitatea socială a anilor ’50 corespunde ficţiunii literaturii 

realist-socialiste, care, la prima vedere, l-a contaminat şi pe M. 

Sadoveanu. Teoria literaturii semnalează destule cazuri când 

realul este înlocuit de mimesis, când evenimente şi personaje 

fictive decid rezolvarea unor conflicte sociale reale, când imitaţia 

şi chiar contra-imitaţia ironică ţine loc de realitate. Societăţile 

totalitare, cum este şi cazul României postbelice, au cunoscut 

astfel de mistificări, literatura fiind doar un segment al realităţii 

ficţionale. Nu trebuie, aşadar, să ne mire, că social vorbind, 

personajul fictiv Mitrea Cocor, a „scăpat‖ din cadrul strict literar, 

devenind pentru „tovarăşii muncitori şi ţărani‖ un model şi chiar 

„un exemplu de urmat‖. Spre a ilustra acest fenomen, criticul 

Marian Popa semnalează chiar, preluând un articol din gazeta 

Viaţa sindicală (decembrie 1950) că un grup de muncitori de la 

Şantierul Teatrului de operă şi balet din Bucureşti (azi Opera 

Română) l-au propus pe „tovarăşul‖ Mitrea drept candidat de . . . 

deputat în Marea Adunare Naţională, gest cu nimic mai prejos 

(sub aspect ficţional) decât multe candidaturi actuale în Parlament 

sau chiar la Adunarea C. E. 

Mai reţinut cu personajul său se dovedeşte, paradoxal, chiar 

Mihail Sadoveanu care, în celebra sa conferinţă Lumina vine de 

la Răsărit (1946), text ce poate fi interpretat inclusiv în cheie 
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magico-mitică, ne vesteşte că „a venit vremea să ies din rezerva 

ce mi-am impus‖ şi că „e momentul să-mi fac datoria‖, precizând 

expres şi care este „rolul‖ său în acest context, şi anume acela de 

a identifica „rolul neamului‖ în noul context istoric, chiar şi din 

simplul motiv că „neamul meu vinde dintr-o depărtare a timpului 

chiar mai mare decât pot aprecia istoricii‖. Aşadar, nu un 

fragment dintr-o istorie recentă, „ciudată şi tragică‖, vrea să 

surprindă M. Sadoveanu în noul său roman, ci modul cum trebuie 

tratate aceste realităţi, dintr-o perspectivă istorică şi general 

umană, căci până la urmă, „trebuie o dibăcie, trebuie oameni cu 

cap care s-o trateze‖, dacă nu vrem „să ne atingă semnele lui 

Belzebuth să se prefacă şi la noi toate şi să se schimbe întocmirile 

lumii‖. Atent la prevestirile „plugarului Stoica Cerneţ‖, dar mai 

ales ale „cazangiului‖ Voicu Cerneț „bărbat sprâncenat şi 

întunecos, hâtru fără a zâmbi‖, dar şi ale altor „tovarăşi‖ de lagăr, 

„fruntaşul‖ Cocor pare mai mult îngrijorat de perspectiva 

apropierii bolşevicilor de satul său, la fel cum, pe un alt plan, 

Sadoveanu privea de la tribuna Academiei Române, societatea ce 

lua naştere sub ochii săi, cu aceeaşi îngrijorare: „Seminţiile 

străine au trecut. Unele au rămas la marginea acestor paşnici 

pământeni. S-au amestecat, au fost absorbite, iar mistuirea lor a 

fost însoţită uneori de indigestii, dar totuşi s-a făcut‖. O astfel de 

„indigestie‖ este pentru „eternul‖ Sadoveanu şi bolşevismul, 

impus cu forţa, ca un efect al catastrofelor provocate de război, şi 

receptat de comunitatea de pescari din Păuna Mică, o altă scriere 

programatică sadoveniană, o „arca umană‖, drept o consecinţă a 

tuturor derapajelor ideologice şi politice ce au pângărit veacul: 

„Aşa leapădă câteodată răul, într-o cotitură, lemne pe care le rupe 

puhoiu-n vifor, ici-acolo‖. 

Revenind la personajul Mitrea, vom constata, pe urmele 

Tudorei Patrichi, că el este „chintesenţa falsei lumini‖, mai precis 

a „luminii întunecate‖ (op.cit., p. 142), fiind, în consecinţă, nu un 

erou exemplar, aşa cum l-au perceput mulţi dintre apologeţii săi 

ideologici, cât mai degrabă o ipostază a „dublului Ianus‖, 

respectiv a fază sale „descendente‖, „întunecate‖. Dovada justeţii 

aprecierilor sale, o identifică d-na Patrichi în urmele cultului 

mithraic, practicat în vechea Dacie, susțin specialiștii, până la 

sfârșitul mileniului I al erei noastre. În romanul omonim al lui 
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Sadoveanu, Mitrea, este văzut ca un „arhidemon‖ ce face 

dreptate, punându-l pe morarul Giţă să mâne boii, iar pe boier să 

țină cormana plugului, în încercarea de a înfăptui, concret, 

reforma agrară. Gestul său, văzut ca „o victorie a lui Indra‖ 

(op.cit., p. 143) este interpretat, de însuşi Mitrea, drept „o faptă 

de mânie‖, pentru care va trebui să dea seamă în faţa celor care 

„mă vor chema să mă judece‖. Privind faptele din perspectiva 

mitico-folclorică, personajul Mitrea Cocor nu e convins că gestul 

său a netezit „drumul spinos al înţelegerii între mălureni‖, la fel 

cum, cugetând asupra capacităţii scriitorului de a anticipa 

tendinţele veacului, Mihail Sadoveanu concluziona, în Prefaţa 

volumului său de Opere, apărut în 1940, anume că: „Dacă, din 

mai multe încercări, de două-trei ori ajung în zona de lumină a 

altui veac, e destul‖ (E. P. L., vol. 20, Bucureşti, 1967, p. 296). 

Asocierea, deloc întâmplătoare, între Mitrea, ca personaj de 

roman şi cultul mithraic practicat cu consecvenţă de strămoşii 

noştri în epoca romană şi post-romană, corespunde, în linii mari 

„tiparelor‖ tradiţionale ale operei sadoveniene, fenomen semnalat 

şi de cercetătorul clujean Ion Filipciuc care constata că: 

„Divinitatea feminină aleasă să-i fie mire ciobanului din Mioriţa 

este veşnica Fecioară, corespunzătoare Afroditei la greci, şi care 

s-a păstrat, în ierarhia divină locală, prin cultul mithraic, din 

pragul mileniului întâi al erei noastre şi până la sfârşitul ei‖ 

(Mioriţa şi alte semne poetice, Câmpulung Moldovenesc, 

Biblioteca Mioriţa, 2002, p. 341). Aşadar, dacă Mioriţa e ipostaza 

feminină a cuplu mithric, Mithra însuşi e zeul civilizator, descris 

în ipostaza simbolică a sacrificatorului iar M. Sadoveranu îl pune 

pe noul Mithra, să înhame pe boieri „la plug‖, ca să aducă lumina 

în comunitatea de la Malu Surpat. Ipoteza nu e cu totul deplasată, 

iar intuiţia Teodorei Patrichi îl așează pe boierul Cristea Trei-

Nasuri în ipostaza Minotaurului, forţat „să părăsească Labirintul‖ 

(op.cit., p. 141). 

Analizând Opera lui Mihail Sadoveanu (Bucureşti, Saeculum 

I. O., 2004), cercetătorul Ionel Oprişan remarca, la rândul său, 

„deschiderea către zariştea tainei‖. Asemenea lui Blaga, şi 

Sadoveanu aspiră spre existenţa „în orizontul misterului şi al 

relevării‖ (op.cit., p. 367), convins că opera sa capătă contur abia 

când este plasată „sub irizările misterului insondabil‖. Pe acest 
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pământ mişcător, într-o descendenţă ce porneşte de la Baltagul şi 

se continuă cu Creanga de aur şi Ochi de urs, se situează, ideatic 

(parţial) şi romanul Mitrea Cocor, al cărui personaj central, 

„frate‖ bun cu pădurarul Ghiţă Cocor, din Împărăţia apelor, nu 

poate explica, de pildă, sensul gesturilor sale, lăsând altora 

plăcerea descifrărilor: „A atins cu piciorul dihania doborâtă; a 

mişcat-o cu baltagul. Ce să fie? Ştiu eu! E o biată lighioaie / de 

prin codri cei merei / şi-am venit la moartea ei‖ (Opere, Minerva, 

1987, vol. IV). 

Deosebirea, dacă putem să vorbim în aceşti termeni, este că, 

în timp ce Baltagul rămâne un roman iniţiatic, Mitrea Cocor este 

un mit destrămat o formă de „atomizare şi risipire a elementelor 

iniţiatice‖, o aventură petrecută „la marginea lumii‖, într-un 

orizont spaţial ocupat de monştri metamorfozaţi, respingători şi 

cruzi, sau, cum ar spune Teodora Patrichi, o „ilustrare a ideii de 

răsturnare a creaţiei‖, în sensul interpretărilor din Împăratul 

alchimiştilor (Ed. Alfa, Bucureşti, 1999, p. 226). În loc de 

înţelepciune, noul zeu, „Mithra‖ Cocor, „e prostănac ca taica, dar 

aprig ca muica‖ ,asemenea rudelor şi afinilor săi. De altfel, 

caracterul „colţos‖ al eroilor de la Malul Surpat predomină, ceea 

ce răstoarnă oarecum mitul sadovenian al ţăranului înţelept şi 

taciturn. Noul „Mithra‖ schimbă lumea, o desacralizează, 

marcând calea „desfacerii‖ de trecut. Fiinţă demonică Mithra 

Cocor se instalează în centrul unei lumi în destrămare, 

contribuind la risipirea ei. 

Concluzia, îndrăzneaţă am spune, a Teodorei Patrichi este că, 

în loc să fie o carte aşa cum s-a dorit şi a fost prezentată despre 

victoria comunismului, Mitrea Cocor este, în esenţa ei tainică şi 

încifrată, „o carte ce condamnă bolşevismul‖ (op.cit., p. 191), 

teză cvasi-ignorată până acum de majoritatea analiştilor. Este o 

dovadă de intuiţie critică, dar şi o demonstraţie de cărturărie 

aplicată.  
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    CONCEPTUL DE ÎNFĂPTUIRE MORALĂ (II) 

 

Prin urmare, fenomenologia nu este decât o formă de 

nominalism, aşa cum l-a înţeles matematicianul şi epistemologul 

francez Pierre Duhem, ca teorie ce analizează un concept ca pe o 

„unitate sintetică a tuturor manifestărilor sale‖
10

. Atunci când fiinţa 

fenomenală se manifestă, ea îşi manifestă esenţa sa la fel de bine 

ca şi existenţa sa şi, deci, ea nu este nimic altceva decât o serie 

bine legată a acestor manifestări. 

Totuşi, aşa cum recunoaşte Sartre, această încercare radicală de 

a reduce orice formă de dualism trimite la o formă nouă de 

dualism, cea dintre finit şi infinit, care înlocuieşte dualismul clasic 

(substanţialist) dintre „fiinţă‖ şi „aparenţă‖. Acest dualism nu 

poate fi evitat, deoarece „existentul‖ nu poate fi redus niciodată în 

totalitate la o serie finită de manifestări, întrucât fiecare dintre ele 

se află în relaţie directă sau indirectă cu un subiect aflat la rândul 

său în permanentă schimbare.  

Pe de altă parte, nici nu putem multiplica apariţiile la infinit, 

deoarece ar însemna fie că primele apariţii n-ar mai avea 

posibilitatea să reapară, ceea ce este absurd, fie că ele pot fi date 

toate odată şi în acelaşi timp, ceea ce ar fi la fel de absurd. Prin 

noul său mod de a înţelege specificul unui fenomen, Jean Paul 

Sartre înlocuieşte realitatea unui lucru cu obiectivitatea 

                                                             
10 Pierre Duhem, Sauver les phénomènes. Essai sur la notion de théorie 

physique de Platon à Galilée, Editions J.Vrin, Paris, 2005, p. 34. 



 

114 
 

fenomenului, acest lucu neputându-se fonda decât prin recurs la 

dialecticafinit-infinit.  

Dacă realitatea unui lucru are în vedere doar apariţia posibil-

necesară a lucrului sau a faptului, obiectivitatea fenomenului ia în 

calcul, în schimb, atât apariţiile posibile, cât şi apariţiile imposibile 

ale lucrului sau faptului, lărgind astfel orizontul apariţiilor şi 

manifestărilor către sfera imaginarului invizibil din spatele 

fenomenului în sine. Evident, acest imaginar invizibil nu este nici 

transcendenţă absolută, nici neantul pur, nici supra sau sub-

realitatea psihanaliştilor, ci însăşi invizibilul fenomenului luat în 

integralitatea sa, care poate deveni vizibil, totuşi, în urma 

apariţiilor succesive. 

Pe o ontologie fenomenologică bazată pe analiza obiectivă a 

fenomenului şi, în special, pe înţelegerea şi descrierea fenomenului 

apariţiei conştiinţei de sine - înţeleasă ca „fiinţă-în-sine‖ care se 

descoperă pe sine atât ca „fiinţă-în-sine‖, dar şi ca posiblă cădere 

în „fiinţă-pentru-sine‖
11

 - se fundamentează şi morala sartreeană a 

libertăţii, care poate fi considerată o ontologie fenomenologică a 

acţiunii în care rolul central îl are Eul, sau, mai bine spus, 

înţelegerea de sine a Eului casubiect unic ce trebuie să aleagă în 

permanenţă dintr-un univers infinit de posibilităţi.  

Drama libertăţii fiind aceea că alegerea ne transpune definitiv în 

existenţă, determinându-ne, pe de-o parte, modul de a fi în sens 

absolut, iar pe dea altă parte, fixându-ne în situaţii existenţiale fără 

scăpare - situaţii din care ne este aproape imposibil să ieşim. 

Privită în acest context, până şi libertatea de a alege faptul de a 

muri (actul sinuciderii, al eutanasiei, ori al morţii eroice sau 

martirice, înţeleasă ca moarte de bună voie în virtutea unui ideal 

sau a unei credinţe) este tot o alegere a unei situaţii, anume situaţia 

de nu mai fi ceea ce eşti, adică de a fi ceea ce ţi se pare sau crezi tu 

că trebuie de acum să fii, cu alte cuvinte, în situaţia de a nu mai 

vrea să fii aşa cum eşti acum, considerând că nu mai trebuie să fii 

în acest mod.  

                                                             
11 Determinată în mod tragic de „faptul-de-a-fi-în-lume‖ ca „finitudine‖, 

„temporalitate‖, „grijă‖, „stare de greaţă‖, „lipsă‖, „angoasă‖, „necredinţă‖, 

„minciună‖, „nefericire‖ ş.a.m.d. 
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Prin urmare, tu alegi şi doreşti să nu mai fii, însă, aceasta este 

tot o alegere de a fi într-o situaţie, anume în situaţia de a nu fi, 

adică, în mod paradoxal, de a fi în nefiinţă. Aceasta însă, nu în 

sensul unei negări a Fiinţei, ci în sensul unei fiinţe care se neagă pe 

sine, întrucât posibilitatea de a nega şi de a neantiza nu o poate 

deţine (cum am putea crede la o primă analiză) Ne-fiinţa, ci doar 

Fiinţa, în calitate de existenţă plenară şi pozitivă, care singură are 

posibilitatea de a se nega sau de a nega.  

Sartre numeşte fiinţa care se neagă pe sine pentru a se afirma 

doar pe sine: „fiinţă-pentru-sine‖, care, în fapt, este o cădere din 

„fiinţa-în-sine‖. „Fiinţa-în-sine‖, la rândul ei, în planul moralităţii 

este văzută ca posibilitate de descoperire a unei alte fiinţe decât 

„fiinţa-în-sine‖, anume „fiinţa-celuilalt‖, care, în relaţie cu „fiinţa-

în-sine‖ şi totodată cu „conştiinţa-de-sine-a-fiinţei-în-sine‖ se 

manifestă ca „fiinţă-pentru-celălalt‖, nu neapărat înţeleasă în 

opoziţie totală cu „fiinţa-pentru-sine‖, ci ca ipostază morală a 

„fiinţei-în-sine‖.  

Aşa cum o va înţelege mai târziu Emmanuel Lévinas, „fiinţa-

pentru-celălalt‖ este chiar mai mult decât simpla „fiinţă-cu-

celălalt‖, adică Mitsein-ul heideggerian. „Fiinţa-cu-celălalt‖ are 

mai mult un rol social, exprimat de interacţiunea dintre conştiinţe 

considerate cel mult subiecte sociale, psihologice, politice sau 

istorice, în sensul că sunt supuse „finitudinii‖, „cotidianităţii‖, 

„temporalităţii‖, „grijii de a fi‖, uneori chiar a „grijii de a fi pentru 

celălalt‖ şi, mai ales, situaţiei dea-fi-aruncaţi-în-lume. 

