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ANCA SÎRGHIE 

 

Traiectul lui Lucian Blaga de la Gura Râului la 

„Bocca del Rio” 

  Conferința pe care am ținut-o ca invitată la o 

recentă reuniune a Ligii Scriitorilor Români, 

desfășurată la finele lunii octombrie 2014 la 

Cluj-Napoca, mi-a prilejuit ocazia să refac 

un anumit traiect din viața și opera lui 

Lucian Blaga, cel al popasurilor poetului-

filosof la Sibiu și în Mărginimea din 

vecinătatea  orașului de pe Cibin, unde 

împreună cu ultima lui muză inspiratoare 

Blaga a trăit o „vară de noiembrie” cu 

bogate ecouri în creația sa. Este bine știut că 

în viaţa oamenilor  există popasuri care le 

modelează destinul şi unele locuri par anume 

înzestrate cu puterea şi cu vraja de a pregăti 

asemenea împliniri. Gura Râului, satul transilvănean din Mărginimea 

Sibiului, cu biserica sa cea veche, datând din secolul al XII-lea, a atras pe 

uliţele sale, dar mai ales la gospodarii lui de ispravă, personalităţi de primă 

mărime din viaţa culturală a ţării. Pentru cititorul versurilor lui Lucian Blaga, 

cel devenit „contimporan cu fluturii, cu Dumnezeu”, şansa de a călca pe 

urmele poetului în Gura Râului, ar putea deveni o experienţă cu totul 

fascinantă. Aceasta este localitatea pentru a cărei denumire el a dat - caz unic 

în creaţia sa ‒ echivalentul exotic, mai degrabă spaniol și nu italian, în titlul 

poeziei Bocca del Rio. Metaforica „rană în spaţiu” este un toponimic incitant 

al unui remember copleşitor, încă insuficient clarificat. La o asemenea 

perspectivă mă gândeam poposind ca totdeauna cu încântare în Gura Râului, 

unde însă, printr-o neglijenţă cu totul păgubitoare din partea edililor, 

continuă să lipsească acele indicatoare, care ar conduce, între multe altele, 

spre casa bine tăinuită necunoscătorilor locului, dar unde în anii celui de-al 

Doilea Război Mondial şi în câţiva dintre cei ce i-au urmat până în 1959, 

Blaga fusese găzduit la doctorul Vilt, a cărui soţie, Maria, era nepoata 

episcopului Nicolae Ivan, şi soră a Vioricăi, talentată pianistă, căsătorită cu 

medicul Manta, o altă gazdă remarcabilă a reuniunilor literare organizate ad-

hoc de poet în sat.  Nu s-a stabilit până în prezent cu exactitate nici care era 

locul preferat de plimbare a poetului-filosof, stradă din spatele casei Manta 
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ducând spre locuinţa doctorului Vilt, pe care el o numea în stil italienizant 

„Via Luciana”1, în semn de mare ataşament  faţă de acest spaţiu paradisiac.  

   Chiar după reîntoarcerea universităţii la Cluj, Blaga putea fi văzut în 

sat ori de câte ori izbutea, vara mai ales, să revină acolo, uneori pentru câteva 

săptămâni, dedicate scrisului şi odihnei,  îmbiat de localnici cu acea „pâine 

cu vitamine”, cum numea el pâinea de casă atât de gustoasă, făcută de 

mâinile harnice şi pricepute ale „gurenelor”. Puţini erau cei care ştiau că aici 

Lucian Blaga şi medicul stomatolog Hélène Daniello regăseau şi înnodau 

firul unei iubiri tainice, care debutase cu tratarea unui dinte 2 . Hélène 

înţelegea că poetul adorase şi alte muze inspiratoare înainte de împrietenirea 

lor, căci după ce s-a îndepărtat de poeta Eugenia Mureşan a apărut în viaţa sa 

- după cum îşi reaminteşte ea, dând un interviu: „Domniţa Gherghinescu 

Vania, din Braşov - mare colecţionară de personalităţi, cum mi-o 

caracterizase Romulus Ladea. După care am urmat eu… Pentru Domniţa se 

ducea până la Moroieni, deşi avea tuberculoză.”3 Într-o asemenea „vară de 

noiembrie” a sufletului poetul nota tulburat de amintiri, care numai ele 

izbuteau să micşoreze distanţele care se cereau străbătute şi de data aceasta 

pentru a restabili atmosfera de încântare erotică: „Iar gândul mi se întoarce 

peste cele câteva văi şi dealuri peste Mureş şi două Târnave, spre Gura 

Râului - Gura Raiului”. Mărturisirea este datată 2 august 1950. Ce trăire 

paradisiacă va fi determinat un asemenea dor de ducă, elan de străbatere spre 

satul-cuib de la poalele Munţilor Cibinului? Avem în vedere faptul că peste 

doi ani emoţia poetului va lua forma unor versuri vibrant elegiace: „Să mă 

mai duc la/ Bocca-del-Rio,/ şovăi în drum, ori/ cât aş iubi-o./…Ţara-ntre 

dealuri,/ satul sub lună,/ Bocca-del Rio-/ nu mă adună….  / din amintire/ 

beau cu nesaţiu./ Bocca del Rio/ rană în spaţiu.”4  

    Ca să avem imaginea întregului, nu putem omite nici prietenia care l-a 

legat pe Blaga de Leon Daniello, marele medic ftiziolog, care, împreună cu 

Hélène, soţia sa, îl invita la grădină şi în casa lui de pe str. Eminescu din 

Cluj, unde biblioteca bogată, bine stăpânită de profesorul universitar poliglot, 

cunoscător al limbilor franceză şi germană, era o continuă invitaţie la 

                                                           
1 Vezi Blaga inedit: Amintiri şi documente de Bazil Gruia, Cluj-Napoca, Editura Dacia,  

1974, p. 109. 
2 În Paradisul memoriei, interviu realizat de Alice Ţuculescu şi apărut în „Viaţa medicală”, 

nr. 29, din 19 iulie 2002, p.7. Elene Daniello declara:  „ Îl cunoscusem în familia Bologa, la 

o cină. Şi l-am reîntâlnit în refugiu, la Sibiu. Făcuse o adevărată dramă din fracturarea unui 

incisiv. Povestea s-a repetat când trebuia să revadă pe nevasta preotului Mureşanu, o 

persoană cu veleităţi de scriitoare, de poetesă… ” 
3 Ibidem. Vezi şi Lucian Blga-Domniţa Gherghinescu-Vania, Domniţa Nebănuitelor 

Trepte, Epistolar. Ediţie îngrijită, prefaţă şi note de Simona Cioculescu,  Muzeul Literaturii 

Române, 1995. 
4 Apud Lucian Blaga, Poezii, ediţie îngrijită de George Ivaşcu, E.P.L., 1966, pp.263-264. 
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conversaţie fertilă. Audiţiile de muzică clasică se constituiau ca un alt punct 

de atracţie, astfel încât aşa cum avea să-i mărturisească însuşi Blaga lui Bazil 

Gruia: „Trebuie să ştii că Daniello este posesorul unei bogate discoteci. Şi-i 

atât de plăcut la Daniello, încât am totdeauna impresia că în casa lui mă aflu 

într-un colţ de Românie avansată şi de Europă.” 5 Atunci când a început 

traducerea poemului goethean Faust , în casa familiei Daniello poetul a găsit 

observaţiile, sugestia şi chiar sfaturile de care avea nevoie, realitate care 

îndreptăţeşte dedicaţia: „Strălucitului şi bunului meu prieten Leon Daniello 

care a urmărit realizarea acestei opere pas cu pas cu poveţe şi îndemnuri.”6 

Semnătura „Lucian” dovedea şi ea familiaritatea ce se stabilise între cei doi 

universitari clujeni de elită. 

   Exegeţii au stabilit cu atenţie unde au luat naştere cele mai 

reprezentative creaţii blagiene, în măsura în care asemenea corelări aveau o 

relevanţă.  Scriitorul însuşi a ţinut să se confeseze, precizând, spre exemplu 

în Hronicul şi cântecul vârstelor că în popasul lui făcut ca invitat al 

colegului Andrei Oţetea la Sibiel, în aceeaşi lume arcadiană a Mărginimii, 

unde satul, pădurea şi muntele s-au identificat cu spaţiul-matrice al 

copilăriei, el a zămislit una dintre piesele sale: „Peisajul acesta, cu oamenii, 

cu lăcaşurile, cu vetrele, cu văzduhul, îmi intra în sânge asemenea unei 

încete şi dulci otrăvi şi începea să mă lege. Între mine şi cele văzute se 

dezlănţuia în acele zile un imperceptibil proces de osmoză, în urma căruia 

colţul de lume devenea pentru mine un arhetip, cu consecinţe ce nu le 

puteam încă întrezări. Aci, în acest peisaj, în acest sat, aveam să pun în 

mişcare oamenii şi întâmplările din Tulburarea apelor, piesa - poem, în care 

şase ani mai târziu adunam atâta aer şi atâta pârjol.”7 Atunci când preiei 

amintirile unor contemporani ai unui autor, primejdia de a cădea în capcana 

unor date inexacte sau în cea a factologiei nesemnificative nu este nici ea de 

neglijat. Pe bună dreptate, istoricul literar George Gană, care urmărea într-o 

carte a lui evoluţia în timp a creaţiei blagiene, îndeamnă la prudenţă în 

stabilirea corelaţiei unor creaţii cu împrejurările care le-au inspirat atunci 

când ţine să constate că: „Drumurile şi momentele operei şi ale vieţii nu se 

suprapun deci şi nu se întâlnesc decât în anume puncte”.8 Specific lui Blaga 

este faptul că maturitatea nu diminuează forţa sentimentului erotic, ci 

dimpotriva, o potenţează. „Pentru a iubi cu adevărat, trebuie să ai în urmă 

aproape o viaţă întreagă. Anume alesături de melancolie ale vârstei dau 

iubirii o violenţă şi o luciditate fără de care ea rămâne uşor în penumbră…. 

                                                           
5 Blaga inedit: Amintiri şi documente de Bazil Gruia, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1974, 

p.105. 
6L.Blaga, Inedit. Crâmpeie de scrisori, în „Viaţa medicală”, nr. 29, din 19 iulie 2002, p.7.   
7 L. Blaga, Hronicul şi cântecul vârstelor, Ediţie îngrijită şi cuvânt înainte de George 

Ivaşcu, Bucureşti, Editura Tineretului, 1965, p.166.  
8 G. Gană, Opera lui Lucian Blaga, Bucureşti, Editura Minerva, 1976, p.50.  
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Că şi vârsta poate fi o calitate încep s-o învăţ acum, dureros câteodată, dar şi 

îmbucurător. Aceasta e ‒ nu bătrâneţea, ci adolescenţa triumfătoare, păstrată 

prin voia destinului în mine, timp de decenii, pentru clipa singurei întâlniri 

cu iubirea.”9 Fiecare muză a sa, i-a creat poetului starea de unicitate. Spre 

deosebire de celelalte femei care au trecut prin viaţa lui Blaga, Hélène 

Daniello  nu va mai lăsa până la sfârşitul vieţii poetului locul nici unei alte 

iubiri, pentru că timp de15-16 ani ea a dominat cerul stelar al inspiraţiei sale. 

O dovadă ar fi însuşi ritmul celor 3 vizite săptămânale ale lui Blaga la 

familia Daniello, ritm menţinut de-a lungul ultimilor 11 ani din viaţa 

poetului. Iată o constanţă semnificativă. Explicaţia acelei amitié amoureuse 

cu Lucian Blaga o dădea chiar Hélène în termeni lipsiţi de orice echivoc: 

„Sunt convinsă că l-am ajutat să supravieţuiască în perioada cea mai grea… 

Daa, eram tonică. Dar cât era de greu să fii tonic, toţi trăind cu spaima că 

vom fi duşi oricând noaptea, la puşcărie, la securitate! Orice întâlnire 

devenea suspectă. Ştiau şi ce mănânci. Viaţă de coşmar!”10  Secretul pe care 

ea l-a stăpânit ca muză inspiratoare a fost acela de a asigura artistului o 

tensiune sufletească înaltă: „Avea ‒ îşi va aminti ea despre poetul care a dat 

sens vieţii ei ‒ nevoie continuu de o stare afectivă intensă” 11. Un argument 

decisiv în susţinerea ideii acestei prietenii reale şi fecunde artistic este faptul 

că oricât a detestat-o iniţial pe iubita anilor târzii a tatălui ei, Dorli, fiica 

poetului, sfârşeşte prin a recunoaşte această apropiere dintre cei doi 

îndrăgostiţi, din moment ce lui I. Oprişan îi mărturisea: „În sfârşit, ultima 

muză din viaţa lui Blaga a fost doamna Elena Daniello. Prietenia lor a durat 

vreo 10 ani. Ea deţine foarte multe poezii, care i-au fost dedicate, scrise de 

mâna lui.” Ce rol determinant în planul creaţiei a jucat trăirea incendiară a 

tatălui ei, ale cărui îndrăgostiri făceau parte din însuşi mecanismul 

inspiraţiei, va explica Dorli astfel: „Cred că totuşi, o perioadă de timp, tata a 

fost îndrăgostit de fiecare dintre ele… De fiecare dată a existat un sentiment 

profund, care a dus la nişte creaţii literare foarte frumoase. Fără sentiment nu 

se poate izvodi nimic…”12             

    Lăsându-mi gândul să facă toate aceste piruete prin timpuri apuse, ca 

invitată a profesorului Cornel Gordan, am intrat în Strada Mică  din Gura 

Râului, urcând pe linia ei sinuoasă de Z. Am aflat că strada aceasta 

marginală este cunoscută localnicilor ca Uliţa Câmpuşorului, toponimic în 

sine plin de savoare, dacă avem în vedere expresivitatea afectivă a 

diminutivului conţinut. Radiaţia „câmpuşorului” în conştiinţa satului este atât 

                                                           
9L.Blaga, Inedit. Crâmpeie de scrisori, în „Viaţa medicală”, nr. 29, din 19 iulie 2002, p.7   
10 Elena Daniello, Paradisul memoriei,  în „Viaţa medicală”, nr. 29, din 19 iulie 2002, p.7 
11 Ibidem. 
12 Dorli Blaga, în I.Oprişan, Lucian Blaga printre contemporani. Dialoguri adnotate, 

Bucureşti, Editura Saeculum şi Editura Vestala, 1995, p. 144. 
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de puternică, încât el individualizează şi în prezent pe oamenii locului. Ei 

nici nu mai au nevoie de alt reper de identificare, din moment ce sunt 

cunoscuţi ca Maria, sau Ion, sau  Vasile „din Câmp”. În strada atât de tainică 

de sub Coasta Râului, dealul cândva împădurit din imediata vecinătate, există 

un alt reper uman, „Onu lui Cornel, beţivul satului”, care atestă de data 

aceasta drastica sancţionare obştească la unul dintre păcatele neîngăduite, 

reper de care vom avea nevoie, căci vis à vis de el se află o casă cu totul 

specială, dar prea puţin cunoscută, chiar ignorată pe nedrept în exegeza 

blagiană. Pe poarta ei este fixat numărul 923, singurul „număr de aur” al 

localităţii, cum mă asigura glumind profesorul Gordan, unul dintre locuitorii 

casei în anii din urmă, fără să-şi dea seama cât adevăr grăieşte. Chiar dacă nu 

se rezumă la un singur moment demn de menţionare din existenţa sa, casa  

splendidă de lemn, ridicată în 1913 ca o cabană de vacanţă de Ioan Stroie, 

ginerele lui Nicolae Ivan, episcopul de Cluj, poartă neîndoios şi efigia 

geniului blagian. 

     Prea puţin s-a scris despre popasurile poetului la Gura Râului, unde 

în perioada 1943-1945, în acei ani grei ai bombardamentelor războiului, când 

cele mai multe facultăţi ale Universităţii clujene funcţionau la Sibiu, Blaga  

era stabilit în satul de sub munte ca şi alţi colegi ai săi cu familiile lor, el 

fiind găzduit în camera dinspre pădure din cabana doctorulului  Vilt. În  

primii ani ai socialismului, casa aceasta va avea o istorie mai dramatică decât 

cele mai multe din sat. Tot aici şi exact în aceiaşi ani dramatici ai istoriei 

noastre contemporane, senatorul ţărănist Aurel Socol, membru în Partidul 

Naţional Român din Transilvania şi autor al cărţii Furtună deasupra 

Ardealului, fiind urmărit de Siguranţă, a venit cu Corneliu Coposu să se 

ascundă în casa ferită dinspre marginea satului şi care mai avea un avantaj 

secret. La percheziţiile ce se efectuau, cei urmăriţi se salvau, fugind prin 

poarta de sub nuc în pădurea din spatele curţii. Simţind primejdia provocată 

de faptul că vecinul Macrea era un activist de partid comunist, Corneliu 

Coposu a plecat după o singură zi de popas. În schimb, după cum povestea 

profesorul Gordan,  revenind, Socol a fost arestat în 1951 din cauza acelui 

turnător, dar nu înainte de a se fi ascuns până şi sub podeaua chioşcului din 

curtea casei Manta. În momentul condamnării, senatorul a cerut nevestei 

sale, Duţi, să divorţeze, ca să o poată creşte liniştită pe Monica, fiica lor, pe 

atunci  în vârstă de doar 3 ani. Ea avea să-i respecte decizia şi recăsătorindu-

se cu Ştefan Puia a asigurat un climat sufletesc normal fetei, care după 

terminarea facultăţii în 1971 a fugit ilegal în Germania. Corneliu Coposu a 

fost şi el întemniţat pentru 17 ani şi a ieşit din închisoare în aceeaşi perioadă 

cu Aurel Socol. Cu loialitatea sa caracteristică, senatorul a ţinut să 

mulţumească lui Ştefan Puia pentru felul cum s-a implicat în creşterea 

Monicăi. În cabana de lemn din Strada Mică a satului Gura Râului episcopul  
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Clujului, Vadului şi Feleacului în anii 1921-1936 Nicolae Ivan venea ca 

invitat, iar în iarna 1984-1985  încă mai locuia aici Ştefan Puia. 

    Dar şi mai inconsistente au fost trimiterile pe care exegeza blagiană 

le-a făcut până în prezent la legătura acestor şederi blagiene în Gura Râului 

cu geneza poeziei Bocca del Rio, şederi invocate de Ion Bălu, de Bazil Gruia 

şi mai apoi de Gheorghe Pavelescu. Incitantă este mai ales identificarea 

acelui paradis rural cu o „rană în spaţiu”, rod al unei iubiri tăinuite. Bazil 

Gruia menţiona într-o notă bibliografică următorele: „La Gura Râului, 

pitorească localitate pe Valea Cibinului, Blaga venea adesea invitat de 

familia doctorului sibian Manta care avea aici o vilă de recreaţie. De acest 

loc, mult îndrăgit de poet, e legată geneza frumoasei elegii Bocca –del –Rio 

(ciclul postum Cântecul focului )…” 13  În realitate, după cunoştinţa 

profesorului Gordan, poezia a fost scrisă pe prispa cea liniştită a casei de 

lemn din Strada Mică şi nu în casa Manta din Gura Râului. Pe atunci la 

grădina casei de la nr. 923 socul forma un adevărat gard viu, iar susurul 

râului din preajmă apare şi el în poezie: „Îţi  aminteşti tu/ timpul şi locul/ 

prinse-ntre ziduri,/ zumzetul, socul?/ Îţi aminteşti tu/ verdele, stupii,/ pe 

coperişe-n/gângur hulubii?” Desigur că versurile scrise de Blaga la Gura 

Râului femeii adorate sunt mult mai numeroase, chiar dacă nu vor avea 

notorietatea textului elegiei Bocca –del –Rio, în care dialogul mascat al celor 

două suflete ia în cele 8 strofe forme diverse. După primele 6 versuri 

monologice („Să mă mai duc la/ Bocca-del-Rio,/ şovăi în drum, ori/ cât aş 

iubi-o./ Port încă-n gânduri/ mierea, mirajul”) prezenţa iubitei se face simţită 

prin confesiunea directă, construită adversativ: „dar fără tine/ rană-i 

peisajul.” O nouă opoziţie născută din aceeaşi stare nostalgică se creează 

între strofa a treia („Ţara-ntre dealuri,/ satul sub lună,/ Bocca-del- Rio/ nu mă 

adună.”) în care se continuă ideea primeia. Acum şovăiala se transformă  

într-un refuz, susţinut în versurile următoare de evocarea  unei fericiri trăite 

în timpul şi în locul ştiut doar de fiinţa care este solicitată printr-o repetată 

interogaţie să-şi reamintească totul pe baza unor simbolice imagini ale 

naturii. Din acest cifru al iubirii aşezate sub semnul unei „profeţii”, a unui 

destin, poetul sintetizează enumerând: „Basme, otrăvuri/ cald-pădureţe,/ roşii 

amurguri,/ patimi, frumseţe”. În finalul elegiac al poeziei tensiunea 

sufletească va culmina cu mărturisirea durerii încercate la constatarea că 

fericirea trecută nu mai poate fi retrăită decât cu ajutorul rememorării: „din 

amintire/ beau cu nesaţiu /Bocca del Rio/ rană în spaţiu.” 

Deşi atunci când Alice Ţuculescu i-a luat interviul deja menţionat şi a putut 

să vadă scrisorile inedite trimise ei de Blaga, Hélène avea 92 de ani, ea a 

avut îndrăzneala să recite lejer din memorie câteva dintre versurile poeziei 

Sub stele, create la Gura Râului pentru ea: „Cu alesături de aur,/ Timpul 

                                                           
13 Ibidem, p. 109.  
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curge în albastru/ Jinduiesc la câte-un astru,/ Răsărit ca o ispită/ peste 

amurgul meu de-o clipă.” Eu am putut înţelege bucuria unei asemenea 

întâmplări fericite, tocmai pentru că în locuinţa ei din Cluj în ultimii săi ani  

de viață – vreo 13 ani - Hélène mi-a oferit şi mie câteva adevărate festinuri 

lirice, recitând şi citind cu emoţie din versurile poetului, după ce ne-am 

apropiat, împrietenindu-ne la Festivalul Blaga de la Cluj în 1996. Prima dată 

când am răspuns invitaţiei sale am fost însoţită de profesorul universitar 

Eugen Todoran şi de Mura, soţia lui. După câteva ore de încântare pe care, 

ca o neîntrecută preoteasă a unui templu modern vegheat cu sacralitate, 

gazda ne-a rezervat-o prin trăirea într-o corolă de minuni poetice, am putut 

constata că în acea casă din centrul Clujului spiritul blagian dăinuie viu şi 

neumbrit. Apoi am creat un interviu filmat, în care Hélène avea alături pe 

prietena ei, doctoriţa Livia Armeanu, o femeie cu spirit viu şi cu o memorie 

uimitoare. 

      În urma discuţiilor purtate astfel, avem temeiuri să credem că poezia 

Bocca-del-Rio a fost inspirată de Hélène Daniello14. Una dintre dorinţele 

cele mai ardente, mărturisite de ea, a fost aceea să revadă satul Gura Râului. 

Am promis că eu îi voi împlini acest vis, ceea ce am şi făcut. Hélène, care 

mi-a recitat în casa ei din Cluj atâtea versuri din creaţia blagiană,  

dovedindu-mi ce memorie bună are la cei aproape 90 de ani ai săi, nu s-a 

dezminţit nici după o absenţă de peste patru decenii, la reintrarea în sat cu 

automobilul, când ea ne-a ghidat fără ezitare spre o ţintă pe care nu ne-a 

declarat-o înainte. Comenzile ei erau energice şi sigure, iar locul în care am 

constatat că a vrut să ajungă în primul rând a fost tocmai vechea Uliţă a 

Câmpuşorului la casa cu numărul 923, unde locuise Blaga. Tot de la ea ştiam 

că poetul aduna în anii războiului la vila doctorului Manta, mai multe 

persoane din cercurile universitare, majoritatea soţii ale profesorilor plecaţi 

pentru cursuri la Sibiu. Era un auditoriu ad-hoc în faţa căruia poetul citea  

mai ales din versurile sale recente. În cea mai nou apărută carte în care 

popasurile blagiene în Mărginime sunt comentate15 , Gheorghe Pavelescu 

reproduce plăcut, dar prea sumar şi fără notele bibliografice aferente, 

impresii memorialistice blagiene ca acelea datate de poet în formulări 

precum: „E ceva cald şi italic la Bocca del Rio, dar şi ceva nespus de 

românesc”(1953) sau „La Gura Râului m-am întors la izvoare ce curg şi sună 

neîncetat”(1955). Sunt identificate şi poeziile de mai mică valoare, inspirate 

şi chiar create aici, anume Floare de viţă, scrisă în 5 august 1959 şi încadrată 

în ciclul Mirabila sămânţă, Vară lângă râu, Cuib de rândunică, dar 

îndeosebi Bocca del Rio. 

                                                           
14 Am respectat preferinţa Elenei de a folosi varianta franţuzească a numelui ei.  
15 Gh. Pavelescu, Lucian Blaga. Evocări şi interpretări,   Editura Universităţii „Lucian 

Blaga” din Sibiu, 2003, pp. 23-24. 
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   Spre adevărul că pe poet nu l-a atras la Hélène o frumuseţe exterioară 

epatantă ne conduce şi poezia Portret, în care Blaga o prezintă fizic astfel  pe 

prietena sa: „Aramă grea ca vinul-părul,/ sprâncenele uşor piezişe,/ o cută, 

vertical pe frunte,/ vădind trecutul de răstrişte./ Umeri mărunţi, suflet de 

vară/ în bluza verde-albăstrie,/ ce sub solarele incendii/ a devenit stins-

cenuşie.”  Secretul frumuseţii ei era unul interior, iar pictorul ei în cuvinte se 

simţea dezarmat în încercarea de a-i reda fascinaţia: „Culori am pentru ce se 

vede/ şi pentru ce mai e veşmânt./ Culorile le iau din apă,/ din dulci otrăvuri 

şi din vânt./ Doar pentru cele ce-s adaos/ venind din sfânta ta planetă,/ culori 

eu n-am în graiul lumii,/ Şi nici uleiuri pe paletă.”  Metafora anticipată de 

epitet în imaginea muzical aliterativă „sfânta ta planetă” ar merita un 

comentariu în sine. Cât de vital necesară pentru creaţie era prezenţa femeii 

de care s-a îndrăgostit în anii deplinei maturităţi ne-o dovedeşte şi apelativul 

implorativ din Vară de noiembrie, datat în mod semnificativ 1951 şi inspirat 

de plimbările poetului în zona Sibiului: „Iubito-mbogăţeşte-ţi cântăreţul/ 

mută-mi cu mâna ta în suflet lacul,/ şi ce mai vezi, văpaia şi îngheţul,/ 

Dumbrava, cerbii, trestia şi veacul.” Rolul ei de regizor al actului creator este 

nu numai acceptat, ci chiar stimulat prin ruga sa: „Cum stăm în faţa toamnei 

muţi,/ sporeşte-mi inima c-o ardere, c-un gând./ Solar e tâlcul ce tu ştii 

oricând/ acestor lucruri să-mprumuţi.”  

  Într-o străveche vatră românescă, cum este Gura Râului, în satul cu 

biserică de 800 de ani şi care în centru te întâmpină cu o strălucitoare 

„Catedrală a Mărginimii”, Blaga găsise un loc de inspiraţie nu numai la casa 

Manta, ci şi în grădina doctorului Vilt, străjuită de Şipotul Scântii, care se 

vărsa năvalnic pe atunci în Cibin din Coasta Râului. Dar şi acum, după 

devierea făcută în munte pentru adăparea oilor, râuleţul susură liniştitor, 

subliniind atmosfera de pace a locului, care străjuind cuminte casa de bârne 

fumurii parcă aşteaptă şi în prezent să-şi ofere ospitalitatea altor oameni de 

geniu, gardându-le pulsatoriu creaţia.  

  Interviul luat de mine celor două prietene ale poetului, Elena Daniello, 

ultima lui muză inspiratoare, și Livia Armean, o amică de mare încredere în 

timpuri tulburi, s-a finalizat acum printr-un prim film documentar,  bogat în 

confesiuni ce oferă date inedite despre destinul lui Lucian Blaga. Dar încerc 

să sper că acesta nu va fi și ultimul.      
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  IRONIM MUNTEAN                                      

 

                                      Temă cu variațiuni 
 

 Masiva antologie Jocuri cu echinoxuri din lirica lui 

Gheorghe Dăncilă apărută în colecția Opera omnia. 

Poezie contemporană a Editurii Tipo Moldova, Iași, 
2013 marca apogeul creativității artistice grupând 

poeziile (ca și în trilogia selectivă anterioară: Vraja 

sublimei nerușinări, Cartea lui Iov și La marginea 

cerului, Editura Unirea, Alba Iulia, 2010) în jurul unor 

dense nuclee tematice și îl definesc ca poet religios, 

erotic și evocator al toposului din Valea Frumoasei, 

univers al copilăriei și al chipurilor părinților în versul 

de rigoare clasică în care îngemănează original spiritul tradiției cu cel al 

modernității întărind convingerea că în acest imaginar poetic „finis coronat 

opera”.  

 Apropiat de vârsta și înțelepciunea patriarhului, poetului nu i-a secat filonul 

inspirației, nici nu s-a cantonat în manierism și dă prin volumul al douăzeci și 
unulea de versuri, Bolnav de clipă, Editura Gens Latina, Alba Iulia, 2014 o 

nouă dovadă de fecunditate creatoare. 

 Substanța lirică a volumului stă sub pecetea timpului a cărui curgere 

ireversibilă angrenează ființa efemeră, perisabilă în Marea Trecere anunțată 

de „toaca de vecernii” și insinuând dureros senzația „târziului” și a tristeții 
„mutată în carnea noastră scut” și lăsând în urmă „Revolta doar și tragicul” 

pe când „Ființa noastră treacă în ce-i van” (p. 12). Toaca este motiv 

recurent, simbol ce „Marchează drumul rătăcirii mele/ Și eu plutesc spre 

țărmul celălalt/ Departe de pământ, vecin  la stele (Cuvintele un dar făcut de 

zei/ Sunt ca izvoarele, într-una seacă/ Ca stâncile ce sunt în munții mei/ 

Învață ce e înțelept să tacă/ Și trecerea ce o găsesc în unde/ Și-n carnea mea 

prin vreme se ascunde” (p. 16). Insinuat în carne și în sânge, deci presimțit 
dureros fiziologic, sfârșitul este cunoscut de întreg universul: „Știe și clipa că 

n-o să se amâne/ Osânda care m-a ales și care vine/ Știe și roua totul cât 

durează/ Cum cazi pușcat ca frunza de o rază/ Și știe cenușa spulberată/ C-

așa s-a dus deșertăciunea toată/ Cartușul morții de-a pătruns în țintă/ 

Oprește vraja lumii să ne mintă” (Se știe p. 13). Resimțită ca o tragică 

execuție individuală de către, glonțul clipei moartea o dorește amânată prin 
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rugăciune adresată lui Dumnezeu, la fel cum făcuse Lucian Blaga implorând: 

„Oprește trecerea. Știu că unde nu e moarte nu e nici iubire ‒, și totuși te 

rog: oprește, Doamne, ceasornicul cu care ne măsori destrămarea” (Motto la 

vol. În Marea Trecere, 1924, Opere. Poezii, 2012, p.91). Ruga poetului 

Gheorghe Dăncilă este repetată: „Amână, Doamne, încă mai amână/ Această 

execuție să am/ Timp să îmi umplu gândul, cu lumină/ Iar cărnii să îi fie de 

haram” (Amânare p. 41). Deținut în clipa de care este bolnav poetul visează 

la „lumina cea sublimă/ Și raiul aș voi să n-aibă chei/ Amână, Doamne, încă 

mai amână/ Verdictul ce va fi-n procesul meu” și imploră „Mila-ți șterge 

cunoscuta vină/ Și oprește barda negrului călău” (Execuție, p. 52). Nouă 

poeme sunt variațiuni pe aceeași temă: moartea ca Execuție de către glonțul 

neîndurător al „clipelor rafală nedreaptă” (p. 44) într-o figurație poetică 

diversă pendulând între transcendentul care coboară: „Doar îngerii de sus 

mai sunt aduși.../ Aștept să se coboare Dumnezeu” (p. 10) și imanentul care 

urcă: „Rămâne vraja drumului în sus” (p. 7). „Un singur drum mi-a mai 

rămas din toate/ Numai să urc spre ceruri se mai poate” (p. 20), „Când 

cerurile brusc mi se deschid/ Sufletul dac se bucură în mine/ Când tragicul 

acestei lumi îl las/ Și visul raiului îmiva rămâne/ Drum început în ultimul 

ceas” (p. 35). Pendularea între transcendentul care coboară și imanentul care 

urcă este tot ecoul blagian, dar metafizica morții se țese din Scriptură, 

reprezentând destinul cristic, mitul eternei renașteri și elemente de geneză: 

„Se rupe filmul, semnele sunt rele/ Și se separă apă de uscat/ Acolo e 

povestea vieții mele/ Țărâna moare, duhul s-a-nălțat/ E naștere întru 

eternitate.../ Lumina cea dintâi îmi stă în față/ Ca să îmi șteargă umbrele din 

viață” (Execuție, p. 56). 

 „Bolnav de clipă”, închis în singurătate și tăcere, rămas în preajma 

luminilor care „se-ntunecară brusc”, silit la triste constrângeri, poetul învață 

lecția dificilă a morții cu firea sa contemplativă, autodefinindu-se și 
înscriindu-se în familia visătorilor „Dar în visare ei nu au egal/ Parcă-s 

veniți din sferele înalte/ Suflet nu pun în ce-i material/ Sunt cavalerii unei 

stranii Malte// Perfecțiunea-i singurul ținut/ Unde le place pașnic să 

trăiască/ Și în cuvânt și-n visul absolut/ Ei simt prezența cea dumnezeiască/ 

Ei se hrănesc cu ceea ce-i abstract/ În lume n-au nici șansă, n-au nici tact.” 

(Contemplativi, p. 23). Poetul se înscrie într-o ars poetica reprezentativă, în 

opoziție cu lumea, cu contemporanii cărora „Ambiția vi-i element ori plan/ 

Morala nu-i și nu este rușine/ ...E egoism cât nu s-a pomenit” (p. 25) care 

visează la „fericirea cea deplină”, „visați amante și valută-n cont/ 

Luciditatea nu mai are bază” eșuând cu „corabia sărmană/ Purtată vi-i de 

vânt și de curenți” (p. 26). Poetul preferă statutul lui Socrate „...vreau să 

beau cucută”, „rol de Jean Valjan/ Și cerul să-l readuc în mine” să „mă simt 
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tâlharul răstignit/ Ce spera încă să se mântuiască/ Deci nu ne potrivim, Adio 

deci/ Porni-voi pe cărările de veci” (p. 25) alegând salvarea prin proiecția în 

mitul biblic: „Și eu nu sunt cu voi, eu m-am salvat/ Și m-am oprit pe-un vârf 

de Ararat” (p. 27). Este evidentă dialectica sacru-profan într-un „veac 

tragic” în care „lumea e în criză, eul e în criză/ Vremi de-apocalipsă m-au 

luat captiv/ Viața-i tragedie, visul n-are miză”, „veacul e demonic și-nrăit în 

toate” ... „Și-n oglinda sacră ca-ntr-un heleșteu/ Se văd două umbre: eu și 
Dumnezeu” (Veac tragic, p. 33). În acest „veacu-i tragic cu atâta larmă”, 

„vremi triste și galop de vreme” (p. 43) și „moartea-i tragică”, dar „e un 

lucru cert”, omul e supus logicii lumii, fatalității și doar ruga, nădejdea, 

credința aduc mântuirea: „Doamne, bunătatea ta mai are/ Și mi-a păstrat 

suprema vindecare” (Suprema vindecare, p. 87). Dacă omul este vremelnic, 

realitatea este absurdă, „Lumea-i spitalul nostru de nebuni”, desacralizată 

„Sacralitatea n-o vedem de loc/ Călătoria tragică ne doare/ S-a stins în noi 

dumnezeiescul foc” (p. 59) poetul spera să rămână în eternitate prin operă 

„Cuvintele-mi în lume vor rămâne/ Și vă veți întâlni  de multe ori/ Cu 

dragostea ce va vorbi de mine/ Luați aminte cântecele mele/ Spun de-un 

soldat ce-i îngropat în ele” (p. 50), după ce poetul și-a împlinit rolul, în 

spectacolul existențial „Și marea scenă unde ai jucat/ Știe pe alta și tu ieși 
treptat/ Spectacolul continuă tot trist/ Și întrebarea e un vechi sofist/ 

Singurătateaa-i singurul ostrov/ Unde mă refugiez și plâng ca Iov” 

(Spectacol, p. 93). Gheorghe Dăncilă rămâne un mare poet al iubirii, chiar și 
în acest volum, când ajuns la senectute și „bolnav de clipă” să aloce erosului 

o treime din poemele sale (33 din cele 95 de poezii), deschizând (Boierul) și 
închizând (Marinărească) cartea cu cântece de dragoste între ele înscriind 

fascinația față de eternul feminin, începând cu îndemnul horațian „carpe 

diem!” (Trăiește clipa) soarta, bucuriile, plăcerile vieții fiind convins, ca și 
Eminescu, care se întreba: „Nu e păcat ca să se lepede/ Clipa cea repede/ Ce 

mi s-a dat?”, ori ca Goethe, care prin Faust (ce-și vânduse sufletul lui 

Mefisto, cerea clipei: „Rămâi, că ești atâta de frumoasă!” și fiind constant 

„boierul visului suprem” compune un portret cu iz balcanic asemănător celui 

al lui Ion Barbu, din etapa baladică și orientală a activității (a II-a) când își 
orientase spiritul spre concretul lumii și își imaginase o cetate ideală – Isarlâk 

– așezată „la mijloc de Rău și Bun” plină de oameni care trăiesc deopotrivă 

deliciile spiritului și pe cele ale trupului, ale vieții „într-o slavă stătătoare” 

un univers fabulos în care se armonizează totul (în descendența lui Anton 

Pann și pentru mai „Dreapta cinstire a lumii lui Mateiu Caragiale”). Visul 

erotic este hiperbolic: moșii, palate, „fecioare la cherem/ să guste faguri 

tainici de păcate” cu aur cheltuit în lung bairam, cu frenezii, cu porție de 

„dulce valpurgie”, cu bucuria toată risipită, iar cu „...mătăsuri de Stambul/ 
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Să-mbrac nerușinarea deocheată” (p. 6). Deși „Bolnavă-i carnea sub potop 

de vreme” poetul are „Vis absurd”: bairam, îmbrățișări, tot atât de 

contrastante precum „Zăpezile din nord visează flori/ Și arșițele Africii vor 

ploaie” (p. 8). Speră la purificare prin iubire: „De-amor sublim cu care mă 

devori/ Culege tot maleficul din mine/ ...Cu-a cărnii tragice învățătura/ 

Vreau toată nebunia să-mi aduni” Și chiar moartea ar suporta-o pentru 

aceasta (Elegii pentru fluturi p. 11). 