Dacă privim acum dincolo de existenţialismul pur umanist a lui 

Sartre şi, de asemenea, dincolo de restricţiile existenţiale 

determinate de structurile fundamentale ale Daseinului 

heideggerian: „finitudinea‖, „temporalitatea‖, „grija‖, „faptul-de-a-

fi-în-lume‖, „faptul-de-a-fi-laolaltă-cu-altul-în-cotidianitate‖ etc, 

„fiinţa-în-sine‖ nu trebuie să cadă în „fiinţa-pentru-sine‖ şi nici să 

se dizolve pentru totdeauna în anonimatul impersonaluluiSe.  

Altfel spus, „fiinţa-în-sine‖ nu trebuie să uite sensul adevărat al 

Fiinţei şi al finţării, având astfel mereu nostalgia autenticităţii, şi 

nici să se resemneze cu noua sa condiţie existenţială: de a fi, pe de-

o parte, doar o „fiinţă-înspre-moarte‖, iar pe de altă parte, o fiinţă 

„aruncată‖ temporar în lumea aceasta văzută, a grijilor şi a 

imperfecţiunilor. 
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„Fiinţa-în-sine‖ nu trebuie să se mulţumească doar cu revelaţia 

că trăieşte ca „fiinţă-cu-altă-fiinţă‖, conştientizând chiar existenţa 

unui „noi‖ - a unei fiinţe comune în sensul unei comunităţi de 

„fiinţe-în-sine‖ izvorâtă chiar din natura dinamică a inter-

subiectivităţii.    Sensul autentic al „fiinţei-în-sine‖ se relevă abia 

în posibilitatea ieşirii „conştiinţei-de-sine-a-fiinţei-în-sine‖ din 

„sine‖ pentru a cunoaşte şi înţelege o „altă-fiinţă-în-sine‖ ca un 

propriu „în-sine‖, o existenţă unică - ireductibilă la un concept 

abstract de „fiinţă-în-sine‖ sau „pentru-sine‖. Din perspectiva unei 

morale fenomenologice creştine la care accedem, dimpotrivă, 

„fiinţa-în-sine‖ trebuie să ajungă la conştiinţa deplină a înţelegerii 

„fiinţei-pentru-celălalt‖, ca „fiinţă-care-se-dă-pe-sine-pentru-

celălalt‖ nu pentru a se pune în faţa celuilalt şi a se arăta astfel pe 

sine prin celălalt, ci pentru a-l descoperi pe Celălalt atât pentru 

sine, cât şi pentru ceilalţi, însă nu „în-sine‖ ca fiinţă impersonală, 

ci ca un „în-sine‖ propriu, unic şi irepetabil, văzut şi recunoscut 

mereu ca persoanăautonomă, independentă şi total liberă în 

alegerea sa.  

În această ordine de idei, fenomenologi, precum: Max Scheler, 

Emmanuel Mounier, Christos Yannaras ori Jean Luc Marion vor 

analiza atent acest fenomen alpersoanei, atât din punct de vedere 

filosofic-antropologic, cât şi teologic. Etica personalistă a lui Max 

Scheler - conform căreia valoarea centrală a persoanei este iubirea, 

alături de simpatiacu şi pentru celălalt - îşi are aplicaţii concrete în 

sfera teologiei sociale.  

Conform lui Scheler, iubirea nu trebuie să rămână doar un 

concept sau o valoare abstractă, ci ea se împlineşte în act, ca jertfă 

sinceră pentru celălalt, fie acesta înţeles în calitate de „apropiat‖ 

(aproape) sau „îndepărtat‖ (străin). Celălalt prezentându-ni-se, fie 

în calitate de cunoscut: prieten, frate, persoană apropiată; fie, 

dimpotrivă, în calitate de ne-cunoscut: duşman, ne-prieten, 

persoană distantă, antipatică, altfel spus, „fiinţă-în-sine‖ căzută în 

„fiinţă-pentru-sine‖ care intenţionează, doreşte sau chiar 

înfăptuieşte negarea sau anihilarea propriei nostre „fiinţe-în-sine‖. 

Duşmanul sau omul rău în general se poate descrie astfel ca o 

„fiinţă-pentru-sine‖, care nu recunoaşte, ba chiar respinge total 

calitatea de persoană a unei „alte-fiinţe-în-sine‖.  
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GEORGE BAC IU 

 

 

      

 

 

 

GÂNDURI ÎN DERIVĂ 

* 

 Caleaşca verii se zbenguie pe albia râului. Amiaza cu obrajii roşii 

a ieşit la scaldă, aproape goală. Pe sub ceafa dealului aleargă un cal cu 

cerul în şa. Poteca dinspre pădure coboară încet, desculţă, când pe lângă 

umbra fagilor, când pe lângă şoldul caselor pitite sub şindrila negricioasă 

mirosind a putregai. Norii gâfâind de sete moţăie pe dâra zării de dincolo 

de creştetul zăvoiului. La fântâna din colţ, o fată din flori şi-afundă sânii 

în zornăitul apei din palma ciuturii. Lângă ea, uliţa mare îşi scutură praful 

de pe genunchi. 

 Ici-colo iarba trage să moară. Despletite, sălciile se roagă 

pământului să le arate rădăcina ploii.   

Soarele trece pârleazul către amurg. Căldura şi-a mai răcorit sângele. 

O mierlă şuieră ca un flaut, pe maidanul de lângă biserică. Satul începe să 

se ofilească asemenea bunicului care în fiecare dimineaţă caută drumul 

spre cimitir. 

Aştept luna cocoţat pe fruntea dudului de la marginea dealului. 

Mă lasă timpul în urmă. 

 

                                                         * 

Răsărise soarele printre umerii crucilor tot mai rare. Satul se 

prăvălea în nările unei capre priponite de grumazul dealului, 

rumegând leneş cerul abia ivit de după muchie. Roua aleargă 
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somnambulă printre degetele ierbii, în vreme ce brotacii din iaz 

se ceartă pe un guler de papură. Pântecul unei case,trezit din vise, 

îşi şterge pleoapele pe banca din uliţa mare. Un guguştiuc sughite 

în stejarul uitat de vreme, ca un haiduc hăituit de potera 

vânătorilor de pripas. Pe gardul zdrenţuit în coate îşi deşiră pomii 

şoldurile dolofane.  

Nimeni nu mai trece pe dâra gândului ce duce la biserică. 

Singurătatea clopoţeşte în brazii de lângă fântâna cu ciutura 

strâmbă, ce vieţuieşte în fiece bătrână ce-şi alăptează jalea 

buzelor veştejite în furca dorurilor. 

Încet-încet, Ţara abia mai respiră. 

 

                                                          * 

E ziua mea de singurătate. 

Mă privesc în Sine și te descopăr, FEMEIE,  poteca de dinspre 

suspinul inimii. Între cer și pământ par o dâră de absurd pe care 

privirea ta o tolerează ca pe un orgoliu sau ca pe o calamitate. 

Numai aroganța patului mă poartă pe umeri, deslușindu-ți 

înțelesurile. Pentru ce te iubesc?  

Pentru că frumusețea ta e mai urâtă decât singurătatea.  

Pentru că în ontologia rațiunii, obrăznicia sânului tău este 

estetica melancoliei ce dă semnificație extazului sceptic al 

rostului lumii. 

Este ziua mea de singurătate. 

Mă privesc în Sine și te descopăr, FEMEIE, haos în metafizica 

sentimentală a buzelor cu care te parcurg.  

 

                                       *** 

 

Mai ieri am coborât  în pivniţa vieţii pentru a scrie un comentariu. 

Păşeam pe scările sparte de iluzii, vorbind cu nenorocul vieţii ca un 

capriciu născut din amor.  Şi mirosea a putregai de suflet. Suferinţa – 

singura doică ce alăptează viaţa – se îmbolnăvise de înţelepciune şi 

citea Biblia în biblioteca virtuală a inimii. 

Trecuse de timpuriul copilăriei. Fiecare mângâiere a ta se sprijinea 

onorabil pe monogamia emoţiei cu trupul pervers. Uitasem până şi 
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văduvia traiului zilnic prostituat pe autostrada privirii primite ca rest la 

menajul .  

Stai pe punctul meu de vedere infertil şi tuşeşti gripată de pretenţiile 

Evei violate  de semnul întrebării. 

 

* 

 

Dimineaţa-şi pune sandalele şi coboară în visul din pleoapele 

insomniei. Ies pe balcon, şterg praful dintre noi, aprind o ţigară, 

aşteptând ca toamna să-şi citească jurnalul pe banca din parcul de vis-a-

vis. 

Oraşul cască somnoros, bându-şi ceaiul sub sprânceana Carului 

Mic, proptit cu oiştea în cearcănele zării.  

Privesc în memoria vieţii. E iar noiembrie, pe genunchii frunzelor şi-

a aşezat chipul bruma proaspătă ca o fetişcană abia începută.  

Stau în balcon şi simt cum a cincizecea lacrimă surâde cu gându-n 

buzunar. 
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CEZAR VASILESCU 

 

 

 

 

 

ESEU CU… AGOPIANUL PE SCĂRI 

 

Totul îmi place la prozatorul Ştefan Agopian (stilul, 

francheţea, arta contrapunctului intrigii, ştiinţa dozajului, talentul 

viguros), în afară de statura lui, pe care şi-o declara franc: 1, 65 

metri. Cum o putea fi atât de…la înălţime, mâna asta de om, care 

la box ar evolua la categoria pană semimijlocie mică? Şi-l mai 

ador pe acest scriitor care ne-a oferit „Manualul întâmplărilor‖, că 

nu se fereşte să-i încondeieze, cu aerul indiferent al unei averse 

de ploaie de vară, pe câţiva rău voitori care i-au barat ascensiunea 

iminentă. M-a uns la inimă că în cartea „Scriitor în comunism 

(nişte amintiri)‖ (Editura Polirom, Iaşi, 2013), „chimistul ratat‖ 

Agopian, i-a remarcat „lipsa de gust proverbială‖ a 

cumularduluistaroste al scriitorilor şi că prezintă portretul 

adevărat, nu numai al aristrocratului Paleologu, dar şi al leneşului 

balcanic conu’ Alecu. 

Faţă de evocările curente, pline de siropuri encomiaste, 

simfonismul epic al lui Agopian prezintă crescendo-urile 

dramatice ale existenţei sale, într-o dispută cu poncifele epocii, 

privind tipărirea unei cărţi (mai ales de debut). Nu sunt criticate 

numai cenzura, dar şi invidia scriitorilor faţă de un nou venit cu 

har, birocraţia redactorilor care dau vina pe „armata lui Dulea‖, 

mecanismul etern al cultivării p.c.r - ului de piaţă (pile, 

cunoştiinţe, relaţii). Ni se relatează episoade literare cu Nichita, 
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Marin Preda, Alecu Paleologu, Mircea Ciolanu, de la alaiurile 

însoţindu-l pe autorul „Nodurilor şi semnelor‖ la fauna de 

profitori de pe lista de salarii la „România literară‖ (fără ca 

„dizidenţii‖ de mai târziu măcar să fi trecut pe la redacţie). Nu o 

relatare vindicativă, ci o prezentare a istoriei aşa cum a fost, fără 

victimizările ulterioare de o greţoasă mistificare. 

Ne este înfăţişat un Agopian îndrăgostit, şomer, neiubit de 

mama sa naturală, nedreptăţit aproape un deceniu, iar apoi 

învăluit de unda de noroc a debutului cu prima sa carte („Ziua 

mâniei‖), receptată elogios de mărimile literare ale epocii. 

Referirile sale după 1989 faţă de societatea care i-a maculat 

tinereţea sunt devastatoare, nerenunţându-se totuşi la un umor 

subtil („comunismul n-avea treabă cu mine, nici eu cu el‖; „tezele 

partidului din 1971 m-au prins în Golful Francezului în pielea 

goală‖). „Ago‖, îmi zic prietenii, ne-a prezentat un Nichita 

sufocat de cohorta de amici, femei şi votcă; un Valeriu Pantazi, 

„gigolo‖ printre literaţi; trăind doar prin scris; numai el ştie cum; 

un circar, Geo Bogza; un tern activist prea „pe linie‖, George 

Ivaşcu; un Marin Preda, cu idiosincraziile sale, dornic de a-i 

ajunge pe „beţivii‖ breslei din urmă. 

Cum în sângele lui „dormeau‖ doi bunici, ambii negustori, 

pe jumătate armeanul Agopian a ajuns numismat (dar nu atât 

colecţionar, cât vânzător de monezi); a făcut armata la „Diribau‖ 

(detaşamente de muncă); unde a cunoscut destui „Moş Toacă‖, el 

literatul, fiind repartizat la infirmerie. Mai mult, va juca table cu 

Nichita. „Victimă sigură‖, mai ales că ploieşteanul l-a rugat să-i 

aşeze la începutul partidei pulurile, că nu mai jucase demult şi le 

uitase configuraţiainiţială. Şi tocmai el fusese spulberat de poet. 

Nichita dădea orice zar pe care şi-l dorea: „Nu fi amărât, bre, am 

noroc la zaruri, asta e! Acum zece ani, Păunescu a făcut o criză 

de nervi şi m-a dat afară din casă, după ce am jucat table cu el‖.  

În două pagini superbe, parcă desprinse dintr-un roman sud-

american, Ago a prezentat „Iadeş cu Nichita. Sfârşit de poveste‖, 

în care ei îşi dispută osul crăcănat, în forma unei furci din pieptul 

găinii, „beneficiarul‖ părţii mai scurte, prin rupere, urmând a se 

„îmbarca‖ în luntrea lui Caron primul. Dar mai există un joc yad-

es (via turcă), care înseamnă pariu: „După ce doi inşi au pus 

iadeş, când unul va uita să spună „ştiu‖, în  momentul când 
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primeşte ceva de la celălalt, acesta zice „iadeş‖ 

şicâştigărămăşagul‖.Iadeşul din vara aceea se terminase cu un 

onorabil: 2-2. Ştefan Agopian şi-a dorit „vise de glorie 

şitrândăveală‖. N-a avut parte de ele. Are un raft de cărţi semnate 

de el (aproape fiecare premiată), doi copii, amintiri cu duiumul, 

valoare, umor tonic, parcă scos din retortele alchimiei sale 

creatoare. Veţi comenta „Ştiu‖ şi astfel veţicâştigaiadeşul cu unul 

dintre cei mai mari prozatori ai literaturii române contemporane. 
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VICTORIA FONARI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABISUL EMINESCIAN ÎN 

PALETA CROMATICĂ A LUI ION DAGHI 

 

 

Pictura vorbește prin culori, forme, imagini plastice. Văzând 

tablourile maestrului Ion Daghi auzi cum recită culorile, cum 

înmuguresc versurile, cum strigă formele. Cartea Eminesciana 

plastică • L’Eminescienne plastique apărută la Editura Universul, 

2015, înserează tablourile pictate în ulei și gândurile care 

transformau versul eminescian în dimensiunea vizuală a paletei 

lui Ion Daghi (n. la 16 august 1936 în s. Olişcani, Rezina. Are 

numeroase expoziţii personale, invitat la tabere de creaţie din 

Rusia şi România, fiind doctor conferențiar a participat la 

simpozioane şi conferinţe internaţionale din Moldova, Georgia, 

România, Rusia, Ucraina).  

Această frumoasă carte sintetizează procesul creației al 

pictorului Ion Daghi: „Eminescu este infinit în spirit și forme‖, 

precede varinta franceză, tradusă de Larisa Tanasieva, „Eminescu 

est infini en esprit et formes‖. Deseori se afirmă că opera marilor 

scriitori este intraductibilă.E cunoscut faptul că traducerea în 

limba franceză a prozei emineciane este mai reușită decât lirica. 

Acest volum vine să realizeze o altă traducere, traducere în sensul 

interpretării, din optica înțelegerii versului eminescian prin 
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plasticitatea formei și a culorii. Tablourile lui Ion Daghi acceptă o 

înțelegere fără cuvânt, pentru că e scrisă cu suflet, e sigilată într-o 

măreție a absolutului. Artistul a tins prin această carte să 

dezvăluie dialogul său cu textul eminescian. Astfel și cititorul din 

spațiul limbii române, dar și cel francofon au posibilitatea să 

traverseze gândurile a doi oameni de creație: Mihai Eminescu și 

Ion Daghi. 

Cartea are o structură, se creează impresia că autorul o 

realizeze după etapele pregătirii tabloului. Inițial se selectează 

dimensiunile pânzei, apoi prelucrarea minuțioasă a stofei, care va 

trebui să conserveze culoarea, să nu permită fisurarea formelor, 

să conlucreze cu pictorului în momentul în care va sigila gândul 

său în cromatică, va spațializa timpul, căruia îi va da vigoarea 

veșniciei. 

Tablourile lui Ion Daghi sunt mari, este volum care oferă 

planului dimensiuni spațiale ce în sălile de expoziție insistă să fie 

văzute de la distanță, de parcă și ansamblul zidit ar tinde la o 

reacție de percepție ce și-ar dori să fie nu doar înțelese, ci și să 

recunoști esența ființei. Ființa din conceptul lui Parmenide: 

unică, indivizibilă, eternă. 

Ontologicul este aspectul care îl marchează. În acest context 

este explicabil rolul de consultant al acad. Mihai Cimpoi, ce a 

mediat, după regulele lui Schleiermacher, și a scos din paradigme 

textul eminescian, consolidându-l pe toate meridianele lingvistice 

și interdisciplinare. 