 E „Cavaler” al păcatului preafericit boier într-un „veac carnal/ De sacrul 

lumii am uitat total”, rob în cetatea Sodomei. Continua să rememoreze 

ritualuri dionisiace, cu „carnavalul cărnii cu cimpoaie/ De sânge tânăr și 
sălbatic dans” ca pe un dat destinal (Eu nu mă plâng de ceruri și de stele/ 

Dacă au scris în cosmicul tumult/ O hartă a nimicniciei mele” (p. 18). 

Portretele feminine memorabile sunt numeroase exercitând seducție prin 

perfecțiunea formelor trupului vâlvătaia cărnii și „arșița din sângele torid” 

eternul mister. Încearcă vindecare prin uitare, deși iubirea rămâne o mare 

dimensiune a ființei, o componentă a „Condiției umane, omul – netrebnică 

fărâmă” e supus legii care „nu exclude/ Nici magic ritual de paparude/ Și-n 

orice târfă care aș râvni-o/ Vedea-voi carnavalul de la Rio/ Și dans de pofte 

dulci și delirante/ Încă-l aud în carnea de bacanțe” (p. 58). La senectute are 

nostalgia iubirii trecute „Dar ele sunt un paradis pierdut/ Numai miresmele 

plutesc în vânt/ Din câmpurile care nu mai sunt” (Memoare p. 72) tot s-a 

mineralizat, au devenit „Efemeride”, căci „...toate câte/ -au fost se vor 

sfârși”, se vor prescrie, se vor depune în straturile memoriei, dar duhul iubirii 

va continua să plutească în vis, în doruri de factură barbiană, levantină („Și-

amorul se gândește la succese/ Ca un crailac ce vine din Levant” (p. 99) 

rămâne un „cântec de sirenă” în pragul plecării: „Pe ruta mult prea grea și 
mult prea lungă/ Nu mai e vreme de plecat pe mări/ La mine-n nord 

ninsoarea e nebună/ Și sunt bolnav de marile tăceri/ Și cele prevestiri se tot 

adună/ Și tot ești imposibilă ca raiul/ Și îngerii și-au risipit alaiul” (p. 100). 

 Într-un volum de sinteză lirică nu putea lipsi evocarea spațiului originar 

(amplu surprins în volumul de debut: Muntele cu zei, 1995 și în selecția 

antologică: La marginea cerului, 2010) din Valea Frumoasei, unde viața 

curge după un calendar cosmic, după rânduiala străveche, în spațiu de baladă 

păstorală, unde transhumanța, cu coborârea toamna de la munte a turmelor și 
urcarea lor la stâne, în vara viitoare: „Aceeași repetare e prin ani/ Și-același 
drum la oi și ciobani” (p. 64). Acolo sus în munte omul „vecin cu 

Dumnezeu” înfruntă în singurătate „Vremuri tari”, departe de lume și de 

larma ei. Trei poeme sunt cu dedicație (lui Macarie N.) conțin pasteluri 

montane și portretul baciului care știe „rosturile lumii”, tradiționale, unde om 

și natură sunt uniți în singurătate, dar vecini cu Dumnezeu, prezent prin 
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„liturghii de vânt/ Și rugăciuni șoptite de izvoare.../ Aștepți un înger vestitor 

să vină” (p. 69). Tablou pastoral, lume tradițională proiectată în mit, aer de 

legendă, de baladă, de basm, cu sugestii de sacralitate, dar acum „...satul meu 

patriarhal” trădat de „istoria-n derivă/ Când veacul roșu a fost criminal/ Și 

fostu-ne-au prea multe împotrivă” este amenințat cu Dispariția și poetul, cu 

imensă tristețe, constată aforistic „Țăranii mei și bunul Dumnezeu/ Ajuns-am 

piese rare de muzeu” (p. 70). 

 O carte de lirică existențială, de sporită reflexivitate, de meditație asupra 

condiției umane, surprinsă prin opoziții între veșnicie și efemeritate, între 

viață și moarte, între iubire și ură, între credință și tăgadă, între sacru și 

profan, plină de incifrări simbolice desprinse din speța scripturilor. Un lirism 

de sinteză, o poezie înscrisă rigorilor clasice, în tiparul elegiei, meditației 

pastelului, cu-n limbaj de maximă expresivitate dată de metaforă și simbol, de 

un retorism cumpănit cu muzicalitate eufonică („larma lumii”, „vin visând”, 

„Ropotu-acesta de copite-n fuă”, „verdict veșnic”) și sonorități sinestezice, 

inflexiuni de magie, descântec, colindă, dar mai ales distihul final, aproape în 

toate poemele, are formulare aforistică memorabilă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
18 

 

Virgil Şerbu Cisteianu 

 

O CARTE PENTRU  ISTORIA LITERATURII ROMÂNE 

 
                  Cu ani în urmă, făcând cercetări într-o 

mare bibliotecă documentară, mi-a căzut 

întâmplător sub ochi, o revistă care apărea în 

Franţa, cam pe la începutul secolului al XIX- 

lea, „Europe Nouvelle” în care  francezul 

Gabriel Marcel scriind despre principalele 

calităţi pe care trebuie să le aibă un critic 

literar, indica drept una dintre aceste calităţi  

„atenţia la unic”, altfel spus, atenţie la felul 

propriu în care  se ocupă de opera celui pe care îl 

analizează.                       
                Prin noul său volum Romanul feminin 

românesc, Ironim Muntean demonstrează încă odată ( a câta oră), dacă mai 

era nevoie, că e un critic solid, demn de acest nume, care dă importanţă la 

unic, adică la simţul individualităţilor, al asemănărilor, al afinităţilor, etc. 

                  Prin analiza celor şaisprezece autoare de romane din volum, 

asistăm la o ţâşnire a originalităţii, la o trecere sub zodia unicului pe care 

criticul literar o observă şi consideră că ar fi nedreaptă critica literară, şi aşa 

destul de plină de bosumflaţi critici, dacă nu ar observa că după anul 1989 a 

venit o perioadă extrem de bogată şi variată în proza feminină românească, 

cu un avânt  tumultuos al unicului, a venit naşterea lumii post decembriste 

furnizând un climat prielnic creatorilor de proză, poezie, o adevărată 

explozie evolutivă. 

                  Prozatoarele venite din epoca dogmatismului comunist, unde 

drumul afirmării era îngustat nu numai de acest dogmatism, dar şi de cei 

care-l susţineau,  au declanşat  pornirile lor interioare, pe intinerarii largi ale 

sufletului prin care descopereau o lume nouă dovedind o acută atenţie la 

unicul, pe care criticul îl descoperă în romanele lor.            

           Această remarcabilă atenţie la unic a criticului, este confirmată şi de 

modul riguros în care şi-a ales romancierele pentru analiza sa literară dar şi 

de faptul că că este unul, nu numai dintre cei mai buni cunoscători ai 

fenomenului literar românesc contemporan, ci şi un critic şi istoric literar 

onest, serios, studios, lecturând  cu  multă atenţie volumele asupra cărora s-a 

decis să scrie. Proza feminină românească, a fost scoasă de sub lupa criticilor 

noştri literari şi din păcate, continuă să fie neglijată încă, chiar dacă pe aici, 

pe colo unii mai ,,trag” câte o cronică la o preferată, fără însă a intra în 

adâncul prozei feminine. 
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             Cronicile din acest volum au fost publicate, în marea lor majoritate 

în revistele „Gând Românesc”, „Contemporanul”, „Tribuna”. Lucru 

extrem de interesant şi aproape unic în critica noastră literară este că, autorul 

nu face aprecieri calitative asupra romanelor. Semnalează doar principalele 

puncte pe care prozatoarele le ating în scrierea lor scoţând în evidenţă 

puterea evocatoare creatoare, putere pe care retorica clasică ar numi-o cu un 

termen modest: compoziţia.   

                  Romancierele care sunt obiectul acestei cărţi, ne zugrăvesc, spune 

criticul, diverse etape în complexitatea lor dintr-o epocă frământată cu  

impresia unui timp multiplu, a unei forţe inepuizabile, a unui ritm de viaţă 

socială care depăşeşte orice reprezentare individuală, orice existenţă 

individuală.  Termenul compoziţie are trei sensuri destul de deosebite: Unul 

e arta de a compune o intrigă, alta de a compune un caracter şi alta de a 

compune o stare. În viziunea criticului, chiar dacă nu ne-o spune direct, arta 

de a compune o intrigă e tenebroasă şi unele romanciere o fac bine, cu mult 

succes. Valoarea artistică a romanelor constă în compoziţia unui caracter sau 

a unor caractere. În cronica la romanele Norei Iuga spune că atenţia la unic e 

în mare măsură la tineri, dar şi ,,a întregii lumi a artei, a creaţiei, pe care o 

portretizează divers şi memorabil aspirând la libertatea absolută existentă în 

om ca ,,un instinct la fel de puternic ca foamea, ca dorinţele cărnii, ca frica 

de moarte...” (p. 11).  

                  Dar, la urma urmei, tineretul e o expresie elastică. Sunt scriitori 

bătrâni la 20 de ani şi scriitori tineri la 70 de ani. Prin arta romancierului 

poate exista o intrigă şi cu caractere aproape nule, dar poate fi întemeiată pe 

nulitatea intrigii şi a caracterelor. 

                    Autorul mai constată că a compune o stare înseamnă a pune 

personajul într-o situaţie morală tragică, şi cu tragicul acesta e posibil culmea 

artei (vezi pag. 26 Dincolo de  durere e destin). Rermarcabile sunt cronicile 

la romanele Dorei Pavel, unde  face o analiză temeinică în care arta de a 

compune intriga, caracterul şi starea, ca şi compoziţia sunt elemente de 

frumuseţe prin ordonarea limpede a romanelor. (p.42). El ne arată că multe 

dintre autoare merg către romanul care demonstrează o zugrăvire a vieţii, 

menită să ducă la o judecată asupta vieţii. Adevăratul roman este acela în 

care chipurile trăiesc, în care lucrurile şi oamenii există ca obiecte concrete. 

Observă, că însăşi structura de adâncime a romanelor este organizată pe 

dimensiunea timpului. Cronologia exterioară, este măsurată de ceasornice şi 

face loc cadenţelor interioare a romancierelor, care organizează cauzalitate şi 

înlănţuirea faptelor descrise, evoluţia personajelor, concentrarea trecutului în 

prezent, propensiunea fiinţei către viitor. Timpul interior, durata îmbracă alte 

valori decât timpul astronomic, sau decât cel social, măsurat de calendare. 

Structura artistică a romanelor, este organizată logic, cu progresie treptată, 

desfăşurarea respectând regulile unei deschideri de perspectivă, a unor 
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momente de închegare a intrigii, conducând la o încheiere către care se 

îndreaptă întregul mers al acţiunii, adevărată peroraţie a discursului, destinat 

a satisface curiozităţile cititorului, făcând loc unei adevărate explozii 

evolutive. 

                      Autorul ne lasă să înţelegem că sub influenţa mutaţiei sociale, a 

societăţii moderne, în deceniile postdecembriste asistăm, în literatură (şi nu 

numai), la o substituire a expresiei clasice, printr-un nou limbaj, structura 

romanului luând o formă artistică adaptată, deopotrivă, ritmului vieţii 

moderne şi concepţiei romancierului asupra omului şi lumii moderne.                 

                    ,, Între veghe şi vis”, între realitate şi ficţiune, între obiectivitate 

şi subiectivitate prin jurnal şi evocare, spune cronicarul, prin analiză incisivă 

şi rigoare morală este compusă imaginea unei lumi aflate sub pecetea   

„provocării şi speranţei” (Livia Fumurescu, Veghe şi vis, p.41). 

                       Am ales acest citat din cronica la romanul Liviei Fumurescu 

fiindcă Ironim Muntean, în volumul în discuţie observă că romanciera           

(romancierele) se foloseşte de fabulaţie, şi ne lasă (pe noi cititorii), să 

constatăm că prin semnificaţia pe care o are în economia unui roman, aceasta 

(fabulaţia) poate fi considerată ca principala coloană de susţinere a unui 

roman. În romane, constată criticul, fabulaţia se integrează într-o organizare 

foarte complexă, de care nu poate fi disociată; ea face corp cu eroii cu 

semnificaţia filosofică a romanului (când aceasta există), cu evoluţia şi 

împlinirea unei creşteri emotive, căreia romancierul îi dă exprersie. 

                      Deci fabulaţia dă romanului (romanelor) continuitate şi 

coerenţă: ea leagă diversitatea momentelor pe aceeaşi linie de evoluţie 

cauzală, explică devenirea faptelor şi întâmplărilor, îngăduie o reprezentare 

activă a personajelor (vezi Corina Sabău, p. 213; Dana Ghiorghiu p. 61, etc), 

negând expunerea statică şi pur descriptivă. Eroii trăiesc, se mişcă, 

acţionează. Din această acţiune a lor, rezultă o efervescenţă de viaţă şi, în 

acelaşi timp, o evoluţie a acesteia. Înfăţişându-ne personajele în mers, în 

devenirea lor interioară, în reacţiile lor mutuale, criticul ne arată că 

romancierele, ne prezintă un ecou al vieţii unduinde şi veşnic mişcătoare, în 

locul unor portrete imobilizate în atitudini convenţionale.  

                     Nu trebuie să surprindă pe nimeni unitatea volumului Romanul 

feminin românesc, pentru că criticul a raţionat conţinutul romanelor analitic, 

adâncind, comparând, cercetând mijloacele de expresie, reuşind o analiză 

serioasă şi estetică a romanelor pentru a explica valoarea şi impresia pe care 

o poate produce asupra lectorului. Un simţ psihologic deosebit i-a îngăduit 

criticului să contureze prin lectura romanelor un portret psihologic al 

autoarelor, desprins de contingenţe faptice şi stridenţe cotidiene, după cum 

din portretul autorului, intuit în esenţa lui intimă, fenomernologic, se pot 

lumina cărări pentru adâncirea operei.  
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                     La această limpezire paralelă a datelor psihologice, contribuie 

inteligenţa autorului care a ştiut să unească prin critică romanele cu 

creatoarele lor prin metode biografice, prin psihanaliză, sau pur şi simplu 

prin simpla intuiţie psihologică şi în sfârşit, caracterologia. 

                    Gândirea critică a lui Ironim Muntean, presupune, credem noi, 

în convingerea sa, că examenul unui roman nu constă în forma sa definitivă 

şi închegată pe care o contemplă un simplu amator, ci în esenţa ei de act 

izvorât spontan din conştiinţa creatoare a romancierului. 

                    Ceea ce demonstrează prin analiza acestor romane Ironim 

Muntean este că, criticul literar nu trebuie să se situeze în afara liniei 

timpului său literar, întârziind recunoaşterea scriitorilor care imprimă un ritm 

epocii lor şi nici la aderenţa lor la esenţa intimă şi la cuprinderea 

semnificaţiei adânci a operelor studiate fiindcă se poate ajunge la un paradox 

că ceea ce un critic format nu poate cuprinde cu metoda lui analistă este 

înţeles direct şi imediat de un cititor simplu şi neprevenit, care participă 

sufleteşte la viaţa operei. Prin aceasta, critica îşi micşorează singură 

eficienţa.                                                  

                   Poate că ar fi trebuit să intitulez aceste simple însemnări despre 

cartea criticului şi istoricului literar Ironim Muntean: În ţara romanului 

feminin sau poate Prietenul romanului feminin fiindcă seriozitatea cu care se 

apleacă asupra romanului feminin românesc, despre care în epoca 

postecembristă nu s-a mai aplecat nimeni, confirmă valoarea-i incontestabilă 

în domerniul criticii literare. El nu este un critic care numai gustă, este un 

critic care şi creează. Pentru că ştie că, gustul, singur, nu e suficient, nu 

creează nimic, şi el poate fi găsit, mai cu seamă la amatori. El ştie că astăzi 

în critica literară, vremea lui Montaigne, cel care a întemeiat critica de gust 

pur, adică numai estetică, nu mai e de actualitate. 