Cartea Eminesciana plastică, coordonată de Dumitru Gabura 

și redactată de Mariana Gabura, păstrează paleta cromatică în 

căutarea, cizelarea nuanței potrivite. Tablourile din acest format 

A4+, focusate cu grijă de Iurii Foca, respiră cu umbra și lumina 

pictorului Ion Daghi. 

Interferențele dintre titlu – imagine – text ne invită în 

laboratorul de creație, nu doar cel al paletei de ulei, dar al 

frământărilor de a înțelege în dimensiunea cromatică a cuvântului 

eminescian. Pentru a argumenta cele spuse anterior este necesat 

să enumerăm câteva titluri: Dor de viață, Ontogeneză lirică, 

Cumpăna vieții, Al codrului vis feeric, Cărări eminesciene. Sunt 
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mai multe lucrări unde printre constelații și valuri primordiale se 

întrevede profilul lui Mihai Eminescu: Ascensiune, În iureșul 

aspirațiilor, Eminescu, Regretul amintirilor. 

Optica deosebită de a cadra o emoție, de a sincroniza un vers 

în lumea fenomenelor abstracte cu imaginea artistică este meritul 

lui Ion Daghi. Artistul preia simboluri arhetipale, preferă stihia 

acvatică, pe care o transpune în cele trei stihii: pământ, foc, aer, 

ceea ce întrezărim în Apeiron, confirmat și de scurta descriere, și 

prin selectarea cu grijă a versurilor eminesciene: „Stihii a lumii 

patru, supuse lui Arad, / Străbateți voi pământul și a lui 

măruntaie, / Faceți din piatră aur și din îngheț văpaie‖. 

Planul terestru este prezent prin orizonturi, prin prezența 

omului care își dorește o înălțare. Cu toate acestea focul apare, de 

mai multe ori, ca un răsărit ontologic. Un soare-centru, un soare-

punct de referință, un soare-ochi. Ocularul creează tangențe cu 

dorința de a clipi în lacrimă. Această senzație acvatico-aeriană  

oferă tabloului dinamică prin ondulații, se distinge o stare de 

sferizare. Absolutul apare vizualizat prin cristalele apelor 

primordiale, un exemplu îl percepem în lucrarea Dincolo de voi. 

Pământul devine o sferă străvezie percepută energetic prin valuri, 

ramuri cu flori de tei și curcubee cosmice. Simbolurile 

eminesciene proiectate astfel vizualizează cosmicizarea 

cuvântului în codrii frământărilor eului liric, unde explodează 

imaginația unui receptor artist, care nu mai are nevoie de real, dar 

extrage simboluri și creează mituri proprii prin Picături 

nostalgice, Valul vieții, Enigma existenței noastre unde planul 

reflecției este primordial. Autorul Ion Daghe prin întreaga creație 

distinge conexiunea dintre culoare, formă și suflet. Structurile 

raționale dirijează haosul valului proiectat în enigma existenței 

noastre care este irepetabilă, care ne ghidează stihiile. Autorul 

știe să comunice și să perceapă dincolo de realitate. Am repetat 

de multe ori cuvântul culori, dar acestea dispar deoarece cartea 

deschide o comunicare cu absolutul, care încă nu ne-a părăsit 

pentru că mai suntem apți să distingem frumusețea, emoția, 

gândul. 
 

 



 

126 
 

 ALINA BRUMĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OPTICA FEMININĂ INDIVIDUALIZATĂ A 

PROCESULUI DE LA IERUSALIM 

 
De ceva timp încoace, imagini vechi sunt reluate, re-inventate, re-

descoperite, într-o frenezie dictată, pe de o parte de fluxul tot mai mare 
de informaţii ce străbate lumea modernă, pe de altă, paradoxal, am 

putea spune, de o recrudescenţă a imaginarului religios şi para-religios 

ce se petrece simultan şi/ sau nu paralel cu tot ce e complicat şi mai 

modern la nivelul cunoaşterii ştiinţifice. Sunt deja nume de autori 
deveniţi celebri (Paolo Coelho, Umberto Eco) prin scrierile lor, 

romanţate şi/ sau documentare, în care „filmul‖ unor evenimente ce au 

darul de a uni realul imediat cu sacralitatea a reuşit, de fiecare dată, să 
capteze atenţia unui număr mare şi foarte mare de cititori. Dar, dincolo 

de toate, există o foame continuă a cititorului de oricînd, de a descoperi 

mereu faţete ale lumilor posibile şi, de asemenea, de a i se crea senzaţia 
magică că, prin intermediul textului, se apropie de Adevăr, de adevărata 

Lumină a Cunoaşterii sau, dimpotrivă, să cunoască tot felul de teorii ale 

conspiraţiei, ce asociază, frecvent, nume de mari artişti/ clerici 

importanţi/ filosofi/ oameni de ştiinţă cu documente şi opere re-
descoperite ce aduc sau par să aducă noutăţi tulburătoare, dintr-o anume 

perspectivă sau elemente specifice mai degrabă blasfemiei, din alte 

perspective. 
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În 2015 scriitoarea Claudia Partole a publicat la Ed. Lumina, 

Chișinău, romanul „Trandafirul pustiului‖, centratic tematic pe 

condamnarea la moarte prin crucificare a lui Isus Hristos (în anul 33).  

Cei care l-au condamnat la moarte au fost arhiereii și bătrânii poporului 

iudeu. Cauza condamnării: Isus s-ar fi declarat împărat al iudeilor, fapt 

care, conform tradiţiilor de atunci, era pedepsit cu moartea. Dar decizia 
liderilor iudei nu putea fi realizată fără consimţământul prefectului 

[guvernatorului] Romei în Iudeea [în anii 26-36] Pilat din Pont (în 

limba latină – Pontius Pilatus). 
Cartea se axează pe procesul de revizuire a evenimentului marcant 

pentru omenire – răstignirea lui Iisus, doar că o fac prin viziunea unei 

femei; prin Claudia Pilat, cea care a fost martoră la acest eveniment. 
Dacă se ţinea cont de visul ei, de previziunea ei, poate că astăzi eram 

alţii, poate că omenirea învăţa această lecţie, dar aşa, în continuare ne 

răstignim unii pe alţii, în sensul metaforic‖, a declarat Claudia Partole. 

Trandafirul pustiului e un roman în care autoarea, de bună seamă 
cunoscătoare a unei bune părţi din literatura de genul celei la care am 

făcut trimitere mai sus, se referă la evenimentul din 25 iulie 1931, 

Procesul de la Ierusalim, „cînd a fost clarificat destinul creştinismului 
şi Iisus a fost reabilitat‖, după cum precizează ea însăşi în postfaţa de 

autor ce închide cartea. În aceeaşi postfaţă se face trimitere şi la textul 

care a generat, de altfel, alcătuirea acestui roman, anume scrisoarea/ 

scrisorile Claudiei Pilat, soţia guvernatorului cu acest nume. Autoarea 
vorbeşte efectiv de o carte intitulată Iisus Hristos, documente secrete, 

carte ce probează nevinovăţia lui Iisus şi care, printre alte documente, 

include şi corespondenţa Claudiei cu Fulvia. Nu e mai puţin adevărat că 
multe pagini de webografie trimit, de asemenea, spre acest document 

apocrif (de exemplu, 

http://www.philadelphia.com.ro/restituiri/scrisoarea-sotiei-lui-pilat-din-
pont-claudia-procula.html), demonstrîndu-se că este vorba despre o 

temă de interes. 

Despre procesul de judecată a lui Isus s-a scris în Evanghelii. 

Conform acelor surse, Pilat l-a întrebat pe Isus: „Tu eşti regele 
iudeilor?‖ La întrebarea pusă puteau fi date două răspunsuri: „Da, sunt 

regele iudeilor‖ sau „Nu, nu sunt regele iudeilor‖. Răspunsul oferit de 

Isus a fost: „Tu [Pilat] ai spus asta!‖. Ceea ce a însemnat, de fapt, un 
răspuns pozitiv („Da, sunt regele iudeilor‖). 

 În conformitate cu legile romane, o autoproclamare de acest fel 

era considerată crimă gravă. Pentru a obţine compătimirea iudeilor şi 
posibilitatea de a-i salva viaţa, Pilat a ordonat ostaşilor subordonaţi lui 

să-l bată pe Isus. Ceea ce a şi fost făcut. În plus, Isus a fost îmbrăcat în 
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haine sărăcăcioase, iar pe cap i s-a pus o coroană din spini. În aşa hal, 
Isus a fost arătat mulţimii, Pilat spunând: „Acesta este omul!‖. 

Căpeteniile iudeilor antici, însă, nu s-au lăsat înduplecate de argumentul 

lui Pilat şi au insistat asupra sacrificării lui Isus. Atunci Pilat a cedat 
cererii lor şi, conform obiceiului iudaic al acelor timpuri, s-a spălat pe 

mâini, spunând: „Nevinovat sunt de sângele dreptului acestuia. Voi veți 
vedea‖. Conform obiceiurilor vechilor iudei, a-ţi spăla mâinile însemna 

neimplicarea în comiterea crimei. 
În timpul procesului, soţia lui Pilat, Claudia Procula, a trimis un 

servitor să-l cheme pe Pilat la ea. Când acesta veni, Claudia s-a aruncat 

la picioarele lui, rugându-l să nu-l condamne pe Isus la moarte, fiindcă 

acesta nu poartă nici o vină, iar ajutorul pe care-l oferă oamenilor este 
deosebit de preţios.  

Pilat mai făcuse o încercare de a-l ocroti pe Isus: fiind în ajunul 

Paştelui iudeilor, aşa cum era obiceiul, prefectul Romei avea dreptul să 
elibereze un condamnat la moarte. Pilat s-a adresat liderilor iudeilor, pe 

cine ar fi mai bine să-l scutească de moarte, pe Isus sau pe Baraba, un 

tâlhar feroce. Răspunsul a fost „Pe Baraba!‖. Şi banditul Baraba a fost 
achitat. 

Soţia lui Pilat, Claudia, a scris o scrisoare unei prietene aflate la 

Roma, în care a descris viaţa din Iudeea, minunile săvârşite de Isus 

(învierea fiicei rabinului-şef, la care a fost martoră oculară), judecarea 
lui Isus, viaţa de familie, inclusiv – moartea misterioasă a fiului lor 

minor, comportamentul tot mai dezechilibrat al soţului ei etc. 

Originalul acestei scrisori se afla în bibliotecile Vaticanului de 
unde, pe la 1643, a fost copiata şi trimisă episcopului Dionisie al 

Constantinopolului, care a publicat-o. A fost apoi publicată în Bulgaria, 

în 1875. 
De la acel proces s-au scurs sute de ani, opiniile oamenilor fiind 

împărţite: unii considerau că judecata lui Pilat a fost dreaptă, alţii – că a 

fost o eroare şi Isus Hristos a fost condamnat pe nedrept. În iulie 1931, 

la Ierusalim a avut loc un proces judiciar de revizuire a deciziei din anul 
33, referitoare la condamnarea lui Isus. Preşedintele Tribunalului a fost 

dr. Veidelsel, care avea în faţa sa rezolvarea unei probleme deloc 

simple. 
Scriitoarea Claudia Partole a studiat meticulos istoria veche a 

iudeilor, a cercetat faptele lui Isus, personalitatea lui Pilat şi scrisoarea 

soţiei acestuia, Claudia. Autoarea romanului s-a documentat la Roma şi 

în Palestina [în pustiu: „foaia galbenă ca nisipurile Palestinei‖] şi în 
Ierusalim. Se pare că doamna C. Partole a găsit personal sau călăuza 
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prin pustiu i-a dat Trandafirul pustiului – o floare rară, de o frumuseţe 
deosebită, care, aşa se spune, creşte pe urmele lăsate de Isus. 

Desigur, autoarea este determinată nu de căutarea senzaţionalului 

ci, aşa cum o demonstrează de multe ori prin text, de scrierea unei cărţi 
care s-o reprezinte, o carte în care figură centrală devine Claudia 

Procula. „cea care a văzut în vis Adevărul‖, cea care prin scrierea de 

epistole, ce nu au cum să ajungă la destinaţie, îşi scrie de fapt sieşi, într-
o încercare de sublimare şi decantare a Visului şi a Realului, ea 

devenind astfel, într-o altă ecuaţie, un alt gen de martor, într-o istorie ce 

priveşte chiar destinul umanităţii moderne. 

O parte din geneza şi din motivaţia cărţii e descrisă astfel, tot de 
Claudia Partole (nu e deloc complicat de văzut o simetrie onomastică 

autor/ personaj): „Dacă nu vizitam Ierusalimul şi Roma, mult mai greu 

aş fi lucrat această carte. Păşind pe pămîntul sfînt, am simţit 
profunzimea unui trecut care, deşi nu-mi aparţine, e şi al meu”. Era 

exact în ajunul paştelui, încît părea că pot schimba ceva. Poate acelaşi 

sentiment l-o fi trăit şi Claudia Pilat şi, din întîmplare, am călcat pe 

urmele ei?! Fiind în deşertul Iudeii, mi-au căzut în cale cîţiva stropi de 
ploaie. Un fenomen rarisim pentru deşert! Tot atunci s-a produs o altă 

minune: călăuza noastră a descoperit în clepsidra uriaşă a pustiului, 

iţindu-se printre firele de nisip, o crenguţă înverzită. O culese cu mare 
grijă, spunînd: E trandafirul pustiului, planta care a crescut pe urmele 

lui Iisus. Această floare e mirifică! Cine o are în mînă e deschizător de 

taine…”. 
Rezultă un roman ce beneficiază din plin de povestea Procesului 

de la Ierusalim şi de posibilitatea de a introduce, drept piesă principală 

a textului, acea corespondenţă a Claudiei Procula; în condiţiile în care 

atît povestea Procesului din 1931, cît şi secvenţele biblice sunt ele în 
sine suficiente, romanul ar fi putut fi dezvoltat mult mai mult: se pare 

însă că autoarea a preferat să lucreze pe un teritoriu concentrat, 

determinată de o fundamentare a Luminii, aşa cum a dorit ea să se 
întîmple în această carte. 

A rezultat un roman bine articulat, care a ştiut să îmbine povestea 

modernă (la rîndul ei avînd două componente: una vizează latura 
neobişnuită a derulării unui proces ce priveşte lumea întreagă, fiind 

vorba de re-discutarea „vinovăţiei‖ lui Iisus de către un tribunal 

modern, cealaltă este  o re-ordonare ad-hoc a evenimentelor din 

preajma ispăşirii de pe Golgota; de remarcat că şi într-un roman şi în 
celălalt, înţelegerea marelui fior transcendent e mediat un Pilat, 

guvernatorul sîngeros din romanul bulgakovian, soţia acestuia, cea care 

primeşte imaginea adevărului în vis, în cazul romanului scris de 
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Claudia Partole. Celălalt personaj interesant, din lumea secolului XX, 
este cel care conduce procesul, Veidelsel, care, spune naraţiunea, pe 

linie paternă, se trage din Iuda din Keriot, zis şi Iscarioteanul. Şi în 

acest sens s-ar fi putut dezvolta o linie distinctă de dezvoltare a 
povestirii, anunţată de altfel de paginile de început ale romanului; 

naratorul se lasă însă captivat de intruziunea personajului misterios, 

femeia care aduce de la Vatican paginile corespondenţei vechi de două 
milenii, re-direcţionînd astfel cursul textului spre descrieri de stări, 

sentimente, opinii, consemnări de evenimente, coşmaruri, impresii 

puternice din preajma evenimentului major al umanităţii, în fapt unic şi 

imposibil de cuprins. 
E o strategie interesantă a unui narator mereu atent la captarea 

atenţiei cititorului modern (mereu grăbit şi descoperit spre alte surse), 

prin fraze bine gîndite în acest sens: „Ce ştiu cei de la Vatican şi noi nu 
ştim?‖ sau „Se pregăteşte o nouă răstignire a Mîntuitorului!‖ sau 

„Atunci Veidelsel îşi aminti că se spălase pe mîini‖ sau „Se zice că ar 

creşte în urma paşilor unui profet tînăr care acum e venerat de toată 

Iudeea…‖ sau „căci am venit cu zeii, dar m-aş întoarce cu El‖. Toate 
acestea conduc spre o naraţiune scrisă în ritm antrenant, cele două mari 

planuri narative înglobînd un al treilea: Claudia Procula, cea care 

devine martorul sensibil şi cu adevărat motivat al istoriei christice, are 
de dat propria-i jertfă, moartea copilului propriu, dublînd astfel 

imaginea mitizată a mamei ce trebuie să vadă, să accepte, să înţeleagă 

durerea pierderii unice. Şi aici e un punct de meditaţie al romanului, 
naratorul din romanul scris de Claudia Partole ştiind să construiască şi 

să argumenteze în interiorul textului într-un mod cu totul convingător. 

Iar la distanţa de cele două milenii, un alt personaj apropiat de cele 

biblice prin suferinţă, soţia judecătorului, re-citeşte scrisorile Claudiei 
Pilat, cunoaşte miracolul credinţei şi vede: „Era un trandafir 

miniatural, firav, cu petale abia vizibile de un violet transparent, aşa 

cum e cerul Israelului, primăvara devreme.‖ Iar mai apoi, personajul 
aflat în suferinţa dictată de neputinţa de a umbla, va auzi şi cuvintele 

care veneau parcă din ea şi dintotdeauna, din Timp. 

Într-un roman nu de mari dimensiuni, concentrat însă asupra unui 
fond de imagini de calitate şi asupra unor conţinuturi ideatice pe 

măsură, Claudia Partole reuşeşte să scrie o carte în care sensibilitatea şi 

profesionalitatea se întîlnesc, ceea ce nu e puţin lucru, rezultînd o carte 

care are curajul de a trata o temă veche şi, totuşi, mereu nouă. 
Romanul Claudiei Partole are patru capitole. În primul capitol 

autoarea „intră‖ în pielea lui Veidelsel, îl caracterizează ca pe unul din 

cei mai erudiţi judecători ai evreilor din anii 30 ai secolului trecut, 
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descrie frământările acestuia înainte de şedinţa Tribunalului. Urmează 
capitolul „Necunoscuta‖ – o doamnă ce intră în biroul lui Veidelsel şi-i 

lasă un set de documente copiate din arhivele Vaticanului. Capitolul trei 

este cel mai extins. Sunt expuse „scrisorile‖ Claudiei Procula (Pilat) (de 
fapt, ale Claudiei Partole) către prietena ei Fulvia, locuitoare a Romei. 

Claudia Partole a exprimat în mod realist, convingător [cu o excepţie] 

emoţiile, observaţiile, faptele văzute de soţia lui Pilat în perioada aflării 
ei în Iudeea. Claudia Procula a simţit că Isus Hristos este de 

provenienţă divină (fiul lui Dumnezeu), era convinsă că el nu era 

vinovat de nimic şi l-a implorat pe Pilat să nu accepte crucificarea lui. 

În sfârşit, capitolul patru, „Procesul‖, este consacrat desfăşurării 
Procesului judiciar din 1931, care s-a încheiat cu următoarea decizie: 

„Cu patru voturi pentru şi unul contra, cel osândit a fost achitat, fiind 

dovedită completa lui nevinovăţie. Acuzaţia lui Isus din Nazareth a fost 
una din cele mai triste rătăciri ale omenirii…‖  

În concluzie putem afirma că a rezultat un roman bine articulat, 

care a ştiut să îmbine povestea modernă (la rîndul ei avînd două 

componente: una vizează latura neobişnuită a derulării unui proces ce 
priveşte lumea întreagă, fiind vorba de re-discutarea „vinovăţiei‖ lui 

Iisus de către un tribunal modern, cealaltă este  o re-ordonare ad-hoc a 

evenimentelor din preajma ispăşirii de pe Golgota. 
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GALINA FURDUI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Păşesc prin furtunile vieţii 

Şi simt cum mă-ngheaţă nămeţii. 

Uimiţi, munţii mari mă privesc 

(Cuvintele Lui mă-nsoţesc). 

 

Da, urc. Şi iar mă prăbuşesc 

(O, tâlcuri-seminţe cum cresc!), 

Săgeţi din furtunile vieţii 

Sădesc. Şi se sfarmă nămeţii. 

 

Sunt om. Cu destin pământesc. 

Trăiesc doar atunci când vâslesc... 

Ce dulce-i arsura săgeţii 

O cum ştiu, o cum ştiu poeţii 

 

Păşind prin furtunile vieţii. 
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*** 

Răstorn străvechea lege cauză şi efect 

Stări, acţiuni reinventez. Reacţia aştept. 

O fac precum o simt. Şi iar mai conştient –  

Vreau să deschid găoacea din plânsul meu prezent. 

 

Insist a înţelege ce e (şi nu!) perfect 

Şi se opun toiege, lovesc, bat insistent, 

Căci strictă-i vechea lege cauză şi efect –  

Inevitabilă reacţia. Dar o aştept. Aştept. 

 

Oceanul cauzal îmi e (o da!) adept, 

Plutesc pe valul lui concept după concept 

Şi cum le neg înverşunat, şi iar le-accept, 

Le-arunc în rugul sacru. Mă ştie-un Arhitect. 

 

Răstorn străvechea lege cauză şi efect 
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*** 

Atât de scurtă viaţa Valului, atât de trecătoare, 

Îmi zic privind oceanul, şi iar în spume, marea, 

Se-nalţă maiestuos şi cade, şi dispare, 

Pe ape  liniştite un vis îşi stinge floarea... 

 

Ce face în adânc? De ce suspină marea? 

Şi Soarele – apune, supus, şi iar răsare... 

Atât de scurtă viaţa Valului, atât de trecătoare, 

Îmi zic, şi-aud a oceanului suflare. 

 

De ce-a oftat? Îndrăgostit demult-demult de Zare, 

Şi-nalţă aripa strivind forţe bizare, 

Şi iar şi-aşterne calmu-n corăbii călătoare. 

Iar Valul viaţa e. De lacrimă. Şi-l doare 

 

Atât de scurtă, Clipa lui, atât de trecătoare. 
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*** 

Îmi zici iar despre timp. Despre măsura lui. 

El, îmi tot spui, secunda nu-şi dispare. 

Poate că e cu-adevărat, şi nu dispui 

Decât de-un orologiu ce-l crezi numărătoare. 

 

Eu... nu-l cunosc. Ies din găoacea lui 

Şi, în strădania-mi de-al aduna-n suflare, 

Nu, nu-i văd visul. Nici sarea plânsului 

Ce, zice lumea, dispare precând doare. 

 

Azi mi-am crescut o-aripă sunătoare, 

Dezmierd cu ea auzul vântului 

Şi-l tot întreb – secunda lui cea mare 

Ce e, de e? Şi care-i drumul lui? 

 

Şi nu ştie... Nici vântul... Măsurătoarea cui... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

136 
 

 

 

 

 

*** 

Eu însămi, însămi clipa mi-o creez, 

Mi-o tot opresc-gonesc precum mi-e gândul, 

Culoare-i torn şi iar o-aprind, oftez, 

O caut împrejur şi-i văd, şi nu-i văd rândul. 

 

Direcţie îi inventez, dezghioc-răsucesc câmpul 

Ce-l cânt, îl cert şi să îl neg cutez... 

Eu însămi clipa mi-o refac-creez 

Şi mi-o gonesc-opresc precum mi-e gândul. 

 

Îmbătrânesc, şopteşte cineva, simt bine că cedez. 

 – Întoarce pultul! (îndrăznesc să-i reproşez), 

Spre cel ce eşti, cu-adevărat şi vezi că altu-i 

Acolo, înăuntru, altu-i saltul... 

 

Eu însămi, însămi axa mi-o creez. 
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MĂDĂLINA GHIAUR 

 

 

 

Participantă activă a cenaclului Magia cuvântului, din cadrul 

Bibliotecii Centrale, B. M. „B. P. Hasdeu”, Chișinău, proaspăt 

licențiată a Universității „V. Alecsandri” din Bacău, Facultatea de 

Științe, program studii: Biologie. 

 

                          ORICÂT DE MULT… 

 

Oricât de multe răscruci și drumuri lungi nu ai avea în față, nu 

poți fugi mai departe de propriile oase. 

Oricât de mult albastru nu ai vedea în alți ochi, întotdeauna te 

arătă ce ști mai mult în acei proprii. 

Oricât de multe cuvinte nu ai servi pe tavă, întotdeauna câștigă 

faptele mici.  

Oricât de mult nu ai condamna pe alții, nu înseamnă că ai 

dreptul să te scutești de partea ta de vină. 
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Oricât de mult nu ai spera, de ieri până azi, de azi până mâine, 

nu ai dreptul să nu faci nimic.  

Oricât de mult nu ți-ai răsuci batista plină de lacrimi în palme, 

nu ai dreptul să fii slab în fața oricui. 

Oricât de mulți oameni nu te-ar înconjura, sunt momente în 

care tot ce vrei este să te ascunzi într-un colț de lume, singur. 

Oricât de mult nu te-ai cunoaștepe tine însuți, sunt momente 

când te simți mai incomplet ca niciodată.  

Oricât de mult nu te-ar acuza alții, ești deja condamnat pentru 

fiecare clipă în care te-ai împiedicat de tine însuți. 
Oricât de mult nu ești dator altuia, ești obligat mult mai mult 

în fața propriilor promisiuni neîmplinite. 

Oricât de multe bătălii nu ai câștiga, ești învingător doar atunci 

când te depășești pe tine însuți.  
Oricât de departe nu ai pleca, întotdeauna iei cu tine locurile 

pe care le părăsești șioamenii. 

Oricât de multă încredere nu ți-ar pune cineva în palme, nimic 

nu este fără Dumnezeu. 

Oricât de puțini oameni nu ar face parte din viața ta, 

întotdeauna înveți de la toți acei mulți. 
Oricât de multe griji nu ai avea, înveți să dansezi în ploaie. 

Oricât de fericit nu ai fi, nu poți fi fericit de unul singur. 

Oricât de mult sau puțin nu ar cântări iubirea ta, întotdeauna 

îți oferă șansa să unești clipa cu eternul în brațele cuiva. 

Oricât de mult nu aș fi Eu, Tu - ești cea mai puternică forță a 

visului meu. 

Oricât de mult sau oricât de puțin n-am fi, suntem cerșetori de 

timp când murim! 

 

               DRAGOSTEA NU SE REZUMĂ 

 

S-a apucat să mă citească într-o zi,...și aflând câte pagini am, 

m-a închis cu repeziciune și m-a lăsat pe-un raft, într-un colț de 

suflet. Se apropia și se depărta de mine de fiecare dată când mă 

găsea tot acolo. Multă vreme nu a îndrăznit să mă deschidă, 

aveam zeci de mii de pagini și niciuna nu era numerotată. 
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Putea să înceapă de oriunde, începutul putea să fie sfârșit și 

sfârșitul puteasă fie un început.  

S-a apucat să mă citească într-o altă zi,... și când și-a dat seama 

că a rămas la prima pagină, a obosit la prima privire. 

S-a apucat să mă citească într-o altă zi, la un miez de noapte... 

miroseam prin toți porii a dor de ploaie, picioarele îmi erau 

înghețate de atâta fugă printre anotimpuri, iar toamna mă înțepase 

până la oase. 

I-a fost greu să mă găsească din atâtea frunze. A ajuns până la 

primul punct și s-a împiedicat de violetul care-mi împletea 

veneleîn palma stângă. 

S-a apucat să mă citească când era la pământ,... 

Când plumbul din oasele lui era și plumbul din oasele mele, 

când ochii lui erau înțepați de privirile mele, 

Când inima lui zgâriase insomniile mele,  

Când palmele lui sângerau peste frigurile mele, 

Când respirația lui metalică cântărea în tone cât gândurile 

mele, 

Când tăcerea lui era victimă în brațele mele, i-am citit eu 

prima pagină, 

ca și cum aș fi trezit un copil dimineață, 

ca și cum l-aș fi trezit din mine însumi la viață!... 

„Eu. 

Tu. 

Punct. 

Aplauze. 

O cafea. 

Și de la capăt. 

Rezumat de dragoste‖. 
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LIVIA FUMURESCU 

 

 

 

 

 

 

R E V E L A Ţ I I      A F E C T I V E 
DESPRE O PARTICIPANTĂ LA MAREA UNIRE DE LA 

ALBA IULIA 

 Într-o lume în continuă schimbare, în care 

neprevăzutul ne apropie sau ne îndepărtează de familie, deşi ea 

reprezintă  oaza de stabilitate şi de echilibru, când anii şi 

experienţa de viaţă ne împing, oarecum compensatoriu, înspre 

valorile trecutului, volumul doamnei Liana Maria Gomboşiu, 

sugestiv întitulat „Valeria dr. Pintea” (Editura Marineasa, 

Timişoara), evocă saga unei familii, într-o scriere cu certă valoare 

social-istorică, dar şi umană, un adevărat document al realităţilor 

bănăţene, din Lugojul şi Timişoara secolelor anterioare. Subtitlul 

cu valenţe afective „un roman familial‖ motivează stufosul arbore 

genealogic, prin care autoarea înfăţişează spirala ascendenţei şi 

descendenţei unei familii, începând cu străstrăbunicii şi încheind 

cu scriitoarea, deşi „Nu este vorba despre o familie care să 

trebuiască să rămână în istorie, ci doar în amintirea binevoitoare 
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a puţinilor urmaşi şi a celor şi mai puţini care au cunoscut-o şi i-

au supravieţuit.”  

 În ciuda pregătirii tehnice, Liana Maria 

Gomboşiu şi-a valorificat disponibilităţile literare, debutând în 

1970, pentru ca în 2013 să publice sub numele real acest „docu-

roman‖ (Radu Ciobanu),  reafirmându-şi vocaţia de scriitoare 

epico-lirică, fiindcă naraţiunea, descrierea, şi evocarea sunt 

filtrate prin intercalările reflexiv-filozofice ale autoarei, care 

meditează asupra realităţii şi interpretează materialul faptic, 

valorificând amintiri, fotografii vechi, scrisori îngălbenite de 

rugina anilor, documente, care favorizează recompunerea 

poveştilor de viaţă ale neamului său.  

                       O lume apusă, de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi 

începutul secolului al XX-lea, evocată cu sensibilitate de Liana 

Maria Gomboşiu, se desprinde din numeroasele informaţii 

grupate preponderent în prima  parte a volumului, recompunând 

arborele genealogic al familiei, cu trainice rădăcini în căsătoria 

străstrăbunicilor, Ana şi Gheorghe Coşeriu şi a celor trei fiice – 

Eufemia, Irena şi Olga, devenită pentru nepoţi Buna, care şi-a 

secondat soţul, pe Isidor Chiriţă, „cu o resemnare înţeleaptă”, 

specifică vremii. Copiii lor, prin pregătire sau prin căsătorie, 

promovează în alte medii sociale, căci fiul Victor devine notar în 

Aradul Nou, iar fiica Valeria se va căsători cu medicul Vasile 

Pintea, locuind o vreme în Lugoj. Oraşul trăia atunci efervescenţa 

culturală a acelei perioade de sfârşit de „Belle Epoque‖, cu 

preocupări mondene, cu piese jucate pe scena Teatrului 

Orăşenesc, unde tânărul medic Vasile Pintea, licenţiat în 

medicină la Budapesta, o remarcă pe Valeria Chiriţă, „o tânără 

cu joc nuanţat‖. Relaţia evoluează, presa vremii anunţă logodna 

şi căsătoria celor doi, iar tânăra devine Valeria dr. Pintea, 

conform uzanţelor vremii, căci apelativul profesional al soţului se 

transferă şi asupra soţiei. Luna de miere petrecută la Veneţia, 

Florenţa şi pe Coasta de Azur e pregătită minuţios de tânăra soţie, 

impresionată de locurile şi obiectivele vizitate, de frenezia 

balurilor şi a concertelor care atrăgeau turiştii. 

                      Viaţa îşi urmează cursul firesc, medicul se implică 

tot mai mult în activitatea profesională, iar energica lui soţie 

monopolizează entuziast problemele administrative şi mondene, 
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în ciuda veştilor alarmante aduse de vărul Coriolan de prin 

călătoriile sale în Europa. Izbucnirea războiului perturbă liniştea 

familiei, iar Valeria, în ciuda firii ei voluntare, şi-a dovedit 

devotamentul, asistându-şi soţul internat la spitalul din Ungaria, 

cu o formă gravă de febră tifoidă contractată pe front, dar şi 

ulterior, când a fost internat într-un spital din Viena, cu 

suspiciune de tuberculoză laringiană. După însănătoşire, detaşat 

fiind la regimentul din Seghedin, soţia îl însoţeşte împreună cu 

micuţa lor Valentina, manifestând multă grijă pentru sănătatea şi 

dispoziţia soţului ei. În acele circumstanţe istorice, viaţa familiei 

se împleteşte cu crucialele evenimente ale începutului de secol al 

XX-lea. Incertitudinea vremurilor genera, şi în rândul 

intelectualilor prezenţi la reuniunile din casele Brediceanu, 

Rădulescu, Dobrin şi Branişte, discuţii şi atitudini privind datoria 

naţională şi lupta pentru neam şi lege, cu „împlinirea dreptelor 

aspiraţiuni”. Înseilarea unor fragmente din articolele apărute în 

ziarul „Românul‖ sugerează îndemnul mobilizator adresat 

femeilor de a susţine cauza naţiunii. Valeria se simte datoare 

moral şi patriotic să se implice în susţinerea înnoirilor benefice 

„cuprinsă de dorinţa de a participa activ la orice acţiune menită 

să ducă la ceva bun pentru binele tuturor”. Nu întâmplător, ea e 

desemnată ca participantă cu putere de semnătură la înfăptuirea 

Marii Uniri la Alba Iulia, eveniment simţit şi peste ani cu 

„fericire exaltată”, căci „mândra purtătoare de credenţional îşi 

făcuse datoria, îşi trăise momentul de glorie şi exaltare”. 