                     Tocmai de aceea valoarea sa capătă consistenţă, iar cartea este 

una pe care istoria literaturii române nu o poate eluda. 
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IONELA COZMESCU 

     Revalorizarea traducerii ca dialog intercultural: 25 

de poeme din Georg Trakl în traducerea lui Ştefan 
Baciu (I) 

Unul din marile merite ale 

traducerii ca ştiintă este, cu 

siguranţă, capacitatea de a crea 

punţi de comunicare între culturi, 

într-un proces în care cel ce 

răspunde provocării de a tălmăci 

dintr-o limbă în alta un text trebuie 

să se afilieze, în aceeaşi măsură, 

celor două identităţi lingvistice pe 

care le reprezintă conţinuturile 

valorificate. Relaţia care se creează 

între limba originală a textului şi 

cea care îl va adopta, prin 

traducere, este una specială şi 

meritul ca această legătură să fie 

una fertilă şi reprezentativă pentru 

ceea ce înseamnă textul răstălmăcit, 

ori neşansa de a oferi o imagine 

deformată a mesajului artistic, 

aparţin, în totalitate, traducătorului. 

Acesta trebuie să-şi asume o dublă 

responsabilitate: pe de o parte, de a 

citi şi a înţelege creaţia supusă 

traducerii în cele mai adânci sensuri ale ei, până la sentimentul identificării totale cu 

textul, pe de alta de a converti opera, filtrată prin propriile trăiri, într-un text nou, 

particularizat şi, în acelaşi timp, fidel originalului. Bunele traduceri sunt, aşadar, 

„rezultatul unor acte de creaţie, expresiile unor conţinuturi bine gândite şi adânc 

simţite de către cel care le întreprinde”16 şi, în mare parte, creaţie artistică. Pentru că 

traducerea echivalează cu un act artistic, în care prioritară nu este substituirea unui 

cuvânt cu echivalentul său în altă limbă, ci modul în care mesajul creaţiei supuse 

traducerii este înţeles şi retransmis de traducător. Nu întâmplător, ci tocmai pentru a 

sublinia responsabilitatea celui care traduce, traductologia a fost plasată la limita 

                                                           
16 Tudor Vianu, Literatura universală şi literatură naţională, Bucureşti, Editura de Stat 

pentru Literatură şi Artă, 1956,  

p. 268 
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dintre sociologia culturii, psihosociologism, lingvistică, stilistică, estetică, ştiinţele 

literaturii, teoria comunicării, hermeneutică. Asumându-şi acest statut, traducătorul 

trebuie să cunoască toate aceste domenii şi, implicit, să conştientizeze importanţa 

acestui demers… 

Profilul artistic al scriitorului Ştefan Baciu nu putea fi întregit fără abordarea 

acestei activităţi artistice, pe care a întreprins-o de-a lungul întregii sale vieţi, cu 

responsabilitate şi asumare. Apărută destul de repede, tentaţia răstălmăcirii se iveşte 

pe fondul unei educaţii sănătoase pe care autorul o primeşte încă din copilărie. 

Beneficiind, din primii ani de viaţă, de o educaţie trilingvă (română, germană, 

ungară), cum el însuşi mărturiseşte, Ştefan Baciu a căpătat o deosebită afinitate 

pentru limbile străine. Gustul pentru farmecul traducerii nu ştim dacă se naşte 

instinctual (materializat prima oară în 1929, când traduce câteva glume în 

româneşte din revista germană „Der Heitere Friedolin”) sau este cultivat prin 

veghea atentă a tatălui, odată cu primele traduceri pe care Ştefan Baciu le face 

alături de acesta, din literatura latină (Ovidiu). Cert este că tatăl i-a fost model şi în 

această iniţiativă, scriitorul amintindu-şi de serile în care acesta lucra împreună cu 

Eugen Jebeleanu, la traducerea unor texte din literatura germană. Mai mult decât 

atât, este cunoscut  faptul că prima poezie a lui Ştefan Baciu, apărută în revista 

săsească „Klingstor”, a fost tradusă din română de tânărul poet, cu ajutorul 

părinţilor. Acestor preocupări li se va adăuga, mai târziu, în jurul vârstei de 15-16 

ani o încercare, nefinalizată, de traducere în limba română a romanului lui Adolf 

Meschendörfer, Die Stadt im Osten.  

Afinitatea scriitorului pentru limbile străine a fost, oarecum, împlinită prin actul 

artistic al traducerii. Fie că a fost obligat să înveţe o limbă străină  pentru a se putea 

descurca în ţara de adopţie, (portugheza o învaţă singur, cu un dicţionar şi o 

gramatică), fie că a asimilat-o firesc, ca rezultat al acestei adopţii, ori a stăpânit-o în 

urma unor studii făcute în cadru organizat (franceza o învaţă la şcoală) sau în urma 

contactului direct cu o limbă străină ce aproape echivalează cu  o asimilare nativă 

(germana o aude în casă, de la părinţi, ungureşte învaţă tot acasă, de la servitoare), 

pentru Ştefan Baciu limba străină a fost întotdeauna tentaţie, provocare, mister şi 

autodepăşire. Nu o dată, performanţele la care a ajuns în stăpânirea unei limbi 

străine sunt dovedite prin zecile de texte scrise în spaniolă, franceză, germană, 

portugheză. Această pasiune este împinsă până la extreme, căci este suficient să 

contabilizăm toate limbile în care a fost scrisă poezia revistei „Mele” pentru a 

demonstra cât de incitantă a fost pentru scriitor apropierea de muzicalitatea unor 

limbi de cele mai multe ori exotice şi necunoscute – vietnameza, ilokano, samoana, 

catalana, letoniana, poloneza, fijiana, palauana.  

Disponibilitatea artistică pentru misterul textului scris în alt cod şi tentaţia 

descifrării mesajului său, cât şi dorinţa de a promova în spaţii îndepărtate cuvântul 

româneasc al poeziei au dus la realizarea unei consistente munci în spaţiul 

traductologiei. Cele mai reprezentative traduceri sunt: traduceri din limba germană 

în limba română – 25 de poeme din Georg Trakl, Iaşi, Editura Frize, 1938; traduceri 

din limba română în limba spaniolă – Poetas Rumanos, Los Angeles, Ediciones de 

la Frontera, 1969, 11+11 Poetas Rumanos Contemporâneos, León, Nicaragua, 

Editorial Universitaria de la UNAN, 1976, Los Poemas de la Luz. By Lucian Blaga, 
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Caracas, Fundarte, 1985 (with Eugenio Montejo); poezie sud-americană tradusă în 

limba germană – Zerschneide den Stacheladrath: Südamerikanische Psalmen, by 

Ernesto Cardenal, Wuppertal, Jugenddienst-Verlag, 1970, Gebet für Marilyn 

Monroe und andere Gedichte by Ernesto Cardenal, Wuppertal, Peter Hammer 

Verlag, 1972, Für die Indianer Amerikas by Ernesto Cardenal, Wuppertal, Peter 

Hammer Verlag, 1973, Poesiealbum by Ernesto Cardenal, Berlin, Verlag Neues 

Leben, 1976, Die Stunde Null by Ernesto Cardenal, Wuppertal, Petre Hammer 

Verlag, 1980; traduceri din limba portugheză în limba spaniolă – Las Pistas by 

Lêdo Ivo, Ediciones Papel de Envolver/ Colección Luna Hiena Universidad 

Veracruzana, 1986; traduceri din limba germană în limba spaniolă – El Canal de 

Panamá by Ivan Goll, Panamá, Academia Panamenã de la Lengua, 1988. 

Dintre toate, ne-am oprit, pentru exemplificarea artei de a traduce a lui Ştefan 

Baciu, la o traducere de tinereţe, 25 de poeme din Georg Trakl. Volumul este 

reprezentativ pentru înţelegerea modului în care profilul literar al scriitorului este 

justificat şi poate fi înţeles în profunzime prin apropierea de literatura germană, iar 

din perspectiva activităţii de traducător, demonstrează maturitatea receptării poeziei 

lui Georg Trakl şi arta substituirii mesajului ei în limba română, de către un poet 

relativ tânăr. Acestor aspecte li s-ar putea adăuga şi o justificare subiectivă a 

alegerii acestui volum pentru exemplificarea ipostazei de tălmăcitor al lui Ştefan 

Baciu: în toate amintirile sale, cele mai multe convertite în pagină memorialistică, 

autorul vorbeşte cu drag şi bucurie despre această reuşită a vârstei sale tinere (a fost 

„cel dintâi volum reprezentând în România pe marele poet austriac, după ce 

apăruseră în reviste câteva traduceri făcute de Ion Pillat în colaborare cu Oscar 

Walter Cizek” 17). Dincolo de acestea, importantă rămâne valoarea traducerilor, 

cartea apărută în 1938 la Editura Frize de la Iaşi, cu o prefaţă a profesorului Octav 

Şuluţiu (iniţial, i se propusese lui Eugen Jebeleanu realizarea prefeţei) având, încă 

de la publicare, ecou în critica timpului. Traducerii îi va fi apreciată fidelitatea 

(„Baciu şi-a dat toată străduinţa de-a traduce fidel textul poetului, şi-a reuşit în cea 

mai mare parte”18; „un Trakl natural şi nedeformat”19), capacitatea de a conserva 

muzicalitatea textului original („D. Baciu a păstrat însă – ceeace era mai greu – 

muzicalitatea interioară produsă de emoţia fără contururi precise, venită mai mult pe 

cale de sugestie”20) iar traducătorului, cultura poetică („el vine în mişcarea noastră 

literară nu numai cu o remarcabilă siguranţă a unui vers nou dar şi cu cultura 

                                                           
17 Ştefan Baciu, Praful de pe tobă, Bucureşti, Editura Eminescu, 1994, p. 432 
18 Ovid Caledoniu, în „Porunca vremii”, apud  Ştefan Baciu văzut de critică, Bucureşti, 

Tipografia şi Editura Ziarului „Universul”, 1940, p. 11 
19 Vasile Culică, în „Front literar”, apud Ştefan Baciu văzut de critică, Bucureşti, Tipografia 

şi Editura Ziarului „Universul”, 1940, p. 12 
20 A. Piru, în „Însemnări ieşene”, apud Ştefan Baciu văzut de critică, Bucureşti, Tipografia şi 

Editura Ziarului „Universul”, 1940, p. 11 
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poetică deosebită între cei de o seamă cu el”21) şi formaţia superioară („Ştefan 

Baciu reprezintă astăzi un destin poetic de superioară formaţie”22). 

Profilul traducătorului începe să prindă contur încă din momentul alegerii 

textului care urmează să fie supus acestui demers artistic. Că Ştefan Baciu s-a oprit 

la acest tânăr poet austriac, reprezentant al expresionismului timpuriu, nu este o 

întâmplare. Pe lângă familiaritatea limbii germane, scriitorului îi erau la fel de 

familiare, încă de la vârsta de 11-12 ani, antologia scriitorului şi jurnalistului 

german Kurt Pinthus, Menschheitsdämmerung - Dokument der Expresionismus şi 

publicaţiile germane, austriece şi elveţiene „Der Ouerschnitt”, „Das Tagebuch”, 

„Neue Deutsche Rundschau” la care părinţii erau abonaţi. Deschiderea lui Ştefan 

Baciu spre poezia modernă s-a regăsit în aceste lecturi şi nu miră faptul că, în 

momentul publicării celor două zeci şi cinci de poezii traduse din creaţia 

expresionistului, Teodor Scarlat sesiza apropierea viziunii poetice a „poetului tânăr” 

de cea a la fel de tânărului Georg Trakl: „nu vi se pare că d. Baciu, a cărui poezie 

oscilează între incendiare iubiri şi pure limpezimi, se regăseşte în Georg Trakl, ca în 

propriul său suflet? Curios, nu?”23. Deşi în 1938 creaţia poetică a lui Ştefan Baciu se 

rezuma la doar trei volume, Poemele poetului tânăr, Poeme de dragoste şi Micul 

dor am putea apropia cele două creaţii, în primul rând, prin valorificarea poetică a 

sensibilităţii exacerbate a naturii proprii poetului pe care o regăsim la ambii. 

Sonorităţile versurilor, intuibile doar la acest moment, exersate şi transformate şi 

ele, în mesaj liric în poezia următoare anului 1938, îl pot apropia, din nou, în mod 

vizibil, pe Ştefan Baciu de creaţia lui Georg Trakl. Mai mult decât atât, comparând 

cele două creaţii, vom regăsi formele aceleiaşi sensibilităţi ascuţite, aceeaşi tendinţă 

de retragere în singurătate şi aceeaşi încercare de confundare  a destinului personal 

cu cel poetic.   

Dincolo de aceste asemănări vizibile şi, bineînţeles discutabile, alegerea lui 

Georg Trakl se explică, însă, prin atracţia lui Ştefan Baciu spre un univers poetic 

nou, în care spiritul creator nu mai e pasiv, se reflectă cu forţă în exterior, dă 

expresie întregului ori îşi strigă trăirile provocate de conştientizarea iminenţei unui 

final apocaliptic, reprezentat poetic prin imagini fantaste şi deformate ale lumii şi 

prin trăiri halucinatorii. Marele merit al traducătorului rămâne, aşa cum sublinia, în 

prefaţa volumului, Octav Şuluţiu, faptul că „Ştefan Baciu a’nţeles marea necesitate 

a traducerii poeziei germane în româneşte – aşa cum au făcut-o şi Eugen Jebeleanu 

şi Şt. O. Iosif”24. Şi asta    într-un moment în care cultura germană nu era suficient 

receptată în spaţiul românesc. De aceea Octav Şuluţiu îl aşează pe Ştefan Baciu, cu 

îndrăzneală, lângă scriitorii de marcă ai literaturii române care au înţeles importanţa 

                                                           
21 Nichifor Crainic, în „Gândirea”, apud Ştefan Baciu văzut de critică, Bucureşti, Tipografia 

şi Editura Ziarului „Universul”, 1940, p. 12 
22 V. Spiridonică, în „Ardealul”, apud Ştefan Baciu văzut de critică, Bucureşti, Tipografia şi 

Editura Ziarului „Universul”, 1940, p. 12 

 
23 Teodor Scarlat, în „Pământul”, apud Ştefan Baciu văzut de critică, Bucureşti, Tipografia şi 

Editura Ziarului „Universul”, 1940, p. 11 
24 Octav Şuluţiu, în prefaţa volumului Ştefan Baciu, 25 de poeme din Georg Trakl. Cu o 

prefaţă de Octav Şuluţiu, Iaşi, Editura Frize, 1938, p. 7 
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literaturii germane şi s-au format în acest spaţiu cultural ‒ Mihai Eminescu, Titu 

Maiorescu, Lucian Blaga. Reproşându-le celorlaţi scriitori faptul că „nu şi-au 

descoperit   nici-o simpatie şi nici-o consonanţă temperamentală cu scriitorii 

germani, decât sporadic, rezervându-şi capacitatea de asimilare a confraţilor 

francezi din diferite epoci” acesta scoate şi mai mult în evidenţă meritul lui Ştefan 

Baciu de a sublinia prin traducerile sale că „o cunoaştere mai apropiată a culturii 

germane nu ne poate fi decât necesară”25. 

Pentru acelaşi profil al traducătorului, pe care vrem să-l conturăm, trebuie 

amintit că, din cele două orientări majore ale traductologiei, lingvistică şi poetică, 

acesta va exersa, evident, traducerea ca poetică, cea care vizează exclusiv literarul. 

Şi dacă ţinem cont de faptul că poezia reprezintă forma complexă, totală a 

limbajului artistic, vom înţelege efortul realizat în a traduce un mesaj a cărui 

profunzime îl face, ab initio, intraductibil. La asta se mai adaugă, evident, valoarea 

creaţiei lui Georg Trakl, în faţa căreia traducătorul Ştefan Baciu trebuie să fie, mai 

întâi, lector atent şi pasionat, critic obiectiv şi exigent. A-l traduce pe Georg Trakl 

înseamnă a-i înţelege melancoliile ce copleşesc uneori, zbuciumul interior, 

singurătatea şi tăcerile, obsesiile morţii, „sensibilitatea vibrantă (…) înclinată spre 

aspectul dureros, întunecat şi pieritor al lumii”26, tragicul sentiment al destrămării şi 

durerea. Căci „durerea lui Trakl e însăşi durerea omului de a fi, durerea existenţei ca 

atare şi care nu-şi mai pune întrebarea de ce există, a zădărniciei sale, pentru că 

conştiinţa acesteia e plămădită în însăşi conştiinţa inutilităţii sale. Poezia lui Trakl 

este expresia vieţii ca o chinuitoare experienţă”27. Vom încerca să demonstrăm că 

traducându-l, Ştefan Baciu a încercat să „trădeze” cât mai puţin originalul. 

Unul din poemele care a atras atenţia prin capacitatea traducătorului de a da un 

„echivalent românesc”28 muzicalităţii atât de complicate a poeziei lui Georg Trakl 

este Sonja/ Sonia („Abend kehrt in alten Garten;/ Sonjas Leben, blaue Stille./ 

Wilder Vögel Wanderfahrten;/ Kahler Baum in Herbst und Stille.// Sonnenblume, 

sanftgeneigte/ Über Sonjas weiβes Leben./ Wunde, rote, niegezeigte/ Läβt in 

dunklen Zimmern leben,// Wo die blauen Glocken läuten;/ Sonjas Schritt und sanfte 

Stille./ Sterbend Tier grüβt im Entgleiten,/ Kahler Baum in Herbst und Stille.// 

Sonne alter Tage leuchtet/ Über Sonjas weiβe Brauen,/ Schnee der ihre Wangen 

feuchtet,/ Und die Wildnis ihrer Brauen”). În traducerea lui Ştefan Baciu, poezia îşi 

conturează mesajul astfel: „Seara, în grădina veche vine/ Viaţa Soniei, albastră 

tăcere./ Sălbatice păsări spre ţări străine/ Arborele gol în toamnă şi tăcere.// Floarea 

soarelui uşor aplecată/ Peste a Soniei albă viaţă/ Rană roşie, nearătată/ Aduce în 

sumbre odăi la viaţă.// Unde clopotele albastre sună/ Pasul Soniei şi lină tăcere/ 

Animal murind, lunecă, îşi ia zi bună/ Arborele gol în toamnă şi tăcere.// Soarele 

zilelor vechi străluceşte/ Peste ale Soniei albe sprâncene/ Zăpadă ce-obrajii îi 

umezeşte/ Şi pustiul alor ei sprâncene”29. Pentru că, într-o primă etapă, traducerea 

                                                           
25 Ibidem, p. 6 
26 Ibidem, p. 9 
27 Ibidem, p. 8 
28 Ibidem, p. 12 
29 Toate textele valorificate în analiză fac parte din volumul Ştefan Baciu, 25 de poeme din 

Georg Trakl. Cu o prefaţă de Octav Şuluţiu, Iaşi, Editura Frize, 1938 
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este un proces de echivalare, am transcris şi varianta originală a poemului pentru a 

înlesni urmărirea modului în care materialul textual în limba germană a fost înlocuit 

cu materialul echivalent al limbii române. Trebuie să remarcăm, însă, şi la acest 

nivel, calităţile traducătorului, prin sublinierea faptului că echivalenţa nu este una 

formală, care traduce mecanic trăsăturile formale ale textului, ci una dinamică, 

mesajul textului original fiind transferat în limba română într-un limbaj dinamic şi 

coerent. Prima din dimensiunile traductologiei, traductibilitatea sensului general al 

mesajului, este, aşadar, realizată. Ea subliniază gradul de cunoaştere de către Ştefan 

Baciu a limbii germane şi, implicit, capacitatea de valorificare poetică a propriei 

limbi. 