                      Criza de cadre medicale a condus la numirea lui 

Vasile Pintea ca medic în Timişoara, oraşul cu „vocaţie 

europeană”, de care Valeria „s-a legat nespus de tare şi acesta a 

fost oraşul ei până la sfârşit”. În această urbe bănăţeană, 

entuziasta soţie a medicului a prestat diferite activităţi caritabile, 

pentru care a şi fost apreciată, acordându-i-se distincţia „Crucea 

Meritul Sanitar‖, clasa I, participând, totodată, la spectacole de 

Operă şi la concerte, citind, ocupându-se de educarea fiicei ei 

Valentina pentru viaţa de familie, dar şi de Valeriu, fiul născut cu 

mare risc, de care, poate de aceea, s-a simţit foarte ataşată. În 

Timişoara, Valeria „ şi-a construit şi şi-a consolidat viaţa, 

familia, gândurile sub semnul certitudinilor, stabilităţii, a paşilor 

mici dar siguri înainte‖. Ca un discret îndemn pentru generaţiile 
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tinere, autoarea apreciază că bunica ei „ nu s-a gândit niciodată 

la iubirea pasională, la suferinţe din amor, la aventuri. Nu a 

cochetat niciodată cu nimeni şi s-a căsătorit fără a sta pe 

gânduri cu un bărbat pe care abia îl cunoştea. Iar căsătoria a 

fost pentru totdeauna”. Cu intuiţie feminină, şi-a secondat soţul, 

scutindu-l de problemele administrative, gestionând cu discreţie 

şi înţelepciune unele derapaje extraconjugale, insistând cu măsuri 

ferme să păstreze „aparenţele respectabilităţii la care ţinea fosrte 

mult”. 

                           Scriitoarea reconstituie stufoase relaţii 

interumane, pe fondul conjuncturilor social-istorice ale 

vremurilor, evocând fraţi, surori, unchi, mătuşi, veri, cuscri, în 

continua lor alunecare pe şuvoiul ce duce  la vale vieţi şi destine.   

                         Din generoasa galerie a personajelor se desprinde 

puternica personalitate a bunicii Valeria, numită de nepoţi Mama-

Mi, model de sensibilitate, de generozitate şi de tărie morală 

pentru cei din jur.  Portretul ei, realizat din frânturi de viaţă 

familială, socială şi istorică dobândeşte valoarea unui simbol, 

care transcede spaţiul şi timpul, însumând apreciate calităţii 

general-umane.  

                        Multe informaţii din această parte a volumului au 

valoarea documentară necesară înţelegerii principiilor şi 

convingerilor vremii (întâlnirile aranjate sau întâmplătoare ale 

tinerilor, cultul şi stabilitatea familiei), locuinţele şi standardul de 

viaţă („ ah, minunatele case din care nu lipseau balansoarul şi 

alte mobile fermecător de demodate‖ sau casa mare a familiei 

Victor Chiriţă din Lugoj... „cu grădină şi un garaj deasupra 

căruia se afla locuinţa şoferului şi a soţiei  sale, care îndeplinea 

funcţia de bucătărească”, cu mobilă - stil de la Viena şi cu 

parchetul acoperit cu covoare persane, cu gramofon, cu 

abonamente la reviste din Budapesta, cu respectarea orelor de 

masă, cu ritualul după meselor petrecute în salon, atenta pregătire 

a tinerilor pentru viaţă, emulaţia cultural - artistică din provincie 

etc.) sau a bolilor răvăşitoare (Sora lui Isidor şi soţul ei au murit 

de ftizie, notarul public Victor era bolnav de plămâni etc.). 

                        Boala şi decesul lui Vasile Pintea la doar 51 de ani 

au năruit pentru o vreme certitudinile soţiei, simţind că o „aştepta 

singurătatea...că pierduse singurul ei sprijin...că griji nebănuite 
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aveau s-o stăpânească”. Ca femeie puternică şi ca mamă 

responsabilă, se trezeşte însă din „amorţeala doliului”, lichidând 

ce avea în Timişoara şi se mută cu fiica şi cu ginerele la 

Bucureşti, în ciuda rezervelor pe care le avusese totdeauna pentru 

viaţa din Regat. Acolo înţelege că încercarea ei de a se muta în 

capitală cu copiii eşuase, că viaţa ei adevărată fusese la 

Timişoara, unde revine şi locuieşte cu Buna. 

                    În partea a doua a acestui volum, Liana Maria 

Gomboşiu  înseilează amintiri, dublate de interpretări şi de 

reflecţii referitoare la condiţia noastră trecătoare, într-o lume 

zbuciumată şi adeseori confuză, prinsă în cleştele evenimentelor 

care amprentează dramatic viaţa oamenilor. Instaurarea regimului 

comunist, cu toate urmările lui, schimbă rânduielile  statornicite, 

instaurând teama de microfoane, ascultarea în mare taină, cu 

speranţa schimbării, a emisiunilor de la „Europa Liberă‖ şi 

„Vocea Americii‖, prigonirea unor profesionişti de excepţie, 

recunoscuţi în întreaga Europă, precum vărul Coriolan, nevoit să 

intre în anonimat, pentru a scăpa de represalii etc. 

                     Cu discreţie şi cu multă înţelegere pentru psihologia 

diferită a protagoniştilor, autoarea surprinde situaţii generale şi 

repetabile, chiar şi în zilele noastre, privind relaţiile interumane, 

precum diferenţele de temperament şi de personalitate dintre soţi, 

nepotrivirile dintre mentalităţile generaţiilor, dorinţa de 

independenţă a tinerilor şi greşelile părinţilor care controlează 

destinul copiilor, impunându-şi opţiunile lor profesionale  sau 

matrimoniale, devenind adeseori „artizanii nefericirii‖ celor 

iubiţi, relaţia tensionată dintre ginere şi soacră, retragerea 

diplomatică a părinţilor din viaţa copiilor căsătoriţi, competiţia 

orgolioasă şi viziunea diferită a cuscrelor (Valeri şi Natali) în 

educarea nepotului Andrei, egoismul şi ciudăţeniile vârstnicilor, 

care se străduiesc să lase în caiete-jurnal cu însemnări şi colaje 

din presă „opera vieţii”, considerată de urmaşi „amestec de 

grotesc şi inutil, de ludic şi de tragic, o muncă uriaşă absolut 

fără rost”. Cu bună intuiţie psihologică, este surprins 

conservatorismul vârstnicilor privind tabieturile şi dorinţa lor de 

independenţă, fidelitatea faţă de locurile în care-şi împliniseră 

viaţa, faţă de familie şi de prieteni, dorinţa de a transmite din 

priceperea şi experienţa lor de viaţă, bucuria realizării 
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profesionale şi sociale a copiilor, fericirea de fi răsplătiţi cu 

afecţiunea acestora etc.  Fiul Valeriu e convins că mama lui a unit 

familia şi s-a impus, aplicând „neabătut în viaţa ei virtuţile 

capitale: credinţă, iubire, răbdare”. 

                        Impresionante sunt reflecţiile autoarei referitoare 

la condiţia trecătoare a omului în general şi a celor dragi, în 

special, fiinţe supuse trecerii, pe care îi preţuim, de cele mai 

multe ori, după ce nu mai sunt, abia când le simţim absenţa. 

Timpul hulpav brăzdează vieţile celor dragi, iar „Valeria Pintea 

îmbătrânise treptat, îngrăşându-se, încărunţind...cu o anume 

oboseală a vârstei şi a unor regrete nicicând mărturisite, dar 

bănuite ...‖. Fire afectuoasă şi sociabilă, îşi amăgea singurătatea 

cu corespondenţa trimisă şi primită, păstrată meticulos, cu 

gruparea scrisorilor pe ani, legate ordonat „pe teancuri cu şnururi 

făcute de ea din aţe colorate”. 

                         Fotografiile de la sfârşitul cărţii sunt o mărturie a 

personajelor amintite, incusiv a celor patru generaţii, asupra 

cărora scriitoarea insistă, având semnificaţia predării şi preluării 

din mers a ştafetei, fiindcă viaţa merge înainte, continuată prin 

urmaşii care repetă şi înţeleg, pe măsura trecerii timpului, 

calităţile şi experienţele părinţilor. Aparţinând genului 

memorialistic, această scriere valorifică nu numai amintiri şi 

documente, ci şi vocabularul societăţii de la marginea Imperiului 

Austro-Ungar (cafă, gulguf, frustuc, credenţ etc.), rotungind 

complexa imagine a acelor vremuri.  

                        Volumul doamnei Liana Maria Gomboşiu se 

constituie într-un adevărat document al unor vieţi trăite cu 

demnitate, într-o anumită conjunctură istorică, culegând bucurii 

sau înăbuşind dureri şi regrete, fiindcă  existenţa omului se 

măsoară prin inevitabilele urcuşuri şi coborâşuri, proiectate în 

afară, dar mai ales în sufletul fiecăruia. Explicând geneza cărţii pe 

ultima copertă, scriitoarea aminteşte de „sentimentul unei vagi 

vinovăţii de a nu-i fi arătat îndeajuns această dragoste de-a 

lungul îndelungatei sale vieţi”. Mărturisirea devine un memento 

pentru noi toţi de a ne încetini alergarea în aceste timpuri grăbite, 

bucurându-ne de cei dragi, până-i mai avem aproape, până mai 

sunt, până mai suntem... 
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KANZE NÔ  - RELIGIE ŞI TRADIȚIE 

 

Fenomenul Nô pare a fi o tradiție de familie. La fel ca meseriile 

şi meşteşugurile ce adesea se cațără prin generații pe arborele 

genealogic,  arta Nô, mai mult decât o profesiune de credință, se 

instituie ca un ritual sacru, de inițiere, în încercarea de-a păstra 

forma şi semnificațiile ei originare. Arta Nô este diferită de orice 

altă formă de creație prin imobilitatea ei rezistentă la timp, ea nu 

se mişcă în pas cu tehnologia sau modele culturale şi nu 

integrează noile categorii estetice impuse de piața culturală. 

Maestrul Kiyokazu Kanze prezintă în cadrul Festivalului de vară 

de la Lincoln Center pe scena teatrului Rose câteva piese 

tradiționale: Okina, Hagoromo, Aoi no Ue, Shakkyo. Seratele Nô  

oferite de Lincoln Center conțin câte două piese, intercalate de un 

moment Kyogen – gen dramatic cu caracter comic; în piesa 

Okina, actul Kyogen este integrat în piesa Nô  (numită și 

nogaku). Teatrul Kanze Nô a fost înființat acum 700 de ani de 

Kannami şi Zeami Kanze sub patronajul  shogunatelor din 

perioada  Muromachi, la sud de Kyoto.  Nô a fost o artă a 

aristocrației, nu numai cultivată dar şi practicată de shoguni şi 
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samurai importanți ca: Tokugawa Ieyasu sau Nobunaga. Zeami, 

deopotrivă actor şi dramaturg, aduce arta Nô la forma şi 

perfecțiunea pe care şi-a păstrat-o până în zilele noastre; el este 

primul care a teoretizat-o în tratate ce și astăzi sunt viabile pentru 

inițierea tânărui actor. Kanze Nô este o şcoală ce funcționează pe 

principiul păstrării tradiției şi a inițierii de la maestru la discipol. 

Kiyokazu Kanze, ce va interpreta rolul principal în Okina şi Aoi 

no Ue, este al 26-lea mare maestru Nô în arborele familiei ce  

începe cu Kannami şi fiul său Zeami. Hieratic și abstract într-o 

rigoare exasperantă,  Nô operează cu simboluri ce urmăresc 

sugerarea unei stări sau a unei combustii interioare. El aduce un 

estetism rece, invariabil, ce se degajă din virtuozitatea şi eleganța 

formei susținută de o coregrafie minimalistă, arhetipală a gestului 

(kata). Există o lentoare a gestului şi a deplasării în scenă ce 

creează iluzia unui spațiu nelumesc în care protagoniştii sunt 

nişte monade sau ființe ce aparțin unui alt tărâm.  Iluzia e ajutată 

de o vestimentație barocă, strălucitoare, drapată, cu valențe 

cubiste ce l-a influențat, probabil, pe Fellini în moda ecleziastică 

din filmul Roma. 

Repertoriul de la Lincoln Center încearcă să acopere cât mai 

multe tipologii ale genului. O piesă Nô  cuprinde două acte 

structurate pe un set de roluri arhetipale, interpretate în 

exclusivitate de bărbați, ce sunt independente de piesă: shite, 

waki, kouken, Jiutai (corul) și hayashi (muzicanții). Rolul de 

shite – protagonistul sau eroul povestirii - e interpretat de un actor 

principal și  întruchipează de cele mai multe ori un zeu sau un 

demon, un spirit viu sau defunct. El poartă de-obicei o mască, ce 

e particulară unui anumit tip de personaj sau piesă. Primele piese  

Nô  se desfăşurau periodic în temple sub forma unor rituale 

religioase. Okina, prezentată în trei din serile festivalului, 

considerată cea mai veche cunoscută piesă Nô, era destinată 

prosperității  şi bunăstării recoltelor. Uneori, shite personifică o 

legătură necurată sau nefastă (un fel de blestem sau deochi) 

vizavi de un eveniment sau o persoană (Aoi no Ue constituie un 

exemplu). Structural, shite reprezintă o entitate asociată cu un 

actor; shite  nu vizează un personaj, ci materializează o idee. De 

multe ori în actul doi, shite poate deveni un alt personaj 
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interpretat de acelaşi meta-actor ce  îndeplinește funcția de shite 

în contextul unei piese. Personajul, în sine, are o mică importanță, 

el introduce un text (poem), un dans, adăugând o nouă 

dimensiune relatării. în general, shite este însoțit de  un  

companion – shite tsure – ce-l introduce sau anunță în scenă. În 

Okina, Senzai (interpretat de fiul maestrului Kiyokazu, Kanze 

Saburota ) execută un dans înainte de-al investi pe shite cu masca 

ce-l va metamorfoza în zeu.  Shite face pereche cu un waki – 

actor secundar ce relatează sau  intervine în drama lui shite; waki 

nu poartă mască pentru că întruchipează un personaj real. De 

obicei, waki are o funcție eliberatoare sau moralizatoare: este un 

preot budist, un samurai sau alt personaj relaționat cu shite.  Dacă 

partitura lui shite este în general în versuri, textul lui waki nu 

îmbracă neapărat o formă prozodică.  Waki poate avea şi el un 

tzure sau poate lipsi cu totul (Okina ), în vreme ce shite este 

esențial oricărei structuri No. Actorii shite şi actorii waki sunt 

diferențiați pentru că inițierea lor presupune un alt gen de 

pregătire; rolurile lor nu sunt interşanjabile. Un cor (Jiutai) 

format din actori shite  ocupă partea dreaptă a scenei, aliniați 

disciplinat pe două rânduri. îndeplinesc funcția corului din 

tragedia antică - anunță povestirea sau  subliniază gândurile şi 

sentimentele ce-l însoțesc pe shite în timpul dansului. Kuoken 

este un fel de supervizor jucat de un actor shite – prezent în 

permanență pe scenă pentru a asigura bunul mers al 

reprezentației. Kuoken e responsabil cu netezirea unei cute 

nepermise survenite în faldul robei, până la a dubla orice actor 

aflat în impas. Rolurile secundare – servitorii – poartă un 

chimono la uniformă – aceeaşi vestimentație cu cea a  corului sau  

a  muzicanților; roba se pliază lateral în prelungirea picioarelor, 

dându-le aspectul unor foci, în mişcare. Muzica e susținută de trei 

sau mai mulți interpreți ( hayashi): un flautist şi câțiva toboşari. 

Flautul (no-kan), situat mereu în configurația scenei lateral 

dreapta, e singurul ce încearcă o linie melodică sau armonică. 

Tobele de dimensiuni foarte mici pot fi de umăr, de şold şi una 

ceva mai mare cu bețişoare, toate făcute din piele de cal. Cea de 

şold produce un sunet asemănător cu toaca. Toboşarii conferă un 

ritm sincopat dansului şi emit în contratimp nişte sunete 
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ventriloce, un fel de onomatopee (Yo!, Ya!, Oh!) (kake-goe). 

Sunete ascuțite sau câteodată prelungite ca nişte urlete de lupi  

creează o atmosferă stranie sau terifiantă. Când mâinile nu cântă 

la instrumente, stau disciplinate și ascunse în faldurile 

chimonoului cu semnificația că sunt de prisos. Muzicanții, corul, 

servitorii sau actorii care nu oficiază stau într-o atitudine de 

prosternare în poziție şezută (seiza – poziția corectă sau de 

meditație).  

 Arhitectura scenei e invariabilă; spațiul afectat ritualului sacru  

prezentat de primele piese Nô este transferat în scenă sub forma 

unui templu ( 4 stâlpi cu un acoperiș pagodic), cu un pin bătrân 

desenat pe peretele din spate, simbolul longevității acestei arte. în 

prelungirea templului, un podeț sau punte de lemn (hashi-gajkari 

) străjuită de trei pini pitici face legătura cu acest spațiu sacru. 

Deplasarea pe acest podeț se face cu încetinitorul, cu acei pași 

foarte mici (suriashi), în şosete albe. Mersul prin alunecare 

(hakobi) este semnul unui adevărat maestru No. El sugerează 

acea glisare a spiritelor ce nu ating pământul. Călcâiul nu se 

desparte niciodată de podea, menținând acelaşi centru de greutate 

de-a lungul mişcării.  

  Dansul tradițional Nô cuprinde câteva gesturi stereotipe ce se 

înscriu unui limbaj semiologic – un fel de mim menit să 

comunice deopotrivă starea interpretului şi demersul povestirii. 

Greutatea şi sofisticăria costumelor îmbinată cu stilizarea şi 

economia gestului, conferă dansului o dimensiune statuară, ce 

îndeplineşte întocmai funcția lui de ritual. Coregrafia exprimă o 

eleganță severă. Limbajul e simbolic, arhetipal şi foarte riguros; 

nu se acceptă nici o variație estetică, alta decât cea determinată de  

limitările costumului sau de ritmul mişcării contrapunctat de tobe. 

Dansul debutează cu îndoirea  genunchiului şi bătaia puternică cu 

piciorul în pământ. O mişcare scurtă şi năprasnică, aproape 

insesizabilă printre faldurile drapate ale costumelor cu mai multe 

robe suprapuse - ce par montate pe crinoline.  Ea îndeplineşte mai 

mult o funcție auditivă în sensul armonizării în structura 

muzicală. Dansul executat de shite poate fi asimilat unei transe 

şamanice. Emoția interiorizată în spatele măştii se exprimă prin 

gestul simbolic şi  textul poetic recitat gutural şi ventriloc. 
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Probabil ca şi măştile, costumele în formă de T (Kariginu) 

reproduc modelele lor originale aflate în tezaurul familiei Kanze.  

Okina cuprinde trei dansuri fiecare cu semnificația și ritmul său 

adecvat momentului liturgic, urmate în actul doi de  două 

secvențe kyogen ce reiterează și povestesc ritualul primului act.  

Okina este un bătrân a cărui vârstă se pierde în vremuri 

imemoriale. Kanze Kiyokazu nu interpretează întâmplător acest 

rol. El transformă un act ritualic într-un manifest poetic de 

consacrare a acestei arte cristalizate de 600 de ani în tradiția 

familiei Kanze. Ceremonialul de scoatere a măștii din cutia unde 

e păstrată cu grijă și adâncă prețuire între două reprezentații, îl 

investește pe Okina dar și pe actorul  ce interpretează acest nobil 

rol,  cu atributele divinității. Cutia este transportată ceremonios 

cu mâinile întinse, închise în arc, la nivelul frunții aplecate într-o 

atitudine de reverențiozitate și depusă ca o ofrandă în fața 

bătrânului. Pregătirea măștii e un proces îndelungat însoțit de 

glasul sincopat al tobelor, recitalul liturgic a lui shite, linia 

melodică stranie a flautului și onomatopeele lăuntrice. Ele 

pornesc din străfundurile ființei, se izbesc elastic de membrana 

aerului pentru a se întoarce înăuntru de unde au pornit. Senzai 

(tsuri-shite) începe dansul. Mânecile - tang - se ridică ca niște 

aripi și dau aparența unor fluturi uriaşi prinşi în insectarul  scenei. 

Apoi sunt rotite şi răsucite pe brațele ridicate orizontal printr-o 

mişcare scurtă. Mâinile se adună într-o acoladă la nivelul frunții 
(probabil, un gest de încheiere), Senzai se roteşte şamanic și se 

înclină către toate punctele cardinale pentru  a consacra  spațiul 

pe toate dimensiunile lui. Evantaiul se deschide și se roteşte 

dinspre interior spre exterior la capătul unei mâini întinse, 

orientate cu palma în sus. Toate aceste gesturi-simbol par să aibă 

rolul lor precis în economia coregrafică şi comunicarea unei stări 

sau unui sentiment. 

 După ce-și pune masca, Okina se metamorfozează; preotul 

shintoist sau budist devine divinitatea ce împlinește dorința 

oamenilor.  Recitalul său capătă o tonalitate poetică, iar dansul 

cuprinde aceleaşi kata, doar că e mai lent și mai hieratic.  Alte  

elemente definitorii se reliefează: mișcarea scurtă și dezarticulată 
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a capului - gest emblematic specific spiritelor -,  evantaiul se 

deschide și freamătă ca o coadă de păun. Din profil, se observă 

postura (kamae ) mereu oblică, înclinată ușor către față a 

trunchiului. Ritualul încheiat, masca este scoasă și pusă înapoi în 

cutie prin același arsenal de gesturi ritualizate ce par să dureze o 

veșnicie, apoi este scoasă cu acelaşi ceremonial din scenă.   

Dansul continuă, de data aceasta fără mască, cel  ce oficiază se 

închină în fața rolului mitic ce i-a fost atribuit. Urmează un 

moment Kyogen ce realizează o destindere a atmosferei liturgice 

a  primului act: dansul va fi susținut  pe rând de doi actori 

Kyogen ce reproduc pe rând rolurile lui Okina și Senzai: 

Sambaso - un bătrân ce poartă o mască neagră a comicului și 

lumescului însoțit de al său tsuru: Menbako. Ritmul crește 

semnificativ în intensitate, coregrafia e aceeaşi  dar lipsită de 

hieratism, gestul pare a avea o greutate sau o încărcătură 

mundană.  

Hagoromo este o piesă cu prerogativele basmului – ea se înscrie 

ca tematică în linia folclorului universal concentrând motive ca 

pescarul norocos căruia i se îndeplinesc dorințe, pasărea măiastră 

şi dansul ce este de obârşie divină. Un pescar (waki) descoperă  

rochia de pene a fecioarei din lună (shite). O restituie cu condiția 

ca fecioara să danseze pentru el. Ȋ n locul bogățiilor, pescarul vrea 

să cunoască taina şi revelația unui dans celest.  Ca oricărui basm, 

nu-i lipseşte funcția moralizatoare; pescarul e apostrofat de 

fecioară pentru că nu a avut  încredere să-i returneze roba  înainte 

de-a oficia dansul. Spre deosebire de piesele tradiționale, 

Hagoromo aduce un fir epic şi un dialog mai pregnant, dar dansul 

rămâne nestrămutat în tiparele lui chiar dacă e oficiat de o ființă 

măiastră, care va zbura la palatul ei din lună prin cețurile 

muntelui Fuji.  

O altă piesă reprezentativă este Aoi No Ue ( Lady Aoi  - soția 

prințului Genji) a cărei prezență este simbolic reliefată de un 

chimono. Ȋ npăturit  pe podiumul scenei, sugerează agonia unei 

femei chinuită de spiritul răzbunător al uneia dintre iubitele 

geloase ale prințului (Lady Rokujo). Reprezentația constituie o 

variantă a piesei originale; interludiul narativ ce relatează un 
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fragment din Genji Monogatari (şi-ar fi trebuit susținut de un 

actor Kyogen), este interpretat de ministrul de stânga (waki-

tsure), patronul casei unde Lady Aoi îşi consumă ultragiul. Ȋ n 

timpul unei procesiuni religioase, caleaşca în care soseşte cu 

întârziere Lady Aoi, loveşte năprasnic pe cea a lui Lady Rokujo; 

incidentul provoacă un akuryo – blestem - al celei din urmă. 

Relatarea se încheie prin intervenția corului, a flautului și a 

toboșarilor ce emit acele strigăte guturale, stranii ce pregătesc 

intrarea în scenă a lui shite (spiritul viu al Doamnei Rokujo).  

Shite se oprește de câteva ori pe punte şi cu fața spre public, 

ridică brațul fără evantai în dreptul gurii  (expresia unui strigăt 

sau lamentație), rămâne încremenit preț de câteva minute, după 

care ocupă cu încetinitorul o seiza în stânga scenei. Ȋ ntr-o 

sublimă conciziune epică realizată printr-o suită de gesturi 

simbolice, ministrul de stânga (waki – tsure) o invocă pe miko 

(shite-tsure), (o femeie shaman ce are revelația incidentului 

prezentat în interludiu,) miko cheamă spiritul rău – ikiryo - al 

Doamnei Rokujo (shite), iar  servitorul - prin câțiva suriashi -  

parcurge drumul până la muntele sacru de unde se întoarce cu 

preotul budist (waki) ce o va absolvi pe Lady Aoi de legătura 

malefică.  Dansul lui shite – aceleași invariabile gesturi 

emblematice (kata) - evocă prin schimbările de ritm cele două 

stări contradictorii ale spiritului ce exprimă deopotrivă iubire și 

admirație pentru prințul Genji și ură pentru Lady  Aoi. Apoi, 

dispare simbolic ridicându-și roba peste cap și reluându-şi  seiza 

în fundul scenei. Preotul budist, Kohijiri, recită sutre și agită niște 

mătănii deasupra chimonoului pentru exorcizarea spiritului rău. 

Shite revine purtând o mască de demon şi adresează un akuryo lui 

Lady Aoi și altor concubine ale prințului. El mărturisește că 

povara acestei uri este apăsătoare și insuportabilă. Ȋ n general, 

dacă evantaiul face întotdeauna parte din recuzita actorului, 

nelipsit mai cu seamă în timpul dansului, demonul se foloseşte de 

o baghetă pentru a se apăra  de sutrele preotului. Recitativele se 

remarcă prin ritmul repetitiv și alternant al celor 5 sau 7 silabe ce 

trimit la versificația – haiku. Există o rimă interioară ce rezultă 

din armonizarea silabelor cu strigătele expresive ale toboșarilor; 

ele urcă lent și monoton și coboară abrupt, abisal, sunt emise 
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aritmic şi par sugrumate, ca o respirație, un sughiț, un oftat – 

reprezentând stări convulsive sau terifiante de uimire, tristețe, 

spaimă. Ȋ n final, shite primeşte cu resemnare salvarea iar 

demonul dispare simbolic sub mantia lui Lady Rokujo.  

Nô este în primul rând o experiență spirituală şi mai apoi una 

estetică; ambele dimensiuni presupun o anume inițiere. Ieșirea 

din scenă se face lent şi disciplinat în două direcții: pe punte intră 

şi ies  doar interpreții (shite, wake, muzicanții), ceilalți folosesc o 

ușiță foarte joasă (aflată pe peretele lateral dreapta) ce presupune 

o ieșire reverențioasă din spațiul sacru. Tot acest proces 

îndelungat nu trebuie însoțit de aplauze, o liniște deplină şi 

apăsătoare se impune, altfel funcția ritualului e compromisă.  

Abia după ce scena e complet goală, actorii  reintră pentru 

culegerea aplauzelor. 

Mai mult decât un gest artistic, Nô este o religie și în același timp 

o formă de artă pură, pe care timpul pare să n-o atingă cu vocația 

sa proteică. Rigurozitatea și perfecțiunea gestului, hieratismul, 

simbolismul și abstractizarea în contrast cu somptuozitatea și 

exuberanța costumelor sunt elementele lui esențiale.  Nimic din 

ce n-a fost jucat sau prevăzut în illo tempore nu are loc pe scenă.  

Pentru că zeii ne privesc, ritualul trebuie oficiat până la capăt în 

forma lui originală – audiența subscrie cu deferența pescarului 

din Hagoromo ce are privilegiul să asiste la dansul celest al 

fecioarei din lună. 

                       NY iulie 2016  
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MARIA TOMA DAMŞA 

 

 

 

 

 

 

 

C.A. ROSETTI, POET, PUBLICIST ȘI OM POLITIC 

(O SUTĂ DE ANI DE LA MOARTE) 

 

 Descendentă din familia Ruset, familia boierească Rosetti 

va juca un rol important în lupta revoluționarilor de la 1848 și în 

lupta pentru Unire, având o ramificație bogată la București și la 

Iași. 

 Ramura moldovenească a familiei s-a făcut cunoscută prin 

Teodor I. Rosetti, jurist și om politic român, unul dintre 

fondatorii „Junimii‖, fiind de mai multe ori ministru și chiar 

prim-ministru, membru de onoare al Academiei. Mai târziu, prin 

Radu Rosetti, scriitor și istoric român, studiile privind evoluția 

problemei agrare (Despre originea și transformările clasei 

stăpânitoare din Moldova, Pentru ce s-au răsculat țăranii?, 

Pământul, sătenii și stăpânii Moldovei) au fost scrise de pe 

poziții liberal-radicale. A mai scris proză de evocare a trecutului. 

Fiul său, Radu R. Rosetti, va fi general și istoric militar, 

academician. Cele mai importante lucrări ale sale vizează istoria 

Moldovei în timpul lui Vasile Lupu (Încercări critice asupra 

războiului din 1653 dintre Matei Basarab și Vasile Lupu), al 
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lui Ștefan cel Mare (Studii asupra chipului cum se făptuia 

războiul de către Ștefan cel Mare) și o lucrare în limba 

franceză, Essais sur l'act militaire des Roumains. 

 Ramura muntenească a familiei Rosetti începe cu C.A. 

Rosetti (1816-1885), cel mai important, asupra căruia vom 

reveni, continuând cu fiul său, Vintilă C.A. Rosetti (1883-1916, 

n. La Donet, în Franța), om politic și publicist român. A fost 

redactor, iar din 1885, conducător al ziarului „Românul‖, unul 

dintre fondatorii revistei revistei „Dacia viitoare‖ și ai „Ligii 

culturale‖, lăsând un volum de memorialistică, Amintiri istorice. 

Lingvistul și filologul Alexandru Rosetti, va fi academician și 

profesor universitar la București, întemeind revista de specialitate 

„Bulletin linguistique‖. A fost unul dintre cei mai mari specialiști 

în istoria limbii (Istoria limbii române – 6 volume, Istoria 

limbii române literare, în colaborare), în fonetică (Cercetări 

asuprafoneticii limbii române în secolul al XVI-lea, 

Introducere în fonetică), dialectologie, lingvistică generală 

(Filozofia cuvântului), editând texte românești vechi (Scrisori 

românești din arhivele Bistriței), recunoscut om de știință, 

membru al mai multor academii și societăți științifice străine. Ca 

om de știință emerit, a primit Premiul de Stat. Memorialistica sa 

se intitulează Cartea albă. 

 C. A. Rosetti, descendent din vechea ramură a familiei 

Rosetteștilor munteni, a fost unul dintre principalii conducători și 

animatori ai revoluției pașoptiste. A studiat la Paris, urmând 

cursurile pline de avânt spiritual ale lui Jules Michelet și Edgar 

Quinet, cu care prilej și-a format o concepție modernă despre 

libertate și egalitate, despre drepturile națiunilor oprimate de a se 

ridica împotriva opresorilor. Era cel mai important conducător al 

emigranților români. 

 Revenit în țară, participă împreună cu soția sa, Maria 

Rosetti (n. Guermesey) la ședințele Societății Filarmonice din 

casa lui I. Câmpineanu, aderă, alături de Bălcescu, la mișcarea 

clandestină „Frăția‖, sfidând lumea aristrocrată. 

 Atitudinea lui C.A. Rosetti în revoluția pașoptistă va fi o 

atitudine radicală. A fost secretar al guvernului provizoriu și 
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directorul ziarului „Pruncul român‖, ziar important privind 

formarea opiniei publice române din această perioadă. 

 În lucrarea Principatele române – Doamna Rosetti, 

Jules Michelet va numi pe fetița cuplului Rosetti, născută în 

timpul revoluției „copilul revoluției‖, iar C. Rosenthal, în 

alegoria România rupându-și cătușele pe Câmpia Libertății, 
va avea ca model pe Maria Rosetti. 

 După înăbușirea mișcării de la 1848, când trupele turcești 

și țariste au pătruns în țară, C.A. Rosetti împreună cu alți membri 

ai guvernului provizoriu au fost arestați, dar el a reușit să se 

exileze la Paris, unde îl va urma și familia. 

 În 1857, C.A. Rosetti se va întoarce în țară, obiectivele lui 

majore fiind pregătirea alegerilor pentru Divanul ad-hoc, ale celor 

pentru Adunarea electivă și noul domnitor Al. I. Cuza. Apoi a 

devenit unul dintre conducătorii „monstruoasei coaliții‖, care a 

organizat detronarea domnitorului... 

 Rosetti a înființat, încă din 1857, ziarul „Românul‖, 

continuatorul „Pruncului român‖, un ziar care a pregătit Unirea, a 

difuzat reformele, până la dobândirea independenței României. 

Ziarul, ca arhivă a istoriei noastre politice, va dura 25 de ani, 

avându-l drept coordonator și pe marele Mihai Eminescu. Deși 

liberal-radical, C.A. Rosetti a sprijinit acțiunile întreprinse de 

muncitorii tipografi pentru a se organiza în „Asociația lucrătorilor 

tipografi din București‖ al cărei președinte a fost la început. 

 Fostul membru al guvernului provizoriu va deveni șeful 

partidului liberal și principalul său ideolog, făcând cunoscute 

principiile democratice și demascând tarele sistemului feudal 

fanariot. Destinul său se va împleti cu acela al pritenilor săi 

liberali: Ion și Dumitru Brătianu, Nicolae Alexandru, Ștefan 

Golescu etc. 

 Va fi deputat în toate camerele, apoi senator, atât în 

perioada când liberalii au fost la putere, cât și când erau în 

opoziție, primar al capitalei, ministru, iar în timpul declanșării 

Războiului de Independență era președinte al Camerei 

deputaților, apoi președinte al Adunării deputaților din România. 