Ceea ce demonstrează cu adevărat arta traducerii este modul în care traducătorul 

reuşeşte să compenseze valorile stilistice ale textului original, căci „traductibilitatea 

sensului general se poate transfera dintr-o limbă în alta, dar valorile expresive ale 

limbajului înregistrează pierderi inevitabile. Soluţia este compensarea lor prin 

câştiguri, prin „plusuri” de realizare poetică în limba în care se traduce”30. Asupra 

acestei compensaţii stilistice realizate de Ştefan Baciu ne vom opri, analizând, în 

paralel traducerea sa cu cea a lui Mihail Nemeş: „Seara prin grădina veche-adie;/ 

Viaţa Soniei, de-azur tăcere./ Păsări călătoare-n pribegie;/ Pom pustiu în toamnă şi 

tăcere.// Floarea-soarelui blând aplecată/ Peste Sonia, pe alba-i viaţă./ Rană roşie, 

nearătată,/ În cernite-odăi aduce viaţă,// Unde clopote albastre-nvie;/ Pasul Soniei şi 

calm, tăcere./ Animal salută-n agonie,/ Pom pustiu în toamnă şi tăcere.// Soare de 

vechi zile dă lumină/ Soniei pe albele-i sprâncene,/ O zăpadă-udând obrajii-i lină,/ 

Şi sălbăticia-i de sprâncene”31. 

Traducerea lui Ştefan Baciu este mai aproape de originalitatea textului, prin 

atenţia pe care o dă contiguităţii cuvintelor, sensurilor şi mesajului lor, 

demonstrând, în acelaşi timp, că este o „transpunere literară”32. Într-o primă lectură 

a poemului în limba română atrage atenţia fidelitatea cu care Ştefan Baciu alege 

corespondenţele cuvintelor originale, în limba noastră. Astfel, spre deosebire de 

Mihail Nemeş, preferă la acest nivel, concreteţea cuvântului şi abia apoi se opreşte 

la sensul său poetic. În această idee, va alege verbul „a veni” în loc de „a adia”, 

atunci când încearcă să transpună vizual imaginea abstractă a vieţii Soniei, sau 

atributul adjectival „uşor” în loc de „blând”, mult mai sugestiv şi mai fidel 

corespondentului său în limba germană. Importanţa acordată refrenului ca element 

reprezentativ pentru modernitatea poeziei lui Georg Trakl îl face pe traducător să 

valorifice aceeaşi proprietate a termenilor şi în traducerea lui. Va reconstrui, aşadar, 

prin forţa epitetului calificativ imaginea unui „arbore gol” pentru a sugera pustiul, 

izolarea, golul ce definesc o trăire tipic simbolistă, preferându-l imaginii „pomului 

pustiu” pe care o substituie, aceluiaşi mesaj, Mihail Nemeş: „Arborele gol în 

toamnă şi tăcere” (Ştefan Baciu)/ „Pom pustiu în toamnă şi tăcere” (Mihail Nemeş). 

                                                           
30 Ioan Kohn, Vituţile compensatorii ale limbii române în traducere, Timişoara, Editura 

Facla, 1983, pp. 26-27 
31 Georg Trakl, Sebastian im Traum/ Sebastian în vis. Traducere din limba germană de 

Mihail Nemeş, Piteşti, Editura Paralela 45, 2008  
32  Camelia Petrescu, Traducerea - între teorie şi realizare poetică, Timişoara, Editura 

Excelsior, 2000, p. 44 
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În numele aceleiaşi preocupări pentru forţa de sugestie a mesajului artistic, este 

important modul cum, în acest vers cu valoare de refren, traducătorul 

individualizează, prin articolul hotărât, imaginea-simbol a copacului, dându-i 

măreţie prin sinonimie: „arborele” este, evident, la nivel ideatic, superior ca imagine 

cuvântului „pom”. 

Că Georg Trakl este un poet al obsesiilor, pe care le transferă textului, o 

demonstrează o serie de constante, justificate şi de ideologia celor două curente cu 

care cochetează – simbolismul şi expresionismul. În calitate de traducător dar şi de 

poet Ştefan Baciu este foarte atent la aceste linii de forţă, pe care le evidenţiază 

încercând să nu altereze, ci dimpotrivă, să accentueze individualitatea şi 

originalitatea acestei creaţii. O atenţie deosebită acordă, în primul rând, cuvântului 

„Stille”, inducându-i valoarea de laitmotiv, esenţial în conturarea atmosferei poetice 

şi întărindu-i mesajul prin menţinerea şi valorificarea lui în rimă: „Seara, în grădina 

veche vine/ Viaţa Soniei, albastră tăcere./ Sălbatice păsări spre ţări străine/ Arborele 

gol în toamnă şi tăcere”. În al doilea rând, textul în limba română reuşeşte, prin 

vituozitatea traducătorului, să demonstreze că în poezia lui Georg Trakl stările 

sufleteşti îşi găsesc expresia artistică prin valorificarea cromaticii.  

Cunoscând importanţa simbolică a culorii, percepută ca mod de convertire în 

imagine vizuală a mesajului poetic, Ştefan Baciu va accentua culorile dominante ale 

poemului Sonia, ferindu-le de orice nuanţă care le-ar putea estompa sau deforma 

sensul. De remarcat este modul în care traducătorul a reuşit să nu altereze, prin 

comparaţie, forţa de sugestie a albastrului, una din culorile reprezentative ale 

lirismului promovat de Georg Trakl. Astfel, în versul „Viaţa Soniei, albastră tăcere” 

albastrul, ca imagine cromatică, este mult mai fidel atmosferei poemului, în 

comparaţie cu traducerea propusă de Mihai Nemeş care preferă varianta mai lirică, a 

azurului – „Viaţa Soniei, de-azur tăcere”. Pentru muzicalitatea interioară a 

versurilor, atât de greu intuibilă şi în textul original, este de apreciat claritatea 

sonurilor asupra căreia traducătorul insistă. Imaginea auditivă a clopotelor albastre 

care sună este mult mai puternică decât cea clopotelor albastre care-nvie (Mihai 

Nemeş), selecţia atentă a verbului demonstrând dorinţa lui Ştefan Baciu de a face 

cât mai perceptibile aceste ritmuri ale poeziei. În exterior, muzicalitatea versului 

este redată în textul scris în limba română prin valoarea muzicală a cuvintelor 

selectate dar, mai ales, prin preocuparea pentru păstrarea  ritmului şi aceluiaşi tip de 

rimă. Măsura versurilor este şi ea în avantajul muzicalităţii textului, excepţie făcând 

unul singur, care creează un uşor dezacord, trecând de la măsura de 10-11 silabe, 

păstrată pe tot parcursul poeziei, la o măsură de 14 silabe: versul „Animal murind, 

lunecă, îşi ia ziua bună” este, de această dată, inferior valoric celui sinonim din 

traducerea lui Mihai Nemeş: „ Animal salută-n agonie”. 

În ansamblu, poemul Sonia, în varianta sa românească, este exemplul unei 

traduceri de calitate, care a reuşit să păstreze proprietatea termenilor, precizia 

sensurilor, corectitudinea mesajului, traducătorul reuşind să compenseze valorile 

stilistice ale textului original, prin rafinamentul şi fineţea expresiei poetice.  
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RODICA SAGAIDAC 

               Marin Sorescu – între tragic şi carnavalesc 
                                 Context şi receptare 
 

Marin Sorescu poate fi considerat, pe bună 

dreptate, „poetul total”, care a reuşit să 

surprindă critica atât prin calitatea 

producţiilor artistice, cât şi prin diversitatea 

lor. La intervale relativ scurte de timp, 

scriitorul şi-a pus amprenta talentului său 

în aproape toate speciile şi genurile 

literare. Cele mai productive au fost 

poezia şi teatrul, în care a excelat, reuşind 

să uluiască aşteptările unui public dornic 

de schimbare. În poezie, acţiunea sa a fost 

mai izbitoare chiar decât a lui Nichita 

Stănescu: „Extraordinara audienţă în 

rândurile tineretului studios şi accesibilitatea 

au făcut din zicerea soresciană un factor 

realmente «miraculos» de educare a gustului 

estetic, a sensibilităţii pentru arta modernă, de spargere a şabloanelor, de 

rupere a inerţiei – susţine Dumitru Micu.”33 Datorită talentului şi inventivităţii 

ieşite din comun, ajunge să fie recunoscut în toată lumea, fiind apreciat şi 

răsplătit cu numeroase premii prestigioase pentru incontestabilele merite 

literare. 

La nivel de exegeză, Marin Sorescu este autorul cel mai controversat. 

Despre creaţia sa poetică s-a scris mult şi în termeni foarte diferiţi. În Singur 

printre poeţi, parodiile soresciene sunt tratate, în primul rând, ca poezii, iar 

refuzul convenţiei este un fapt de ordinul evidenţei. Opinia generală a 

comentatorilor este, însă, că cele mai bune realizări artistice le aflăm în 

primele două volume, reunite în 1967, sub titlul: Poeme. După 1967, Sorescu 

publică un număr apreciabil de volume. Printre ele au existat şi unele care au 

ridicat probleme. Primul care a suscitat reacţii defavorabile în critica literară 

este Tinereţea lui Don Quijote. Reproşurile ţintesc o anumită clişeizare a 

                                                           
33 Dumitru Micu, Limbaje moderne în poezia românească de azi, p.113 
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stilului, care creează impresia alunecării în manierism.34 În ciuda acestui fapt, 

poetul continuă să publice. La intervale scurte de timp, apar şi alte cărţi. 

Despre Tuşiţi s-a scris în general favorabil, nu şi despre Suflete, bun la toate şi 

Altfel. Ultimul dintre ele a fost catalogat drept „ratat” de unele voci ale criticii. 

Cea mai vie dispută au stârnit-o, însă, cărţile ciclului La lilieci. Problema 

încadrării acestui ciclu la proză sau la poezie a contenit destul de repede. 

Interesant este totuşi faptul că aceste producţii au fost asociate mai mult cu 

opere prozastice. Între acestea se numără Amintirile din copilărie şi 

Moromeţii, dar şi Flori de mucegai sau Poemul invectivă de Geo Bogza. 

Faptul nu înseamnă că din volumele La lilieci lipseşte lirismul. Acesta există, 

doar că este exprimat prin mijloace neobişnuite. Interesante şi diferite, aceste 

trimiteri nu pot să umbrească originalitatea acestei veritabile monografii a 

satului românesc. Sorescu este în această privinţă cu totul unic. 

O altă zonă a creaţiei soresciene este marcată de Sărbători itinerante şi 

Descântoteca, în care sursa lirismului este dragostea. Schimbări s-au semnalat 

şi în Tuşiţi, mai puţine totuşi faţă de primele volume. Noutatea lor evidentă 

constă în felul în care scriitorul a reuşit să abordeze teme şi motive valorificate 

în toate epocile de poezie. Reabilitarea lucrurilor banale, considerate a fi în 

general antilirice, s-a aflat în centrul preocupărilor poetului. Un rol deosebit de 

important l-a avut şi limbajul. Accesibilitatea acestuia se află însă în raport 

invers proporţional cu dificultatea receptării sale.  

Imprevizibilul şi noutatea proprie stilului sorescian s-au remarcat şi în Apă 

vie, apă moartă. Aici poetul scrie pentru prima dată în metru clasic. Noutatea 

prozodică este o altă caracteristică dublată de o nouă dimensiune a liricii 

soresciene.  

În Ecuatorul şi polii a fost remarcată poezia de notaţie. 

Să revedem principalele probleme ale controversei iscate în jurul creaţiei 

lui Marin Sorescu. 

Una dintre ele se referă la relaţia dintre poezia soresciană şi diversele stiluri 

ale epocii. Critica pune în discuţie problemele legate de luciditate şi lirism. 

Este remarcată în acest sens întrebuinţarea unor „noţiuni de înaltă 

intelectualitate” în poemele de cunoaştere. Accentuarea acestui aspect a făcut 

pe unii comentatori să susţină că ar exista o preeminenţă a lucidităţii în dauna 

încărcăturii lirice. 

                                                           
34 Dacă la început critica literară a comentat elogios primele cărţi apărute, o dată cu Tinereţea lui 

Don Quijote, părerile s-au diversificat. Până atunci poetului i s-a atras discret atenţia cu privire 

la alunecarea în manierism, după 1968 însă, s-au înregistrat şi atacuri exclusiv negatoare. 

Acestea sunt însă puţine, comparativ cu aprecierile pe care acesta le-a primit. Autorul a fost 

receptiv la cerinţele comentatorilor, reuşind să uimească prin noutate, chiar şi atunci când i s-a 

reproşat faptul că se repetă. 
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O altă polemică, pe care am amintit-o deja, s-a purtat în legătură cu 

aspectul parodic a operei în cauză. Unora dintre critici li se pare că Marin 

Sorescu parodiază atât în volumul de debut cât şi în celelalte.  

Cu acelaşi interes este abordată relaţia dintre stil, manieră şi manierism. 

Deşi părerile subsumate acestei zone culturale sunt împărţite, valoarea artistică 

a operei lui Sorescu nu este pusă niciodată la îndoială. Important de reţinut în 

această privinţă sunt discuţiile legate de stilul sorescian, faţă de manierismul 

de care a fost acuzat. Poetului i se reproşează faptul că se repetă, că uzează de 

aceleaşi procedee, şi astfel apare clişeul, provocând impresia generală de 

„oboseală”.  

În cele ce urmează, ne vom ocupa în mod deosebit de specificul ciclului 

sorescian La lilieci, sexalogie poetică ce valorifică plenar ideea de tradiţie 

aplicată aici ca un cumul de particularităţi ale folclorului oltenesc. Caracterul 

insolit al formulei poetice supuse atenţiei noastre s-a evidenţiat într-o perioadă 

în care modernitatea poetului îşi conturase deja profilul. Opiniile criticii, 

contrariate de noua apariţie, nu au reuşit să se pună de acord nici măcar cu 

privire la trăsăturile ei dominante. Prozaicul, văzut mai degrabă ca un defect 

al stilului, a constituit ţinta principală a „revoltei” în rândul exegeţilor. O 

analiză sistematică a disputei literare poate oferi o înţelegere adecvată a 

contextului respectiv, confirmând valoarea incontestabilă a sexalogiei.  

Ameninţat de inerţia propriei producţii, Marin Sorescu reuşeşte, în cele din 

urmă, să-şi afirme plenar inventivitatea, imaginând un spaţiu olimpian, prin 

transfigurarea Bulzeştiului de altădată. O astfel de creaţie reclamă un anumit 

gen de abordare, unul care să ţină cont de o anumită tipologie a discursului. În 

acest sens, considerăm oportună referirea, mai întâi, la procedeu, prin care se 

înţelege, de regulă, matricea sau modelul care a generat-o. Cazul nostru aduce, 

însă, în discuţie strategiile liricii narative, prin care ingeniozitatea autorului 

animă, în manieră spectaculoasă, un univers dispărut. Legată de acelaşi aspect, 

dar mai puţin rigidă, ni se pare abordarea principalelor repere ale anecdoticii 

scriiturii: umorul şi ironia, care se cuvin a fi clarificate şi exemplificate în 

mod adecvat. Numai în măsura în care vom reuşi să răspundem la aceste 

probleme, vom putea plasa şi textele scriitorului în peisajul liricii 

contemporane româneşti. 

 

                                  La lilieci – Termeni şi dispute 

 

Între multitudinea formulelor poetice practicate de literatura anilor ’60, cea 

a lui Marin Sorescu iese în evidenţă, atât sub aspectul procedeelor utilizate, cât 

şi al încadrării într-un anumit segment al istoriei literare. Poetul a dovedit 

abilitatea de a se detaşa de contextul politic existent la acea vreme printr-o 

serie de subterfugii estetice, fapt care determină o abordare exegetică 
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adecvată, una care să ţină cont de arhitectonica producţiei lirice şi de aspectele 

ei formale. În ce a constat deci caracterul novator al operei lui Marin Sorescu? 

Aşa cum am mai arătat, acesta ţine de caracteristicile intrinseci ale prozaicului. 

O particularitate, pe care o întâlnim chiar în volumul de debut, a fost 

identificată de Eugen Negrici cu refuzul nu doar al poeziei contemporane 

discreditate, ci şi al modelului tradiţional de gândire în ansamblul lui. 35 

Refuzul hotărât al inerţiei literare îl va conduce pe Sorescu pe calea 

nonconformistă de a scrie diferit cu orice preţ. Nevoia de a se delimita de 

ceilalţi va însoţi, susţine acelaşi critic, traseul poetului şi prin adoptarea altei 

modalităţi creative, care, de data aceasta, va submina convenţionalul, creând, 

prin intermediul unui limbaj sui-generis, o punte sigură de legătură cu 

cititorul. Cu toate acestea, modelul generator al volumelor a fost identificat, 

ceea ce a condus, la un moment dat, la o receptare nu tocmai elogioasă a 

textelor sale. Reproşurile au vizat o oarecare monotonie a stilului, care însă   

şi-a regăsit puterea germinatoare o dată cu apariţia volumului O aripă şi-un 

picior, dar mai ales o dată cu tipărirea cărţilor din ciclul La lilieci. Faptul în 

sine exprimă o radicalizare a întregii poezii tipărite după război, unde „nu mai 

poate fi sesizată o orientare a substanţei artistice într-un sens euristic”, fiind 

vorba, mai degrabă de cultivarea antilirismului.36 De asemenea, „nu se mai 

serveşte, sistematic, la nivelul fiecărei piese din volum, de un mecanism 

compoziţional, intenţionalitatea quasi-silogistică nu mai apare explicit”.37  

Care sunt însă problemele principale ale receptării sexalogiei La lilieci? O 

analiză a dezbaterilor critice relevă deruta în faţa unei opere în care 

comentatorii n-au reuşit să se pună de acord nici măcar cu privire la aspectele 

evidente ale ciclului. Opiniile exegeţilor au diferit de la un volum la altul, de 

la încadrarea acestor poeme în prozaic până la considerarea lor ca o continuare 

a celor scrise în 1967, dar în altă manieră stilistică.  

În ordine cronologică, semnalăm noutatea care a şocat aşteptările criticii 

doritoare de noi experienţe estetice. Alexandru Ivasiuc este primul care atrage 

atenţia asupra originalităţii textelor, în articolele Nea Florea şi La lilieci, 

apărute, iniţial, în „România literară”.38  Contribuţia lui este amintită şi de 

Nicolae Manolescu, în cronica sa. Însă, înainte de a recunoaşte „formula 

originală de poezie remarcabilă”, criticul relevă „caracterul profund şi metodic 

al parodiei”. 39  O replică la aceste opinii o găsim în atitudinea refractară 

manifestată de Eugen Barbu, care n-a înţeles originalitatea scrierii soresciene. 

                                                           
35 Eugen Negrici, Figura spiritului creator, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1978, p.141 
36 Ibidem, p.160 
37 Ibidem 
38 Alexandru Ivasiuc, Din nou spre simplitate. Pro domo, în „România literară”, nr.49, 30 

noiembrie, 1972, p.2 
39 Nicolae Manolescu, Viaţa la ţară (Marin Sorescu. La lilieci), în „România literară”, nr.33, 16 

august, 1973, p.9 
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După părerea romancierului, primul volum accentuează o „sfârşeală” artistică 

pe traseul creator al poetului. Impresia este singulară, contrar afirmaţiei pe 

care o face în acelaşi articol, că s-ar regăsi şi la alţi comentatori.40  

Un alt punct de interes în această primă fază a receptării l-a reprezentat 

disputa legată de intenţionalitatea spectaculoasei apariţii. Astfel, după părerea 

lui E. Simion, prima carte a ciclului parodiază „două rânduri de prejudecăţi”, 

fiind vorba, pe de o parte, de mitul tradiţionalist al vieţii rurale, care are ca 

efect o literatură mediocră şi, pe de altă parte, de mitul născut din intoleranţa 

faţă de cel dintâi. Această aserţiune este contrară opiniei exprimate de Nicolae 

Manolescu, pentru care „devine tot mai limpede că autorul Marin Sorescu 

procedează la depoetizarea sistematică a motivelor din care s-a inspirat o 

întreagă literatură de orientare rurală sau tradiţională”.41 Pentru Eugen Simion 

ironizarea poeziei sămănătoriste nu prezintă nicio noutate, însă se apropie de 

criticul său în interpretarea volumului ca o replică parodică: „(…) parodia este 

în «La lilieci» sistematică şi îmbrăţişează aproape toate miturile compromise 

prin lipsă de talent, de barzii de la «Sămănătorul», «Ramuri», «Luceafărul» 

(...) Toate acestea sunt reluate în «La lilieci» sub regimul protector al 

ironiei”.42 

O replică la această concepţie o regăsim în încercarea unor critici de a 

subsuma conţinutul cărţii unei atitudini polemice faţă de poezie. Abolirea 

acestei perspective este explicată de Mircea Iorgulescu prin „absenţa 

raporturilor dintre un plan «sacru» şi unul «profan»”. Rememorând 

înregistrările unei conştiinţe infantile, autorul modifică „doar unghiul de 

percepţie”, satul fiind „adus în limitele unei înţelegeri mai adevărate”. Intenţia 

parodică este, în condiţiile date, greu de identificat, prozaicul părând a fi 

caracteristica principală a acestui stil.43 Acelaşi sens, polemic, este atribuit 

volumului şi de Hristu Cândroveanu, care consideră producţiile literare în 

cauză o „artă poetică”, un „tuş” al ei, fiindcă „parodia, demitizarea şi 

depoetizarea au fost atributele dintotdeauna ale creaţiei „soresciene”.44 

Un aspect intens comentat de critică l-a reprezentat prozaicul. Bucăţile din 

La lilieci au fost mai degrabă asociate „prozei scurte” şi „amintirilor din 

copilărie”,45 aspectul tipografic apărând ca un simplu capriciu.46 Drept pentru 

care întâmplărilor narate de Marin Sorescu li s-a atribuit calificarea de 

                                                           
40 Eugen Barbu, Marin Sorescu. La lilieci, în Magazin, nr. 828, 18 august, 1973, p.4 
41 Nicolae Manolescu, art. cit., p.9 
42 Eugen Simion, Ironişti şi fantezişti, în Scriitori români de azi, vol. I, Bucureşti, Editura Cartea 

Românească, 1974, p.200 
43 Mircea Iorgulescu, O viziune a satului, în „România literară”, nr.20, 16 mai, 1974, p.5 
44 Hristu Cândroveanu, Marin Sorescu. La lilieci, în „Contemporanul”,  nr. 40, 28 sept.1973, p.3 
45 Victor Felea, Marin Sorescu: Suflete, bun la toate; La lilieci, în Secţiuni, Bucureşti, Editura 

Cartea Românească, Bucureşti, 1974, pp.210-216, preluat din Tribuna, nr.34, 23 aug., 1973, p.3 
46 Al. Andriescu, Marin Sorescu. La lilieci, în „Cronica”, nr. 40, 5 oct., 1973, p.2 
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„monografie” a satului românesc, care ar presupune, în opinia lui Alexandru 

Andriescu, „descrierea amănunţită a complexului social rural cu dezvăluirea 

substratului istoric, etnic şi economic.”47 Ideea a fost respinsă de Al. Andiescu 

în favoarea preeminenţei unei atitudini sentimentale: „«La lilieci» este cartea 

cea mai sentimentală a unui autor care şi-a făcut reputaţia că este cel mai 

nesentimental poet (această poză rămâne încă de verificat) din generaţia lui”.48  

Uneori prozaicul a fost însă aspru sancţionat, poetului reproşându-i-se acest 

mod prin care el a înţeles să-şi atingă obiectivul propus, adică adevărurile 

universale precum naşterea şi moartea. Anecdotismul a fost considerat o 

carenţă a stilului, care nu face decât să-i ştirbească din substanţă. Problemele 

care s-au pus în legătură cu prima carte au fost reluate, cu unele nuanţări, şi în 

cazul celorlalte producţii.  

Odată cu apariţia celui de-al treilea volum, opiniile criticii s-au cristalizat, 

cum este, de exemplu, cea exprimată de Eugen Simion, care apreciază 

amplitudinea proiectului sorescian şi voinţa lui de a crea o „mitologie lirică” 

de care va trebui să se ţină seama de aici înainte în poezia noastră.49 La fel şi 

G. Dimisianu, care atrage atenţia asupra însemnătăţii reale a trilogiei, ce nu era 

la acea dată în centrul interesului literar.50  

În alte cazuri, s-a procedat la o revizuire necesară a unor abordări depăşite, 

în sensul pozitiv al unei înţelegeri adecvate a textelor, cum este cea care 

aparţine Mirelei Roznoveanu, autoare ce identifică cu justeţe notele principale 

ale materiei din La lilieci.51 

Impresiile globale asupra cărţilor, publicate în număr destul de mare, au ca 

trăsătură comună recunoaşterea valorii ei. Între acestea, apar unele păreri cu o 

frecvenţă mai mare, cum este, de pildă, asocierea cu proza şi încercarea de 

omologare cu unele modele mai îndepărtate de scriitură, precum Creangă, pe 

de o parte, şi cu poemele lui Edgar Lee Masters, pe de altă parte. Apropieri de 

surse livreşti se făcuseră şi în cronicile mai vechi, mai important însă de 

reţinut ni se pare nuanţarea conform căreia asocierile operate nu vin în 

contradicţie cu originalitatea funciară a ciclului,52 aşa cum nici prozaicul nu 

fură nimic din calitatea lor poetică. Ideea a fost susţinută cu fermitate mai ales 

după apariţia celui de-al patrulea volum. 

                                                           
47 Ibidem, p.5 
48 Ibidem 
49 Eugen Simion, Marin Sorescu. La lilieci. (Cartea a 3-a), în „România literară”, nr.8, 19 feb., 

1981, p.4 
50 G. Dimisianu, La lilieci de Marin Sorescu (Cartea a treia), în „România literară”, nr.12, 18 

martie, 1982, pp.4-5 
51 Mirela Roznoveanu, O trilogie lirică (Marin Sorescu. La lilieci.), în „România liberă”, 

nr.11304, 3 martie, 1981, p.2 
52 Constantin Pricop, Marin Sorescu: La lilieci (Cartea a treia), în „Convorbiri literare”, nr.3, 

martie, 1981, p.5 
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M. Ungheanu salută descoperirea ca mare autenticitate şi „percuţie 

stilistică” a unui „univers ignorat” de scriitori. 53  S-au exprimat şi păreri 

contrare, cum este cea a lui Romul Munteanu, care susţine că structura cărţilor 

soresciene permite înmulţirea lor la infinit. 54  Opiniile negative enunţate la 

început s-au risipit pe nesimţite, ceea ce a consolidat ideea de valoare 

incontestabilă a ciclului. S-au făcut chiar şi unele asocieri interesante cu opera 

lui Marin Preda şi Liviu Rebreanu. 

În acest mozaic de opinii, unele se disting prin felul inedit în care a fost 

perceput universul poetic sorescian în ansamblul lui. Un exemplu interesant ne 

este oferit de Florin Manolescu, care a considerat că miza ciclului La lilieci o 

constituie reactualizarea temei mioritice, justificată de prezenţa bătrânilor, 

„adică de cei ce mută la liliecii din Sălişte, în locul de veci al comunei”.55 

Pentru Mircea Iorgulescu, a patra carte din ciclu, alături de o parte 

importantă din poemele cuprinse în volumul Apă vie, apă moartă (1987), 

„marchează definitoriu momentul de acum al creaţiei lui Marin Sorescu: 

printr-o tot mai clară şi mai decisă angajare în istorie”.56 

Liviu Leonte se simte atras de „noua modalitate a ironiei” prezentă în 

primele două cărţi, care este una „situaţională”, nu verbală, „acea ironie 

definită ca o contradicţie între două opinii.”57 

În ceea ce ne priveşte, credem că autorul celebrului ciclu reuşeşte să ofere 

cititorului una dintre cele mai reuşite reflectări ale prozaicului românesc în 

poezie, într-o îmbinare perfectă de talent şi originalitate. Nimic din ceea ce se 

poate numi monotonie sau uscăciune, nu caracterizează aceste minunate 

producţii lirice, care înlănţiute, ca într-un „joc cu mărgele de sticlă” aduc cu 

sine Sensul adevăratei identităţi poematice soresciene. Prin valorificarea unui 

spaţiu pierdut, scriitorul ne dezvăluie chipul nevăzut al celui care a ştiut de 

fiecare dată să stârnească noutatea. Dimensiunea profundă şi sensibilă a 

căutătorului de formule estetice nu trebuie însă eludată într-o descriere cu 

pretenţia de a surprinde trăsăturile definitorii ale unei personalităţi artistice de 

talia celei în cauză. 

 

 

 

                                                           
53 M. Ungheanu, Marin Sorescu. La lilieci (IV), în „Luceafărul”, nr.50, 10 decembrie, 1988 
54 Romul Munteanu, La lilieci, în „Cahiers roumains d'études littéraires”, nr.4, octombrie-

decembrie, 1981 
55 Florin Manolescu, Temă mioritică, în „Viaţa Românească”, nr. 8, august, 1987 
56 Mircea Iorgulescu, Marin Sorescu: suflu epopeic (Cartea a IV-a), în „România literară”, 

nr.46, 10 noiembrie, 1988 
57 Liviu Leonte, Marin Sorescu. La lilieci, în „Cronica”, nr.5, 3 februarie, 1989 
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Marian Nencescu 

Cioranizând, cioranizând… gânduri despre filosofia căderii                                                                                                                                                                                  

            Ce rămâne în conştiinţa publică  

la mai bine de un secol  de la trecerea 

în eternitate a lui Emil Cioran (1911-

1995)? Unii ar vrea să domine 

scandalul. Regizorul Sorin Ilieşiu, 

colaborator al lui G. Liiceanu la 

realizarea celebrului film documentar 

despre Cioran, filmat la Paris în 1993, 

cerea, nici mai mult nici mai puţin, 

decât „o anchetă penală internaţională” 

pentru a stabili cine se face vinovat de 

„înstrăinarea arhivei Cioran”. Cum 

totul s-a dovedit a fi o simplă vânzare, 

fără să existe şi documente oficiale în 

acest sens, cererea a căzut în desuetudine. Alţii au câştigat o avere de pe 

urma lui Cioran. Doamna Laurence Tacou, al cărui tată, emigrant român cu 

sânge machedonesc, a fost, între alţii, editor şi confesor al lui Cioran, ar fi 

câştigat 300.000 de euro dintr-o tranzacţie cu prea multe semne de întrebare 

ca să nu stârnească suspiciuni. Doamna Eleonora Cioran, cumnată a 

scriitorului, ca văduvă de frate, s-a ales şi dânsa cu puţin peste 10% din suma 

totală licitată din vânzarea unor obiecte personale. Dl. Liiceanu, deşi a avut 

manuscrisele lui Cioran la dispoziţie mai bine de doi ani, a pierdut dreptul de 

preemţiune la editare, prin cumpărarea spectaculoasă de către dl Brăiloiu a 

manuscriselor lui Cioran, şi donaţia  acestora, cu titlu gratuity, către 

Academia Română. Totul a plecat de la faptul că Emil Cioran, spre deosebire 

de C. Brâncuşi, nu a lăsat testament. Să fi bănuit el câte ceva despre spiritul 

românesc?  

            Realitatea este că Cioran a fost un scriitor de export, un bun de care 

România s-a dezis oficial mai bine de patru decenii. De la propaganda 

agresivă promovată de adepţii cominternişti în anii ’50, care i-au negat opera 

cu desăvârşire, la sofisticatele analize privind procentul de verde în sângele 

„scepticului de serviciu” practicate de noii propagandişti stipendiaţi de 

Societatea Soros, critica românească, cu meritorii excepţii, rămâne încă 

datoare lui Cioran. Analiza operei lui Cioran, dincolo de patimi, şi cu 

suficientă empatie care să depăşească lehamitea ce răzbate din scrierile sale, 
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este o sarcină pentru viitorii critici şi analişti. La fel cum posteritatea lui L. 

Blaga s-a constituit târziu, după moartea poetului, sau cum spiritul lui C. 

Noica mai este invocat  doar de puţini dintre foştii  săi apropiaţi – între care 

cel mai consecvent rămâne academicianul Al. Surdu – şi E. Cioran are 

nevoie de timp pentru a intra în conştiinţa publică. Nu printr-o critică 

demolatoare şi partizană, cum se mai practică, va deveni Cioran un scriitor 

iubit de români, ci prin exegeza care va explica, în parte, şi lehamitea lui 

Cioran faţă de români şi România. Iar asta este o sarcină a viitorului… 

               În preajma centenarului Emil Cioran, Casa de Licitaţie „Binoche et 

Giquello”, specializată în valorificarea de manuscrise, autografe şi obiecte 

personale provenind de la personalităţi, a organizat la Hotelul Drouot 

Richelieu din Paris, templul francez al licitaţiilor, o sesiune de vânzare de 

manuscrise. În total, au fost licitate 95 de loturi – între care piese provenite 

de la mari scriitori contemporani, precum Valéry, Sartre, şi chiar de la 

românul  Gherasim Luca, considerat teoretician al suprarealismului. Finalul 

glorios al sesiunii a aparţinut lui Emil Cioran, cu un lot de 122 de piese, 

majoritatea manuscrise, respectiv corespondenţa cu fratele său aflat în ţară, 

Aurel. Nu au lipsit nici câteva obiecte care de obicei nu sunt licitate, precum 

Diploma de bacalaureat, sau câteva dintre numeroasele Carnete de student 

întârziat, ale lui Cioran. Piesa de rezistenţă a constituit-o însă o variantă a 

manuscrisului lucrării Îndreptar pătimaş, al cărui preţ de pornire a fost de 8–

10.000 de euro. Celelalte piese ale colecţiei nu au fost evaluate la mai mult 

de 500–600 de euro fiecare, potrivit presei franceze. În plus, organizatorii au 

ţinut să sublinieze – poate pentru a atrage mai mulţi cumpărători – că autorul, 

trăitor la Paris încă din anii ’40, a străbătut în tinereţe o experienţă fascistă, 

amănunt cu totul exterior licitaţiei. Surpriza a plecat de la faptul că, în ciuda 

evaluării iniţiale destul de modeste, autorităţile române au rămas mult timp 

fără reacţie în faţa acestui eveniment. Cu toate că suma licitată nu depăşeşte 

nivelul unei „borduriade” de sector, nimeni nu a părut sensibil la ideea 

recuperării „operei” cioraniene (în fapt, un segment, e drept important,   

dintr-o operă cu totul vastă şi având alte valenţe decât cele relevate de 

piesele scoase la licitaţie). Într-un cuvânt, întreaga „colecţie Cioran” a fost 

adjudecată de un singur licitator, omul de afaceri român George Brăiloiu, 

care la chiar câteva zile de la cumpărare a donat manuscrisele, cu titlu 

gratuit, Academiei Române. 