A fost autorul, împreună cu Eugeniu Carada, primului proiect de 
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constituție. Alături de I. C. Brătianu, primul-ministru, și de Mihai 

Kogălniceanu, ministru de externe, a avut un rol decisiv în mersul 

ostilităților armate și al tratativelor diplomatice care au urmat. 

Maxima rămasă de la el și devenită celebră, justificând existența 

și drepturile poporului, a fost „Luminează-te și vei fi!‖. 

 Ca om politic, a avut șansa de a proclama el însuși, în 

numele Adunării Naționale pe care o prezida și în numele 

poporului român, actul solemn al Independenței. Publicistica sa 

încorporează un pronunțat avânt romantic, folosind un stil patetic 

și vibrant. Figură permanentă și complexă a epocii, C.A. Rosetti, 

având și tipografia proprie, a fost reprezentantul unei perioade de 

adâncă prefacere în viața românilor. N. Bălcescu îl considera 

patriot, dar „aristocrat peste măsură, ambițios foarte‖. 

 Activitatea politică,  jurnalistică și ideologică, precum și 

aceea de traducător (din Byron, Béranger, Lamartine și Hugo) i-

au umbrit lui C.A. Rosetti încercările poetice din singurul volum, 

Ceasuri de mulțumire (1843), „popular [...] până ce critica lui 

Maiorescu l-a scos din circulație‖. (A. Piru) 

 Prin romanțe tubadurești, piese lirice cu caracter de 

cântece de lume, face trecerea de la poeții Văcărești.  

 Erotica sa are reminiscențe neoanacreontice, fiind 

dominată de un convenționalism al sentimentelor, la granița 

dintre romantism și clasicism. Pentru poet, femeia este un ideal 

iluzoriu, o eternă sursă de dezamăgiri: „De ce nu sunt o roză, de 

ce nu sunt o floare, / C-atunci gândesc, o, dragă, că tu nu m-ai 

uita!‖ (Dorința) 

 Poezia A cui e vina este ușor misogină: „Tu-mi ziceai 

odată cum pân' la moarte / Dragostea ta toată mie-mi vei păstra; / 

M-ai iutat pe mine, le-ai luat pe toate, / Astfel merge lumea, nu e 

vina ta‖. 

 În Cămașa fericitului, apar reminiscențe romantice din 

prima jumătate a secolului al XIX-lea, poemul fiind o parabolă a 

zădărniciei puterii, a bogăției și a farmecului vieții patriarhale. 

Din firul epic al poemului se desprinde figura împăratului care, 

chiar bogat, e privat de fericire, îmbolnăvindu-se de tristețe. El 

trimite pe sfetnici să-i caute cămașa cu proprietăți terapeutice 
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miraculoase, prilej de a descoperi vanitățile și lăcomiile absurde. 

Când totul părea pierdut, într-o vale se aude un cântec de bucium 

impresionant, interpretat de un ciobănaș. Imaginea pastorală vine 

din secolul al VIII-lea. Oferindu-i ciobănașului bogății, trimișii 

împăratului sunt refuzați. Sfetnicii îl informează pe împărat: „Îți 

spunem, împărate, cu mare întristare, / Că n-are nici cămașe pe 

dânsul, omul care / Se află fericit‖. 

 Cu accente psihologizante, în linia aceleiași grații 
pastorale, este concepută și poezia Bolnava țărăncuță. Poetul 

încearcă analiza lirică a amorului puberal, dar fără a avea magia 

și fiorul Zburătorului lui I.H. Rădulescu. Clișeele folosite în 

realizarea portretului Ilincuței arată că nu reușește să fie sensibil 

la frumusețea rurală: „ca luna de bălaie, cu ochi scânteietori‖, „ca 

manta aurorii la fața rumenită‖, este „a zefirului soție, a florilor 

zeiță‖. 

 C.A. Rosetti, alături de alți scriitori grupați în jurul 

Societății Filarmonice, i-a acordat limbii române, după primii 

poeți, șansa de a evolua în direcția lirismului ridicat pe înalte 

culmi de Eminescu, Macedonski, Bacovia, Arghezi, Blaga, Ion 

Barbu. Se cuvine să-l omagiem cu prilejul comemorării a o sută 

de ani de la trecerea în neființă. 
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IOAN BRAD 
 

                                     CERCUL 

 

                         Dacă m-ar îmtreba cineva , ce este cercul, eu aș 

răspinde, făcând abstracție de orce definiție dată de alții că, 

cercul este cea mai simplă figură geometrică, fără de laturi, 

unghiuri și chiar fără un început și sfârșit. Mai simplu ar fi totuși 

punctul, dacă ar fi să-l considerăm si pe el o figură geometrică, 

dar pînă la urmă, dacă acest „punct‖ l-am pune sub o lupă sau altă 

lentilă care mărește , ne-am da seama că de fapt și acesta este 

până la urmă , cel mai simplu cerc. 

                         În ce privește însă problema începutului și 

sfârșitului acestui „cerc‖, treaba devine deja mai complicată 

deoarece,cel care a desenat figura geometrică în cauză,numai el 

știe locul unde a pus vârful creionului, a peniței, sau a altui obiect 

de scris, de unde a pornit și apoi a încheiat printr-o mișcare de 

rotație, acest simbol al micro și macro universului. 

                         Cel care ulterior va vedea „cercul‖ desenat, să 

zicem pe o coală de hârtie, pe nisip cu degetul ori cu un bețigaș, 

sau pe o altă suprafață plană, cu altceva ce ar lăsa o urmă vizibilă, 

nu va ști niciodată unde este începutul și sfârșitul acestuia, mai 

ales dacă cel care l-a desenat, a trecut de mai multe ori pe aceeași  

urmă cu obiectul cu care l-a realizat. 

                          Numai creatorul desenului  va deține secretul  

începutului și sfârșitului acelui cerc, așa cum numai „Creatorul‖ 

universului, în mod cert, va  ști unde a fost începutul și unde este 

sfârșitul acestuia, iar  dacă admitem că până la urmă universul  ar 

avea forma cercului, acesta nu a avut niciodată  pentru noi 

muritorii de rând, nici un început și nici un sfârșit, fiindcă nu 

existam încă de la crearea sa.  

                          Până la urma urmei, cred  foarte bine că, cercul ar 

reprezenta foarte bine și „infinitul‖ și că de fapt simbolul acestei 

noțiuni abstracte, dacă te uiți bine la el, este de fapt un cerc 

distorsionat, fără început și fără sfârșit – un infinit.  
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                           Din cele mai vechi  timpuri și apoi de-a lungul 

istoriei planetei noastre albastre denumită „PĂMÂNT‖, magii 

astrologi, arheologii și nu în ultimul rând filozofii, toți aceștia 

putând fi considerați fără a se greșii deloc  și scriitori, au avut în 

preocupări problema existenței universului și implicit a terei, ca 

parte componentă a acestuia. 

                           Observațiile, măsurătorile și scrierile vechi 

sumeriene, persane, egiptene și ale grecilor antici,sânt confirmate 

astăzi de cercetările realizate în domeniu la nivelul tehicilor și 

dotărilor mileniului trei, dar chir și așa nu poate fi contestată încă 

existența unei limite la care umanitatea trebue să se rezume, cine 

știe cât de acum înainte până să-și poată da explicații sigure, 

precise a existenței sale. 

                           Găsesc  că este semnificativ aici să fac trimitere 

la un pasaj biblic, și anume la faptul că primii oameni , Adam și 

Eva, au trebuit să greșească, să încalce cuvîntul Creatorului lor, 

să cadă în păcat, păcat cu care, după perceptele religiei 

creștine,ne naștem toți pămîntenii, dar nu știu câți ne dăm seama 

că păcătuind, omului i-au fost deschiși  ochii, a putut pentru 

prima dată să vadă, chiar dacă textul  din capitolul „FACEREA‖ 

se referă  doar la faptul că primul lucru pe care l-au văzut 

strămoșii  omenirii ar fi fost „goliciunea‖ corpului lor.  Încerc să 

cred că  termenul ― goliciunea‖, nu se referă  doar la cea fizică, ci 

și la neputința sa, a omului.  

                         Referindu-mă  în continuare la acest aspect, este 

foarte curios faptul că în textul biblic  se sugerează  faptul că 

omul a fost de la început creat cu niște limite în ce privește 

cunoașterea. El deși avea ochi, nu vedea, a fost pus și se putea 

înfrupta din toate buătățile‖Grădinii Edenului‖, mai puțin din 

―fructul oprit‖. 

                          Cum oare puteau cei doi, creați după chipul și 

asemănarea Creatorului  lor, să respecte porunca, dacă ei nu 

vedeau. Ne întrebăm dacă nu și Creatorul se face părtaș la 

vinovăția celor doi , sau dacă nu cumva moștenim această 

imperfecțune prin faptul că sântem făcuți altfel, nu doar numai 

după chip și asemănare. 
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                         Făcând acum un exercițiu de imaginație, m-aș 

întreba când oare va trebui ca omul ―să o comită‖ din nou, să 

greșească , pentru a i se deschide încă o dată ochii, pentru a-și 

putea răspunde atâtor probleme  ale existenței sale, să depășească 

bariera ―spațiu – timp‖, pentru a putea vedea ce este dinculo, 

măcar cât un pește.  

                          Am făcut această analogie ―om – pește ― nu 

întâmplător, ci observând adesea cum această vietate, mult 

inferioară nouă oamenilor , mânată poate de curiozitate , nu se 

mai mulțumește câteodată să vadă doar ce se află în mediul ei 

acvatic , face  un salt din apă afară, unde pentru scurt timp 

reușește să vadă o altă lume, improprie ei. 

                          Aș  spune, fără poate a greși prea mult, că și 

omul , atunci când va depăși această barieră a spațio-

temporanietății, va realiza viteze mult superioare luminii și va 

ieși din universul cosmic , putând poate ca pentru puțin timp, ca 

și acel pește , să poată vedea ce se află dincolo,  unde  se află el, 

cine de fapt sântem noi oamenii și de ce ar trebui din nou  ―să 

greșim‖ ca să ni se deschide încă o dată ochii, pentru a ne da 

seama de nimicnicia noastră, pe o scară a valorilor infinitului, de 

la atom la extra cosmos. 

                          Până atunci, rămâne să contemplăm în continuare 

la acea figură geometrică denumită cerc, simbol al atomului, a 

moleculei, a planetelor, să o asemănăm cu ceea ce vedem noaptea 

pe cerul înstelat și să sperăm că, o dată și o dată noi oamenii,  

vom trece dincolo de acestea.  
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DIN NOU ÎN CANADA, LA CÂMPUL ROMÂNESC DIN 

HAMILTON 

    Invitată la Săptămâna Internaţională a Culturii Române, 

eveniment  ajuns la a 49-a ediţie şi desfăşurat între 11 şi 16 iulie 

2106 printr-o temeinică tradiţie la Câmpul Românesc, Hamilton, 

din Canada, am solicitat  domnului Răchitan un interviu, nu 

numai ca român desţărat ci şi ca preşedinte al Asociaţiei 

Culturale Române.Pericolul absorbţieicomunităţilor naţionaleîn 

străinătate unde se integrează primind limba şi tradiţiile altui 

stat de pe mapamond, este evident, dacă singura preocupare a 

imigranţilor români este cea a sporului bunăstării materiale. 

Există oameni care binecuvântă locul pe care îl calcă şi prezenţa 

lor este o chezăşie a reuşitei.Orice întâlnire în diaspora 

americană cu asemenea români, care au darul de a aduna pe 

ceilalţiîmi întăreşte  încrederea că viaţa culturală  în 

comunităţile conaţionalilor noştri are un viitor. Şi aceasta 

datorită abnegaţiei lor în urmărirea unui proiect, a ideii în care 

ei cred nestămutat, muncind cu râvnă pentru ca prezenţa 

românilor să se facă simţită în concertul naţiunilor cu ceea ce ei 

au mai reprezentativ.  
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Nelipsit de la evenimentele Câmpului Românesc din Hamilton de 

când a călcat pe pământ canadian,inginerul Dumitru Răchitan, 

ca preşedinte al Asociaţiei Culturale Române în ultimul 

deceniuasigură evenimentelor de acolo o izbândă reală.Cu 

experienţa şi entuziasmul său de bun român, domnul preşedinte 

ştie cu exactitate când se cere să acţioneze discret cu întreaga lui 

echipă de prieteni voluntari, mereu aceiaşi,  şi când  este cuvenit 

să apară în faţă, întâmpinându-şi musafirii, coordonând pas cu 

pas tot ce se întâmplă în acea gură de rai îndepărtată de ţară, 

plasată în inima Canadei, ţara cu 1 milion de lacuri şi cu la fel 

de multe oportunităţi pentru locuitorii ei. 

-A/nca / S/îrghie/: Sunteţi absolvent al Facultăţii de 

Electrotehnică a Institutului Politehnic din Timişoara şi soţia are 

studii economice. Aveţi o fată frumoasă, pe Cristina, formând o 

familie minunată. Chiar cu riscul de a vă stârni amintiri 

răscolitoare, vă întreb:Cum aţi ajuns în Canada? 

D/umitru/R/ăchitan/: În România nu am dus o viaţă grea şi nu 

avusesem de gând să părăsesc ţara, daratunci când s-a născut 

Cristina, laptele praf se aducea din Germania şi se procura numai 

pe bază de reţetă de la medic. Când mi-am dat seama că  

ajusesem să duc benzină medicului ca să-mi dea mai mult de o 

cutie din ceea ce era hrana de bază a copilului meuşi aceasta se 

producea în defavoarea altor părinţi, la fel de disperaţi ca mine că 

le mor bebeluşii de foame, ei bine, atunci m-am decis să emigrez 

cu orice risc. Făceam exerciţii de înot pe lacul de la Cernica şi în 

săli de gimnastică, pentru că nu primisem viza solicitată legal 

spre a-mi vizita fratele, medic stabilit la New York, şi 

intenţionam să trec clandestin Dunărea. Am reuşit să ajung în 

Austria, unde lângă Viena am fost primit în lagărul de la 

Transchkirchen în august 1987. Acolo primeam ― Cuvântul 

românesc―, ziarul care se citeape toate meridianele globului, din 

Australia şi Noua Zeelandă şi sudul Africii, până încele două 

Americi şi Europa. Eu care citisem până atunci  în ţară 

―Scânteia―, am făcut un adevărat şoc, aflând cât de diferit se 

interpreta realitatea românească dincolo de graniţe. M-am blocat 

cu totul. Citeam fiecare număr din ― Cuvântul românesc―,  de câte 
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3 ori, mă impresiona şi rubrica religioasăpe care o semna 

părintele Dumitru Ichim. Aşa, am decis să mă îndrept spre ţara 

frunzei de arţar. Ţin minte ca astăzi prima manifestare culturală la 

care am participat la Câmpul Românesc, când se omagia unirea 

Basarabiei cu România. Norocul meu fusese că am întâlnit la 

biserică un român care avea maşină. El m-a dus acolo, la Câmpul 

Românesc. Trebuie să precizez că eu  la acea dată încă nici nu 

găsesem serviciu, familia mea se afla în ţară, unde soţia era 

persecutată, fiica mea nu era primită la grădiniţă pentru că avea 

un tată trădător, iar socrul meu, căpitan de navă pe Dunăre, nu 

mai putea activa, luând curse spre Germania, ca înainte,  şi era 

dărâmat. Cum m-a dus românul acela  la Câmp rămâne o amintire 

de pomină. El avea o maşină cu 7 locuri, care erau complet 

ocupate pentru deplasarea de la Toronto la Câmp, aşa că am 

acceptat să ocup locul din… portbagaj, fapt posibil pentru că pe 

atunci aveam 60 kg, eram subţirel şi nu a fost nicio problemă, mai 

ales că ardeam de nerăbdare să ajung şi eu acolo. Am ascultat 

vorbind  pe cei care la ocuparea Basarabiei de către ruşi au fugit 

în România, dar cum şi acolo au fost vânaţi, mulţi au reuşit să 

plece în Occident şi de acolo  unii să ajungă în Canada. M-au 

impresionat extraordinar unele mărturisiri ale lor. Se povestea de 

ocuparea Basarabiei, pământ românesc înstrăinat. Participanţii 

plângeau, cutremuraţi de emoţie. Am făcut cunoştinţă la biserică 

cu mai mulţi conaţionali, care mă duceau la evenimentele de la 

Câmpul Românesc. Ei, după ce am găsit serviciu şi mi-am 

cumpărat maşină, am fost nelipsit la evenimentele de acolo. Mi-a 

sosit şi familia din România şi când se desfăşura Săptămâna 

Internaţională a Culturii Române plecam într-acolo direct de la 

serviciu. Sau, când eram în tura de noapte, stăteam acolo întreaga 

zi  până în ultima clipă. Şi de acolo goneam spre serviciu.  

-A.S.:Ce vă atrăgea într-o asemenea măsură acolo? 