                   Despre E. Cioran s-a scris în numeroase registre. Portretul unui 

E. Cioran aflat sub incidenţa „căderii”, având o conştiinţă încărcată, vinovată 

şi chiar nefericită, îl creionează criticul şi filosoful Ionel Necula în lucrarea 

Căderea după Cioran, (Editura Ideea Europeană, 1995). Lucrarea, însoţită 

de câteva instantanee fotografice sugestive, urmăreşte, cvasi-cronologic, 

destinul unui scriitor care şi-a asumat conştient o anumită experienţă 

raţională a devenirii umanului. 
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            Analiza porneşte de la faptul că, de regulă,  critica franceză, zgârcită 

cu aprecierile, mai ales la adresa unor meteci, l-a asociat pe Cioran cu 

moraliştii francezi. Rădăcinile scepticismului său vin, aşadar, pe filiera 

Socrate, Diogene, Pascal, autorul având îndrăzneala de a depăşi optimismul 

Facerii, trecând direct la Cădere, odată cu actul dobândirii conştiinţei de sine. 

Actul căderii, interpretat de Cioran drept un păcat metafizic, reprezintă 

rezultatul abandonării purităţii iniţiale, a pierderii „cheii paradisului”. 

Răscumpărarea vinovăţiei se face prin asumarea păcatului şi acceptarea 

suferinţei, din perspective misticii şi a sfinţeniei. Citită în această cheie, 

opera lui Cioran poate fi asociată cu o nouă abordare a filosofiei înseşi. 

Adept al ideilor lui Nae Ionescu, Cioran abandonează idealul filosofului-

dascăl şi caută sensul „ultim” al filosofiei, meditaţia nemijlocită, în tradiţie 

presocratică. 

          Cu riscul „ratării”, Cioran îşi propune de la început să recompună o 

lume iniţială „ce gândea în basme şi vorbea în poezii”, şi să restaureze 

autoritatea Logosului, nealterat de ipostaze publice, oratorice sau rapsodice. 

Filosofia practicată la Paris de E. Cioran, diferită de cea din ţară, dar nu 

fundamental opusă, este o panoramare egocentrică, fragmentară şi 

apoftegmatică a discuţiilor legate de destinul uman. Prototipul filosofului 

risipitor, la modul absolut, a cărui operă se iroseşte în oralitate şi scânteieri 

geniale, rămâne Petre Ţuţea, cel despre care Cioran mărturisea: „Este 

singurul geniu adevărat pe care l-am întâlnit vreodată” (Cioran, Caiete, I, p. 

270). Spre deosebire de Ţuţea, obligat de împrejurări potrivnice să-şi 

consume geniul în puşcărie sau în anonimatul citadin bucureştean, E. Cioran 

are privilegiul de a-şi expune ideile  într-un mediu cosmopolit şi într-o limbă 

de o elevată fineţe culturală, astfel încât dezamăgirile şi obsesiile sale au 

schimbat însuşi statutul filosofiei moderne, infuzându-i exact atâta 

subiectivitate de câtă avea nevoie pentru a se întoarce la rosturile sale 

iniţiale. 

            Experimentat printr-o serie de lucrări succesive pe această temă (Emil 

Cioran,   scepticul nemântuit, 1995,  Aurel Cioran, fratele din leprozerie, 

2009, Cioran în receptări epistemice, 2012 sau Cioran, concepte şi idei 

fundamentale, 2012) Ionel Necula (n. 1950, comuna Lieşti, jud. Galaţi), 

autor ce trăieşte la Tecuci, urmăreşte pas cu pas biografia lui Cioran, 

refăcând atât tabloul familial, cât şi, pe cât posibil, experienţele spirituale 

trăite în exil. Sursele de inspiraţie fundamentele rămân scrierile lui Cioran, în 

special Caietele, dar şi interviurile, atât cu autori din ţară, cât mai ales cele 

acordate unor exegeţi din străinătate, corespondenţa, inclusiv lucrările 

apărute în ultimele două decenii dedicate lui Cioran. Exemplare rămân cărţi 

precum: Pro şi contra Emil Cioran (Ed. Humanitas, 1998), Ţara mea, (Ed. 

Humanitas,1996, reeditare a volumului Mon pays, apărut la Paris în anii ’50), 

Privilegiaţi şi năpăstuiţi. Scrisori către Arşavir Acterian (Ed. Institutul 
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European, 1992), dar şi lucrările unor memorialişti, precum Sanda Stolojan, 

Nori peste balcoane Ed. Humanitas, 1996) sau Monica Lovinescu,( La apa 

Vavilonului vol. I, Ed.Humanitas, 1999).  

          Exemplară din acestă serie rămâne ediţia academică de Opere , în 2 

volume, apărută la Editura Fundaţiei Naţionale pentru Literatură şi Artă, 

îngrijită de Marin Diaconu şi care cuprinde toată opera lui Cioran publicată 

în limba română, cărţi, corespondenţă si publicistică, inclusiv multe scrieri  

indedite, în special scrisori,  neincluse de Dan C. Mihăilescu în culegerea 

publicată la Humanitas (Scrisori către cei de acasă, 1995 ). Cu toate aceste 

demersuri, avem indicii că seria ineditelor nu este încă încheiată, urmând ca 

pe viitor să apară noi surprize de natură istoriografic-literară.                      

         Un aspect cu totul special al gândirii lui Cioran, este nominalizat de 

Ionel Necula cu un termen ad-hoc –„cioranizare“. În accepţia autorului 

studiului, „cioranizarea” este o formă inedită de filosofare, o abordare în 

cheie tragică a motivului disperării. Deşi, trebuie să recunoaştem că, în limba 

română, cuvântul cioară, cu derivatele sale, inclusiv  invocatul „cioranizare“, 

poate avea şi un sens peiorativ, faptul că un concept filosofic poartă numele 

celui ce l-a creat este meritoriu. Asta ne aduce aminte de cuvintele lui Nae 

Ionescu, care spunea în 1923: „Cel care se va uita în ochii lui Descartes şi îi 

va spune «Eu sunt» va fi un mare gânditor. Chiar dacă o va face în româneşte 

sau pe ţigăneşte.”(!)  

        Evident, Cioran s-a pronunţat în franceză,  limbă pe care şi-a însuşit-o 

până la identificare. Spre deosebire de Kant, spirit matematic, lucid, lipsit de 

frisoane subiective, Cioran îşi asumă deliberat toată galeria de sentimente 

individuale. Ionel Necula acordă  noţiunii de cioranizare  „un sens vitalist,  

fecund, ce surprinde zbuciumul lumii împreună cu toată neliniştea subiectivă 

şi toată gama stărilor de spirit” (op. cit.,p. 44). Într-un sens larg, cioranizarea 

este adaptarea, la condiţiile locale, a franţuzescului mal du siècle. 

        I s-a reproşat adesea lui Cioran că prin Schimbarea la faţă a României 

(1936), lucrare publicată la 24 de ani, ar fi gresat simţirea românească, că 

orgoliul românesc nu s-ar regăsi în otrăvurile sale anti-tradiţionaliste şi anti-

sămănătoriste („Nu vreau să fim veşnicii ţărani ai Europei”, sau „Vai de ţara 

împânzită de sate”, sau „Satul n-a făcut istorie decât în formele primitive de 

viaţă, care exclud istoria propriu-zisă”, ca să ne referim doar la afirmaţiile 

cele mai soft). Până la urmă, orice popor s-ar dori aureolat doar de un buchet 

de calităţi,  iar defectele ar trebui mai degrabă trecute cu vederea. În realitate, 

nu există popoare fără calităţi şi defecte. În istoria noastră culturală, 

numeroşi sunt intelectualii care n-au dorit să facă concesiile de rigoare 

patriotismului exacerbat, enumerând beteşugurile genetice sau generice ale 

naţiei. 

 E destul să-i amintim aici pe Cantemir, Pompiliu Eliade, Dumitru 

Drăghicescu sau Rădulescu-Motru, scriitori ce nu au ezitat să evoce şi 
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metehnele ce mai fac parte din fibra noastră etnică. În acest sens, Cioran nu 

poate fi acuzat neapărat de rea voinţă, cu atât mai puţin de ignoranţă 

culturală. Pentru justificarea şi, până la un punct, argumentarea observaţiilor 

sale, Cioran utilizează conceptul filosofic de nivel istoric, derivat din cel al 

mediei culturale. Astfel, constată gânditorul contaminat de spiritul generaţiei 

sale de admiratori ai dreptei extreme, România n-are destin  întrucât n-ar fi 

trecut de o anume treaptă istorică (Schimbarea la faţă, p. 27). 

 Explicaţia este mai extinsă: culturile naţionale sunt predeterminate, 

soarta lor e înscrisă precum viitorul unui copac într-un sâmbure; culturile 

mici au dreptul la o evoluţie, neapărat fecundă, numai dacă efectuează saltul, 

dacă se rup, la un moment dat, din somnolenţă. Teza nu e nouă şi nici 

originală, dar pe Cioran îl urmăreşte. Într-o confesiune târzie din Caiete (vol. 

II, p. 38) reia tema raportului dintre nivelul cultural şi cel spiritual: cultura 

înseamnă o înţelegere a lumii, spiritul o înstrăinare, corolarul fiind unul 

dintre aforismele cioraniene bine gustate de publicul occidental: 

„Mediocritatea franceză are un caracter special care-i permite să ţină loc de 

geniu” (Caiete, III, p. 114). 

 Lărgind sfera discuţiei, vom constata că societatea este condusă de 

mediocraţie, că mijlocia modernă este baza socială şi că, în general, 

bucureşteanul Mitică, cu bunele şi relele sale, este de preferat unui 

intelectual temeinic, dar inapt de compromisuri. Această gloatocraţie ce 

asigură celor mulţi iluzia puterii este, până la urmă, starea care îl tulbură pe 

creator. Aserţiunea lui Nae Ionescu, anume că istoria este făcută de 

plutonieri inspiraţi ( Revelaţiile durerii, p. 116), este privită cu suspiciune: 

„Nu sunt solidar şi nu mă înţeleg decât cu cei care cred în anumite valori 

inaccesibile gloatei “ (Caiet, III, p. 62). 

 Această dramă a lucidităţii, derivată din poziţionarea pe o anume 

treaptă istorică, îi permit lui Cioran să pretindă un destin pentru ţara sa 

natală. Şi totuşi, se pune întrebarea: vede Cioran o urmă de evoluţie, de 

progres, la nivelul civilizaţiei măcar, dacă nu la cel al destinului individual şi 

social. Cel considerat mai degrabă cobe, piază rea „un amateur du desastre” 

(Jean D´Ommerson) nu a încetat nicio clipă să atenţioneze asupra unei 

posibile apocalipse a civilizaţiei. 

 Făcând referire la „solidaritatea negativă” a publicului, gânditorul, 

asemeni unui Diogene strămutat din butoi în mansardă, observa neîncetat 

„semnele limpezi ale unei vitalităţi în scădere”, anticipând un „sfârşit al 

istoriei”. Problema nu e lipsită de sens: civilizaţia actuală nu este cea mai 

sigură şi nici cea mai stabilă din istoria umanităţii. Cioran însuşi era convins 

că nu există progres şi cu atât mai puţin credea în ideea de civilizaţie: 

„Occidentul se degradază continuu, pe toate planurile”, era teza sa cea mai 

frecventă. De altfel, Cioran manifesta o teamă fizică profundă faţă de 
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tehnologia curentă, refuzând, de pildă, să utilizeze telefonul, televizorul, 

evitând chiar  călătoria cu taxi-ul, avionul sau trenul.  

 Revenind la problema emancipării României, respectiv la trecerea pe 

o altă treaptă istorică, reamintim că discuţia nu porneşte de la ideea ce 

trebuie să devină ţara noastră, ci ce trebuie ea să rămână. A continua cu 

omenia, bunătatea, cumsecădenia, transpuse metafizic în înţelepciunea 

tradiţională, înseamnă a ne întări „aspectele negative al specificului 

naţional”. Soluţia ar fi, în opinia sa, un colectivism naţional, temă ce 

depăşeşte atât fascismul agresiv, cât şi comunismul totalitar. 

 Evoluţia naţională ar trebui să ne conducă către un soi de colectivism 

naţional, temă fără o încadrare ideologică anume, dar justificată prin 

„instinctele noastre cele mai profunde” (Istorie şi utopie, p. 100). 

Cercetătorii avizaţi au afirmat că toată opera lui Cioran este un Jurnal. Ionel 

Necula oservă că gânditoul era doar captiv al „stărilor sale de spirit” (Cioran 

în receptări… p. 232). 

 A cioraniza înseamnă, aşadar, şi o formă de îndoială (scepticism este 

termenul preferat de Cioran) dar niciodată dusă până la capăt. Gânditorul nu 

îşi permite să acrediteze certitudini, de teamă că abuzul de iluzii aduce cu 

sine îndoiala. Scepticismul cioranian ar trebui deci suspectat:  nu este nici 

suficient de riguros, nici definitiv ca o deviză. Un lucru e sigur: odată cu 

Cioran filosofia coboară de pe piedestalul suveranităţii abstracte şi se 

plasează în patrimoniul trăirii subiective (Necula, Căderea…, p. 44).  

 E tot ce lasă în urmă acest Prometeu compromis de tentaţia căderii. 
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                                             DESPRE FERICIRE 

 

Am văzut fericirea rătăcindu-se şi am acceptat s-o privesc ca pe-o 

problemă. Fiindcă ea îmi părea a fi un fruct al unui ceremonial ucis între 

genunchii neruşinaţi ai nopţilor clandestine de nuntă.  

Căci nu e posibil să dai oamenilor fericirea ca pe-un algoritm. Cine ar 

fi capabil să întemeieze fericirea pe raţiune? Să o clădească după o logică 

anume? Ea există şi nu există în acelaşi timp. Ea este imperceptibilă 

asemenea unei grămezi de umbre fără linişte şi fără intimitate. 

          A vorbi despre fericire atâta vreme cât omul este o fiinţă nedefinibilă 

mi se pare un nonsens. Conştientizarea propriei existenţe te duce la absurd. 

Iar absurdul şi fericirea sunt de nedespărţit. Ele nasc durere în trup şi 

tulburare în suflet. 

Iată de ce, fericiţi sunt cei ce au plăceri. A trăi sub semnul plăcerii, 

înseamnă a trăi sub tutela înclinaţiei. Iar înclinaţia, este mai puternică decât 

datoria şi singura care conduce lumea. 

Şi pentru aceasta spun că raţiunea nu e decât un slujitor al spiritului, 

căci ea transformă înclinaţia în necesar şi dorinţa în obsesie. 
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Viciul, ca suspin al fericirii, naşte sufletul cărnii. Îl înalţă spre 

adevărata conştiinţă, a reflexelor nealterate oferindu-i supleţe şi subtilitate. 

Esenţa viciului e profunzimea umanului. O formă de răzvrătire împotriva 

infidelităţii certitudinilor. 

Şi pentru că orice dorinţă, orice viciu înseamnă constrângere, 

fericirea e ca o ameninţare care apasă făcându-te să te mişti, să gândeşti, să 

iubeşti, să plângi, să urăşti. O simţi palpitând asemenea unei stridii aruncate 

pe nisip şi răzvrătită de scurgerea valurilor mării. Vrei s-o salvezi, dar 

obişnuinţa cu care-ţi compătimeşti destinul, te opreşte. La marginea timpului 

care mai crede că exerciţiul înţelepciunii în această lume rămâne imperfect. 

Ce sens ar avea pentru noi un eveniment care expiră în actualitatea 

sa, datorită ostenelii gândului? Unde ar mai fi dulceaţa pervertirii?  Inocenţa 

ideii înregistrează doar băltoaca certitudinilor predicată în biserica raţiunii, în 

vreme ce scandalul lăuntric al senzaţiei te copleşeşte ca pe un sfânt al 

Imediatului.  

Nu suntem fericiţi pentru că suntem prea raţionali...  

Fugim de caverne, ne plagiem cu neruşinare oftatul verbului, 

devenim asasinii moralităţii, suntem locuitorii unui univers oficial… 

Trăim Nefericirea care ne-a înfeudat limpezimea destinului hărăzit. 

Bâlciul vremii ne perpetuează condiţia primitivă: de fiinţă bipedă, 

gânditoare şi cu limbaj articulat. Adică o paiaţă cu globule roşii, desenată 

când euclidian, când neeuclidian pe o margine de hârtie pe care 

imposibilitatea unei soluţii o aruncă la coş. 

Trăim Nefericirea fiindcă suntem incapabili de Fericire. De 

luciditatea afectivă a viciilor. Ne întoarcem cu spatele spre plăcere ca nişte 

caricaturi meschine şi rânjind a îndoială şi plictis nu mai ştim nici măcar să 

ne răstignim. Ne este frică să supravieţuim Nefericirii, să ne trădăm 

neputinţa… 

Şi când credem că am trăit, ultima filă a capriciilor minţii ne rosteşte 

arta de a putrezii. 

Fericiţi aceia descompuşi în muguri de simţuri! Fiindcă viciul e 

cuminţenia sufletului şi singura cale de a trăi minciuna raţiunii şi adevărul 

inimii… 
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      EURIPIDE (484 î.Hr.- 406 î.Hr.) 

Grecii, preocupaţi de mister şi de armonie, de importanţa numărului în cuprinsul vieţii, 

au descoperit că numărul patru, absolutul pe scala lor, în existenţa lui Euripide este de patru 

ori patru, cifră considerată de ei ca reprezentând superlativul împlinirilor. Şi la fel de 

tulburător: 4·4 = 16 = 7. Altă cifră cu caracter fast. 

Aparţinea unei familii de negustori oarecare, mama, se pare că vindea buruieni de leac, 

la piaţă. 

Primeşte o educaţie superioară, în cadrul căreia, familiarizarea cu cei mai de seamă 

filosofi ai vremii – Archelaos, Anaxagoras şi Protagoras – e la loc de cinste. 

Bun prieten cu Socrate (despre care, gurile rele, susţineau că-i scria piesele, lucru 

nefondat), e modelat de acesta pe linia investigării profunde a sufletului omenesc, 

dezvăluirile scoase la iveală de aceste cercetări fiind nu o dată surprinzătoare prin adevărul 

şi noutatea lor. 

Cultura şi-a completat-o studiindu-l temeinic pe Homer, cele două epopei create de 

acesta fiind permanent în atenţia sa. A studiat, de asemenea, operele lui Solon şi Hesiod. 

Un mare rol în definirea sa ca dramaturg aveau să aibă predecesorii săi, Eschil şi Sofocle. 

Dar, ca orice creator de geniu, influenţa lor a preluat-o în mod original, inventând noi 

structuri dramatice şi îmbogăţind temele de până atunci ale tragediei eline. 
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O altă caracteristică existenţială personală o constituie faptul că n-a participat activ la 

viaţa politică a timpului său. A preferat lecturile şi meditaţia pe marginea lor. 