 D.R.:Nu concepeam să lipsim la evenimentele importante ale 

Câmpului, care devenise pentru noi o oază a adevăratului 

românism. Mai exact, din 1994 am început să ne luăm concediu 

exact cândse desfăşura Săptămâna şi dormeam în cort, ca cei mai 

mulţi participanţi. Am devenit membru al Asociaţiei Culturale 
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Române.M-a atras acolo calitatea oamenilor, care făcuseră ceva 

pentru ţara noastră, luptând împotriva comunismului, riscând 

enorm. Unii ieşiseră din închisori, alţii înfruntaseră pe sovietici în 

Basarabia, acţionând pentru unirea cu România. Petru mine ei 

erau adevărate modele umane. Era acolo un conglomerat de 

patrioţi români. Unii îşi dedicaseră viaţa luptei pentru un ţel înalt 

şi spiritul lor de luptă mă încânta pe mine care sosisem din 

România socialistă cu congrese ale Partidului Comunist Român, 

unde aplaudacii ovaţionau îndelung pe Ceauşescu. Înţelegeam că 

am ce învăţa de la aceşti oameni veniţi din alte colţuri ale 

Americii sau din Europa ca să dialogheze între ei şi nu mai puţin 

cu noi, cei care simţeam acolo să inima bătea în ritmul mai alert 

al adevăratului românism.  

D.R.:Ca să nu se facă vreo confuzie, trebuie să precizez că la 

Câmp există Centrul ―Nae Ionescu‖, având un muzeu,o  

bibliotecă cu peste 10.000 de volume, o cameră muzicală, 

bucătărie, dependinţe moderneşi, bineînţeles,o sală mare cu 

capacitate de 300 persoane, unde organizăm şiîn prezent 

revelioane, discoteci pentru tineri, evenimentul Basarabia, 

campionate de tenis de masă. De Ziua copilului, la 1 iunie vin 

elevi şi profesori din şcolile de limba română învecinate, adică 

din Toronto, Hamilton, Berlington, Okville, cu clasele I-VIII. Se 

desfăşoară activităţi de istorie, geografie, de limbă şi literatură 

română.Sunt 150-180 de copii, pentru care un întreg week-end 

fac voluntariat părinţi şi profesori. Atrăgător este pentru toţi 

participanţii faptul că se vorbeşte numai româneşte, că părinţii au 

prilejul să se cunoască între ei şi elevii se împrietenesc.Faţă de 

evenimentele organizate la şcolile candiene, unde elevii sunt 

separaţi de părinţii lor, aici vin împreună copii şi aparţinători, fapt 

mult dorit de toţi. Este un eveniment de familie, aşadar. Aţi 

participat chiar dumneavoastră în acest an la banchetul de 

deschidere din luna mai a sezonului de vară la Câmpul Românesc 

şi aţi văzut ce veselie şi cât dans a fost acolo, unde se serveşte o 

mâncare foarte gustoasă şi proaspătă. În octombrie, simetric, se 

face balul de închiderea sezonului estival. Sunt găzduite felurite 

spectacole, petrecerea de Holloween, care aici are nota specială 

de a alătura părinţi şi copii, cum nu este permis în şcolile unde ei 
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învaţă. Toţi se costumează, fiecare după propria fantezie, iar 

concursul care se organizează are un juriu imparţial, astfel 

stabilindu-se costumele care vor fi premiate. S-a pierdut cu totul 

tradiţia diavolului care trebuie alungat. Aici românii găsesc 

unicul loc unde părinţi şi copii iau parte la o petrecere de familie. 

Costumele sunt confecţionate de participanţi şi latura estetică este 

cea mai importantă, căci tocmai ea este evaluată prin premii. Aici 

place decorul românesc, inclusiv figuri istorice dintre cele mai 

reprezentative de pe pereţii sălii celei mari. Atunci când nu avem 

propriile evenimente, închiriem sala altor comunităţi, adică la 

cetăţeni uruguaieni, ruşi, portughezi, turci, spanioli, care nu au 

propriul lor spaţiu de manifestare. Sunt weekenduri când se 

organizează nunţi, botezuri sau picnicul privat al dobrogenilor, 

spre exemplu.Altfel,cheltuielile de întreţinere sunt greu de 

suportat. Toată activitatea este desfăşurată de un team pe bază de 

voluntariat. Astfel, Mihaela Moisin este vicepeşedintă, Emilia 

Răchitan şi Florin Săndulescu activează  ca trustee, Olivia 

Colceriu este casieră, Neli Cornea este secretară A.C.R., 

Alexandru Colceriu-membru al comitetului de organizare. Activi 

sunt şi Anca, Aurel şi Daniel Olteanu, Dan Manolescu, Marian 

Dincov şi Florin Burdujan, George Popa şi mulţi alţii.  

-A.S.:Trăiţi într-o ţară a oportunităţilor în plan economic, căci în 

Canada oamenii activează numai din interes, sperând să 

agonisească bogăţii, să ducă un trai mai bun decât în România 

postdecembristă, spre exemplu. Cum a fost posibilă înfiinţarea în 

această ţară a multiculturalismului a unei structuri deschise 

manifestărilor româneşti pentru care statul canadian şi-a adus un 

aport financiar, din câte mi s-a spus ? 

D.R.: La început,prin 1956, cred, 17 români au ctitorit acest 

spaţiu, făcând documentaţia împropietăririi şi depunând banii 

necesari. Câmpul Românesc are o suprafaţă de 25 ha…S-a 

construit o cabană, care s-a dovedit  în timp neîncăpătoare. De 

aceea,în 1987 a început edificarea unei săli moderne cu 

complexul ei, cum o vedeţi şi dumnevoastră acum. S-au solicitat 

donaţii de la românii de pretutindeni, adică de la emigraţia 

română din toată lumea. Cum s-a produs concret acest anunţ? În 
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1975 apăruse la Câmp, unde era un centru important al luptei 

anticomuniste,  ziarul ―Cuvântul Românesc‖. Farmacistul George 

Bălaşu,implicat cu hotărâre în această activitate, mai are şi acum  

cecul banilor trimişi pentru abonamentul lui Mircea Eliade care, 

bineînţeles că şi scria în paginile ziarului. Difuzat în întreaga 

lume, din Australia şi Noua Zeelandă, în Europa, în sudul Africii, 

―Cuvântul Românesc‖ era introdus clandestin şi în România.Prin 

acest ziar s-a făcut apel la românii din toată lumea să trimită bani 

pentru edificarea noii săli la Câmpul Românesc. Astfel s-au strâns 

75.000$ CAD, dar era insuficient. S-a făcut un împrumut la bancă 

şi datoria s-a lichidat în timp.  

-A.S.:Ce se organiza  în deceniile  acelea tensionate aici ca luptă 

anticomunistă? 

D.R.: La Câmpul Românesc se făceau manifestări  intense. De 

aici plecau spre Washington la ambasade când veneau acolo 

importanţi şefi de state sau se pleca la New York la întâlnirile 

unor personalităţi. Din ziarul de aici se făcea mobilizarea să se 

meargă la  Naţiunile Unite sau spre Ambasada României din 

Ottawa. La ediţiile anuale ale Săptămânii Culturale veneaunişte 

oameni deosebiţi, precum pr. Gheorghe Calciu, Zahu Pană, Aurel 

Sergiu Marinescu, un scriitor şi istoric care păstra corespondenţa 

Ambasadei Române din Lisabona până la sfârşitul celui de-al 

Doilea Război Mondial. Participa la dezbaterile de aici şi preotul. 

Dr. Nicolae Dima, realizator de emisiuni şi corespondent la Radio 

Vocea Amercii sau John Halmaghi, un enciclopedist, şi Claudiu 

Matase. Despre fiecare dintre aceşti s-ar putea vorbi îndelung. 

Aici a fost găzduit vreo 2 ani sculptorul Nicăpetre, considerat a fi 

un Brâncuşi al românilor americani. Brăileanul Nicăpetre a 

realizat statuile Rotondei Scriitorilor Români în exil, care este 

singura lui expoziţie în aer liber din America. După ce-l realizase 

pe Eminescu, pe Nae Ionescu, au urmat ziaristul Donev din 

America,unde activase în Florida, apoi Horia Stamatu, Horia 

Vintilă, Mircea Eliade şi Vasile Posteucă şi Aron Cotruş. Cam la 

doi ani era o nouă dezvelire de bust, pentru aşezarea căruia 

seconsultau îndelung. Acest artist a dat astfel o şi mai puternică 

tentă naţională  spaţiului binecuvântat al Câmpului. Meşterul 
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epigramist Cercel a ridicat şi o troiţă lui Aron Cotruş. S-a 

constatat că aceşti oameni nu puteau fi opriţi de sistemul 

comunist din ţară şi de aceea, se trimiteau securişti, care să se 

infiltreze. Când aceştia erau descoperiţi, ieşea câte un mare 

scandal. 

-A.S.: Cum aţi ajuns preşedintele Asociaţiei? 

D.R.: Asociaţia Culturală Română are alegeri la fiecare doi ani. 

Fuseseră preşedinţi George Bălaşu şi Florin Săndulescu, apoi 

George Donison şi Mihaela Moisin. Eu şi soţia mea, Emilia, eram 

activi. Eu am venit cu propunerea de a organiza un eveniment de 

anvergură, în colaborare cu ziarul ― Faptu Divers―. Eu mi-am luat 

responsabilitatea să creez grupul de lucru, stabilind cum să 

colaborez cu redactorii spre a stabili programul celor 3 zile  ale 

evenimentului. Câmpul Românesc răspundea  de cazare, de masa 

participanţilor, de distracţia lor, care se întindea până în zorii zilei 

următoare. Era vorba de un eveniment sportiv, căci Cupa Faptul 

Divers  se disputa pe terenurile de fotbal din vecinătate. Veneau 

echipe de fotbalişti amatori din oraşele americane şi canadiene, 

astfel că erau câte 3000 de participanţi. Vă daţi seama că aveam 

nevoie de 40-50 de oameni de serviciu, care să-mi fie de ajutor. 

Competiţia aceasta s-a organizat timp de 10 ani şi eu am dovedit 

că ştiu săorganizez un eveniment de anvergură, pentru că reuşesc 

să comunic cu oamenii, să-i responsabilizez, să-i motivez. Eram 

recomandat, de acum, ca liedership. La viitoarele alegeri am fost 

propus ca vicepreşedinte. În această calitate am activat 4-5 ani, ca 

apoi să fiu ales preşedintele Asociaţiei Culturale Române. Era în 

anul 2005. Conform statutului, se interzice înstrăinarea prin 

vindere a acestei proprietăţi, care, dacă nu mai poate fi menţinută 

în actuala structură, poate fi donată altei organizaţii tip ONG, 

adică nonprofit. Securitatea comunistă a Republicii Socialiste 

România nu a reuşit să corupă şi să dezbine membrii A.C.R., 

pentru că imediat ce erau descoperiţi, ei erau eliminaţi şi 

Asociaţia devenea mai puternică, folosind metode mai dure de 

luptă anticomunistă. Deconspirându-i ca persoane, se vedea clar 

că Securitatea era prezentă în mod continuu. Ea a trecut la acuze: 

antisemitism, ultranaţionalism etc. Nu există aşa ceva.Eu am 
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programele Săptămânii Internaţionale a Culturii Române din 

ultimii 10 anişi le pun la dispoziţia oricui, ca să vadă că  nu există 

teme de istorie legionară sau legate de ororile împotriva evreilor. 

Noi, românii,  avem propriile noastre tragedii în epoca ultimei 

sute de ani şi de acestea ne ocupăm. Nu se face nici un fel de 

politică, decât o politică a culturii române. Asta da! După 1990, 

când libertatea României fusese dobândită, desigur că temele 

politice dezbătute până atunci nu-şi mai găseau rostul. Viaţa 

printre străini este aspră şi ceea ce ne propunem an de an este să 

revitalizăm interesul pentru tradiţia noastră culturală, care are 

valori inestimabile, iar copiii noştri născuţi în America riscă să le 

uite.  

-A.S.:Ce personalităţi oficiale şi ce oameni de cultură v-au 

vizitat la Câmpul Românesc, mai ales  în ultimul deceniu de când 

dumneavoastră conduceţi Asociaţia, dar nu numai ? 

D.R.:La Câmpul Românesc din Hamilton au venit ambasadori, 

consuli, liederi de partide. Aş enumera pe Elena Ştefoi şi Maria 

Ligor, dintre ambasadori, pe consulii Valentin Naumescu şi Doru 

Liciu, pe Victor Ciorbea, pe acad. Nicolae Dabija, pe prof. univ. 

Anatol Petrenco, pe ministrul Culturii Ion Caramitru, sosit cu 

actorii Valeria Seciu şi Iuliu Moldovan sau poeta Doina Uricariu 

ca directoare a I.C.R. de la New York. Excelenta actriţă Olga 

Tudorache a venit jucând un rol de neuitat în spectacolul 

„Gaiţele‖. Eu cred că actorul Mihai Horaţiu Mălăele a fost de 

peste 20 de ori la Câmpul Românesc de la Hamilton. Prin anii ’90  

ne-a vizitat ―Divertis‖, apoi Formaţia ―Colibri‖, Mircea Vintilă şi 

Vasile Socaciu. Ne-au onorat cu prezenţa solişti  ai muzicii 

populare de primă mărime ca Benone Sinulescu, Sofia 

Vicoveanca, Ştefania Rareş, Irina Loghin, Veta Biriş, Angelica 

Stoican. Dar nu numai muzica populară a fost reprezentată aici, în 

această oază de românitate. A fost aici Paula Seling şi Narcisa  

Suciu. Vin profesori universitari, cum sunteţi chiar 

dumneavoastră în ultimii 4-5 ani şi nu uit că zilele trecute poetul 

Mircea Ştefan afirma în plen că sunteţi o ―Doamnă a literaturii 

române‖. Suntem cu totul onoraţi de prezenţa dumneavoastră şi 

ţin să vă fac de pe acuma invitaţie pentru ediţia jubiliară din anul 
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viitor, a 50-a ediţie. Au fost prezente cadre universitare de la New 

York, precum prof. univ.dr. Theodor Damian, iar pentru prima 

dată a venit la ediţia a 49-a prof. univ. dr. Toma Roman de la 

A.S.E. Bucureşti. Sunt prezenţi publicişti prestigioşi, cineaşti etc.   

-A.S.: Ce proiecte de viitor apropiat şi de perspectivă aveţi? 

D.R.: Dorim să ne integrăm cât mai bine în viaţa social-culturală 

canadiană, continuând ceea ce facem, ca structură a 

evenimentelor. Va trebui să  creăm noi manifestări, atractive 

pentru tineri, ca să înscriem noi membri în Asociaţie, cei care vor 

duce mai departe munca noastră bazată pe voluntariat. Ei, tinerii, 

pot să asigure viitorul Asociaţiei. Se cere să ne implicăm mai 

puternic în evenimentele canadiene, aşa cum sunt festivalurile 

multiculturale din Ontario, la care să avem standuri cu artizanat şi 

mâncăruri româneşti, să facem expoziţii de carte, de pictură cu 

însemne identitare. Românii sosiţi în Canada cu gândul orientat  

numai spre câştig nu se implică în genul acesta de activităţi. 

Procesul cu care ne confruntăm este dezinteresul conaţionalilor 

noştri.Oamenii comunităţii noastre nu se implică. Scopul nostru 

este să evidenţiem personalităţile care se remarcă în diferite 

demenii între români.Există în Canada multe grupări, asociaţii, 

dar eu realizez că numai uniţi putem face ceva semnificativ. A 

activat doamna consul Antonela Marinescu în Canada şi dânsa ne 

aduna pe toţi reprezentanţii unor societăţi şi asociaţii ale 

românilor. Simţeam că vom face un pas înainte. Dar dânsa nu mai 

este aici. Acum tocmai înfiinţăm la Câmpul Românesc Cenaclul 

literar ―Aron Cotruş‖, ca şansă de a atrage noi membri  şi de a 

crea un nou cadru de activitate. Apoi, anunţăm pe această cale că 

dăm o bursăunui profesionist al cărţii care să vină pentru 3-4 luni 

în timp de vară laCâmpul Românesc, unde să aranjeze şi să 

clasifice preţiosul fond de carte, care însumează 10.000 de 

volume, unele inexistente în bibliotecile din ţară. Specialiştii în 

problemele diasporei române americane ar avea o bază serioasă 

de studiu, tot astfel cum este şi fondul de carte de la Vatra 

Românească  în Michigan S.U.A., dar acela cred eu că este mult 

mai frecventat ca al nostru. Aşadar, pe lângă bază de loisir 

touristic şi de manifestări culturale, Câmpul Românesc este 
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deschis cercetării istorice şi literare. Un obiectiv imediat este să 

mărim cu câteva căşuţe baza de cazare pentru anul viitor, când la 

început de lună iulie  2017 vom desfăşuracea de-a 50 a ediţie a 

Săptămânii Internaţionale a Culturii Române, la care ne-am 

bucura să ne fiţi, ca şi acum şi în anii pecedenţi un moderator 

avizat al sesiunilor ştiinţifice. 

-A.S.: Vă doresc succes în tot ce întreprindeţi şi un spor 

considerabil în înscrierea de membri tineri. 

A consemnat, astăzi, 18 iulie 2016, la Toronto, Canada, Anca 

Sîrghie. 
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