Opera sa dramatică este rezultatul variaţiunilor mereu reînnoite pe temele cele mai 

stringente ale ipostazelor umane, abordate în piesele sale din tot alte unghiuri de vedere. Aşa 

se face că imaginea pe care Euripide ne-o propune despre om şi problemele sale este una 

foarte apropiată de propria noastră viziune – modernă. 

În timpul războiului peloponesiac s-a implicat totuşi în evenimente, dându-şi seama de 

importanţa decisivă a momentului pentru ulterioara evoluţie a istoriei. 

1.  FEDRA,  UNUL  DIN  ETALOANELE  DRAGOSTEI - PASIUNE 

Una dintre posibilele definiţii ale omului ar putea fi şi aceasta – este un necontenit 

căutător de puteri, graţie cărora viaţa să-i devină, dacă nu mai uşoară, în orice caz, mai 

demnă. Iar printre cele mai mari puteri sunt toate acelea care privesc mai deplina sa 

cunoaştere de sine. 

Nu există seminţie care să se fi abătut de la acest deziderat. Dar parcă niciuna n-a depus 

o râvnă mai mare în acest sens ca grecii antici. Unul dintre cei şapte înţelepţi – Chilon 

lacedemonianul – a avut fericita şi lapidara inspiraţie de a sintetiza într-o formulă de mare 

sugestivitate esenţa acestei căutări, când afirma: „cunoaşte-te pe tine însuţi”. Şi cum erau 

îndrăgostiţi de expresiile capabile să determine cele mai variate conexiuni, i-au conferit 

statut de lege lăuntrică sculptând-o pe frontispiciul templului din Delfi. S-o vadă oricine şi 

toţi s-o poată pune în aplicare în propria lor viaţă şi potrivit temeiurilor personale. 

Una dintre cele mai importante dintre aceste puteri s-a dovedit a fi pasiunea. Ea a fost 

imaginată încă dintru începuturi ca o sabie. Apucată de unde s-o nimeri, ea îl taie, şi uneori 

fără putinţă de scăpare, pe imprudent, dar luată de mâner, ea devine o armă de luptă 

împotriva multor neajunsuri ale firii umane. Cu o condiţie. Esenţială. Să fie înţeleasă 

totdeauna numai la singular. Eminescu a surprins această caracteristică atunci când spunea – 

pasiunea înalţă, pasiunile înjosesc. Într-adevăr, înzestrat cu statut de regalitate, pasiunea 

poate fi atotputernică. Înţeleasă ca gloată, ea poate determina cele mai dureroase căderi. 

Cel care avea să-i confere o semnificaţie aparte va fi Euripide. De fapt, pentru el, o viaţă 

devenea interesantă, şi merita să fie trăită numai dacă omul şi-o clădea pe o pasiune. Aceasta 

îl ajuta să discearnă frumuseţi ce de obicei scapă privirilor grăbite sau superficiale, să 

distingă adevăruri cărora le place să se ascundă sau să-şi desfăşoare existenţa pe planuri 

secundare şi să observe binele acolo unde alţii n-au cum să-l vadă. 

Pentru ca acest miracol să se petreacă era nevoie, însă, de o savantă tratare a pasiunii, 

care trebuia ţinută între nişte hotare a căror încălcare aveau întotdeauna consecinţe funeste 

pentru temerar. Şi nu numai pentru el, urmările vizându-i pe toţi cei aflaţi în preajmă. 

Fedra este o astfel de pasionată. Fiica unei mame recunoscute ca o hiperexcesivă 

senzuală, sora unei înflăcărate de aceeaşi pornire, tânăra soţie a lui Tezeu poate şi-ar fi 

ignorat în continuare ardoarea dacă soţul ar fi rămas mai multă vreme lângă ea. Mamă a doi 

copii, dar mai apropiată ca vârstă de Hipolit (Hippolyt) decât de Tezeu (care foarte bine ar fi 

putut să-i fie tată), dacă n-ar fi fost ceea ce în mod obişnuit se numeşte o femeie neglijată, 

dacă nu chiar abandonată, graţie inteligenţei care o defineşte,  

s-ar fi putut ţine la distanţă de primejdia care o va prinde în mrejele-i indestructibile. Nu 

vrem s-o scuzăm dar nici s-o desconsiderăm mai mult decât merită. 

Ca toate marile personaje ale dramaturgiei universale, şi Fedra are propria ei deviză 

lăuntrică: „Caut o cale să-mi salvez nobleţea de ruşine”. Replica o desemnează ca pe o 
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femeie care, în toiul pasiunii mistuitoare, mai posedă destulă luciditate în stare să-i 

împiedice abandonarea totală, atât de caracteristică celorlalte femei din familia ei. 

Suntem a treia zi după ce s-a declanşat, ca erupţia unui vulcan, patima pentru cel care o 

slujeşte pe Artemis. Acesta, ca şi zeiţa aleasă călăuzitoare, are vocaţia feciorelnicităţii, fapt 

care agravează şi mai mult suferinţele tinerei regine: „Sărmana de mine! Ce-am făptuit? / 

Unde, unde  

m-am rătăcit, departe / de sănătoasele gânduri?”. Este o stare sufletească în care, bunul-simţ 

continuă să-şi semnaleze prezenţa. Eroina ştie că se află pe un tărâm pe care n-ar fi trebuit să 

păşească niciodată, imaginea sănătoaselor gânduri, ce n-au părăsit-o, sunt un indiciu în acest 

sens. 

Fedra îşi dă seama de anormalitatea situaţiei: „Am fost nebună./ Un zeu m-a împins în 

această sminteală”. Nu este specificat numele zeului, de fapt, o zeiţă, Afrodita, invidioasă pe 

Hipolit, ce-i închina jertfe rivalei eterne, ea însăşi zeiţă a vânătorii şi a castităţii. Amănuntele 

ni le dă Euripide însuşi în chiar debutul piesei. 

Fedra îşi dă seama şi, spre cinstea ei, mai are destulă pudoare: „Doică, ascunde-mi iarăşi 

obrazul. / Roşesc pentru tot ce-am rostit”. Euripide stabileşte mereu un raport între pudoare 

şi senzualitate, combinaţie care ar putea să pară unora, aberant. Pentru cei care se dumiresc, 

însă, cum stau lucrurile, nimic nu este mai firesc. Senzualitatea, când este autentică, se 

slujeşte de pudoare pentru a-şi spori farmecele. Iar pudoarea se dezvăluie pe sine ca fiind 

sălaşul unei senzualităţi care o face cu atât mai atrăgătoare. Evident, toate acestea se petrec 

la nivel intuitiv, nimic neputându-se premedita aici, unde spontaneitatea este aceea care 

impune legile. 

Amărăciunea Fedrei este imensă: „O, dacă ar exista măcar perioade de linişte: /Îndată ce 

mintea mi se îndreaptă,/ mă copleşeşte durerea,/ dar şi nebunia înseamnă tot chin”. 

Concluzia la care ajunge: „Atunci, mai bine să mori / fără să ştii de ce suferi.” 

Doica încearcă să afle originea răului Fedrei. Întrebărilor ei dibace, năpăstuita doreşte să 

le opună o la fel de abilă eludare: „Mă pierde o fiinţă dragă, fără voia mea şi fără voia lui.” 

Sau „Lasă-mă cu păcatul meu!”. Desperarea îndrăgostitei este cu atât mai sfâşietoare cu cât 

se pare că nici o femeie din neamul ei n-a fost exceptată de excesul care acum o copleşeşte 

pe ea însăşi. „Mamă sărmană, mamă, ce dragoste pustiitoare  

ţi-a fost hărăzită”. „Şi tu, nefericito, cea de-un sânge cu mine, soţia lui Dionysos!”. „Şi eu a 

treia care pier, sub ce fel de soartă, urgisita de mine!” 

Dorind să-şi descurce propriile ei gânduri, Fedra o întreabă pe Doică: „Ce vor să 

înţeleagă oamenii prin iubire?”. Răspunsul vine explicit: „Cea mai dulce plăcere, fiica mea, 

dar şi cea mai cruntă durere”. Auzindu-l, regina conchide: „Deci nu mi-a fost dat să cunosc 

decât jumătatea iubirii”. Nu specifică jumătatea. E limpede. Nu poate fi alta decât cea 

cruntă. 

Când află, în sfârşit, taina Fedrei, Doicăi totul îi apare pierdut. Întreaga ei experienţă în 

domeniu o îndreptăţeşte în atitudine: „Vai mie, ce spui, Fedra? Mi-ai frânt inima. Femeilor, 

e prea cumplit! Cum să mai rămân în viaţă? Ziua-mi este urâtă, vederea luminii-mi este 

urâtă. (Cade la pământ. Câteva femei din cor vin şi o ridică). 

Vreau să pier, lăsaţi-mă să cad într-o genune! Moartea-mi va fi adăpost împotriva vieţii. 

Rămâneţi cu bine. Eu nu mai sunt printre voi. 

Iată aici o femeie cu inima curată, care-i târâtă silnic de pacostea iubirii. 
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Kypris nu e numai o zeiţă: este ceva mai presus de zei, ceva mai mare, ea care  ne-a 

pierdut: pe Fedra, pe mine şi această casă.” 

Femeile, atât de imperialiste, în imensa majoritate a manifestărilor existenţiale, se 

dovedesc extraordinar de solidare ori de câte ori este vorba despre iubirea uneia dintre ele. 

Aşa se petrec lucrurile şi acum. Femeile care alcătuiesc Corul exclamă: „Aţi auzit/ aţi 

ascultat/ mărturisirea de neauzit,/ plânsul reginei/ şi cazna ei nebună? / O, Fedra,    de-am 

muri/ înainte s-ajungem la rătăcirea/ ce-ţi bântuie inima!/ Vai nouă, vai, vai,/ câtă durere, 

năpăstuite ce suntem!/ O, suferinţă, doica omenirii!”. Câtă expresivitate în această suferinţă, 

doica omenirii! Este parcă un nou început, la scară umană, preconizat de uluitoarea idee. 

Să revenim, însă, la lamentaţiile Corului: „Ţi-ai scos la iveală rana”. Alt vers copleşitor.     

Prin implicaţiile determinate de un astfel de gest:  

„Ce-ţi va aduce – mai înainte să apună – ziua de astăzi?”. Fiindcă o astfel de dezvăluire, 

antrenează întregul destin în iureşul ei: „Ce săvârşire nemaivăzută/ Se va petrece-n palat?/ 

De-acum este limpede soarta/ spre care te mână Kypris,/ o, Fedra, mlădiţa nefericită a 

Cretei.” 

Cum va reacţiona Fedra? este cea mai legitimă întrebare. Şi aceasta pentru că unor 

plângeri atât de sfâşietoare ca ale Corului – suprema dovadă a intensei lui participări la marea 

nefericire pe care tocmai a aflat-o – trebuia să li se dea un răspuns. Pe măsură. Dacă nu 

cumva chiar încă mai sufletist decât a fost aportul lui. Fedra, „ridicându-se încet în picioare” 

spune Euripide între paranteze, şi era firesc să se ridice încet, slăbită de chinuri, dar şi de 

foamea îndurată din momentul trezirii nenorocirii ei, rosteşte un lung monolog, lung ca 

dimensiuni, şi totuşi parcă prea concis datorită frumuseţii ideilor înfăţişate: „… mi s-a 

întâmplat mai demult, în lunga trecere a nopţilor, să mă întreb ce anume surpă traiul 

muritorilor”. Devenim atenţi. Nu este aceasta una dintre temele de etern interes care străbat 

secolele de parcă ar fi clipe? „Rămân încredinţată că dacă oamenii săvârşesc răul nu e din 

pricina vreunui neajuns firesc al judecăţii lor, căci chibzuinţa multora e dreaptă.” 

Ce strălucită captare a atenţiei! „Iată cum trebuie să fie privit mai degrabă lucrul acesta”. 

Ni se promite o rezolvare. Indiferent de ce natură ar fi ea, e de datoria noastră să-i acordăm 

interesul. 

Enunţul care urmează are greutatea lui în aur: „Noi cunoaştem binele, îl cuprindem cu 

mintea, dar nu ne dăm silinţa să-l înfăptuim: unii din moliciune, alţii, fiindcă punem înaintea 

virtuţii altfel de plăceri”. Avertismentul e clar, ori cel avertizat poate evita posibila greşeală 

în care cad cu siguranţă mulţi dintre cei care-l ignoră. 

Oare despre ce fel de plăceri poate fi vorba: „… taifasurile lungi, dulceaţa timpului 

pierdut, ispitele şi desfătările ruşinoase”. Da. Sunt tot atâtea capete de pod pe care viciile le 

construiesc pentru ca armatele lor să poată trece peste improvizatele, la iuţeală, poduri. 

Ni se propune chiar o modalitate de decantare: „… ruşinea e de două feluri: una fără 

păcat, cealaltă spre povara caselor; de le-am putea deosebi limpede între ele, nu am folosi 

aceleaşi litere ca să deosebim două idei.” 

Fedra se credea apărată: „Fiind pătrunsă de aceste gânduri, nicio vrajă din lume n-ar fi 

putut să mi le spulbere şi să mă împingă la greşeli potrivnice.” 

Atunci cum a fost, totuşi, posibilă reacţia ei? „Am să vă destăinuiesc drumul urmat de 

gândurile mele. Când am fost lovită de iubire, n-am avut decât o singură grijă: cum să îndur 

această rană cât mai frumos.” 
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Excelent procedat. Omul capabil să se întărească singur e de admirat: „La început am 

chibzuit să tac şi să-mi ascund boala”. Drumul e bun: „Căci nu poţi limbii să-i încredinţezi 

nimic; ea ştie foarte bine să mustre gândurile altora, dar nouă înşine, nedomolită, ne iscă 

numeroase necazuri”. Raţionament de necombătut. „Apoi am chibzuit să-mi înfrunt 

nebunia, cu îndrăzneală, şi s-o răpun prin stăpânire de sine”. Înţeleaptă hotărâre. 

Între înţeleptele noastre hotărâri şi realitate însă rareori există o modalitate de înţelegere: 

„În cele din urmă, văzând că nu izbutesc s-o înving pe Kypris, am hotărât să mor”. Într-o 

astfel de decizie adeseori e multă precipitare. Iar ea e nevoie să fie temperată. Şi cum poate 

fi temperată altfel decât amânând-o prin reflecţia asupra ei: „Mi s-a părut calea cea mai 

potrivită, şi nimeni nu-mi va sta împotrivă.” 

De moarte nu te poţi apropia dacă sufletul ţi-e apăsat: „Nu vreau nici să rămână ascunse 

faptele mele frumoase, nici să am prea mulţi martori pentru cele  de ruşine.” 

Numeroase erau opreliştile ce trebuiau înfruntate: „Ştiam că dorul meu, că boala 

dragostei mele mă acoperea de ocară, ştiam prea bine şi aceea că eram femeie, ţintă pentru 

dispreţul tuturor.” 

Ajunsă în acest punct, Fedra, într-un efort suprem de desolidarizare de femeia care a 

luat-o razna iniţial, aruncă parcă o anatemă: „De ce nu a pierit, ca o nemernică, nevasta care  

a purces, întâia, să-şi necinstească patul căsniciei cu alt bărbat?”. Aşa a luat naştere un 

flagel: „Din casele nobile răul acesta s-a răspândit printre femei”. Impactul devastator i-a 

fost facilitat: „Când stricăciunea are trecere la oamenii aleşi, e limpede că secăturile îşi fac 

din ea o virtute”. Remarcabil este spiritul de observaţie euripidian, şi profunde revelaţiile 

sale: „De asemenea, urăsc femeile smerite în cuvinte, care se dedau în taină la îndrăzneli 

desfrânate.” 

Mirarea care îi provoacă următorul gând, ne-o înfăţişează animată de o irepresibilă 

nevoie de puritate: „O, Kypris, doamna mării, cum de mai cutează ele oare să privească în 

ochii soţului care le strânge în braţe, fără să li se pară că aud, îngrozite, cum bezna părtaşă şi 

pereţii odăii prind glas ca să le dea în vileag.” 

Ceea ce este foarte lesnicios pentru o femeie oarecare e imposibil de suportat pentru una 

de excepţie: „Iată, dragele mele, de ce am hotărât să mor: nu vreau să fiu silită să-mi 

necinstesc bărbatul şi copiii ce i-am născut”. Motivaţia e întărită: „Vreau ca fiii mei, liberi, 

să poată cuvânta nestingheriţi şi să-nflorească în cetatea slăvită Atena, luminaţi de renumele 

bun al mamei lor”. Şi atinge chiar un punct culminant: „Căci omul, oricât de dârză i-ar fi 

inima, se simte rob dacă este chinuit de gândul că părinţii lui au fost nemernici.” 

Fedra, ca o rafinată şi cultivată cugetătoare, generalizează filosofic: „Se spune că numai 

un singur bun este de-un preţ cu viaţa: cugetul limpede şi drept al omului”. Admirabilă 

sinteză. Şi nu  o dată mântuitoare, atât de existenţă, cât şi de destin. 

Există ceva care separă oamenii cumsecade de cei împovăraţi de rele: „Adevăratul chip 

al muritorilor ticăloşi e dat în vileag la-mplinirea sorocului, când Timpul le ridică în faţă 

oglinda lui şi se  privesc înlăuntru, aşa cum se uită în oglindă o fată.” 

Este un autoportret care, pentru a fi desăvârşit, mai are nevoie doar de o trăsătură de 

penel. Şi ea este efectuată: „Să nu fiu numărată niciodată printre ei!” 

Cuvintele Corifeului sună ca o concluzie: „Ce frumoasă e de-a pururi virtutea şi câtă 

slavă nobilă rodeşte pentru muritori!” 

Este momentul de apogeu al Fedrei. Dar zeii sunt invidioşi ori de câte ori le este dat 

muritorilor să trăiască o astfel de încununare cosmică. Şi trimit câte un mesager, dotat cu o 
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elocvenţă de tip special care, aparent săvârşeşte binele, dar în esenţă provoacă decisiv nu 

numai moartea, ci şi ruşinea fără margini a celui atât de sus situat până mai adineaori. 

Moartea este ceva inevitabil, ruşinea însă este un soi de moarte ivită în plină viaţă şi 

oamenilor sensibili, şi Fedra este unul dintre aceştia, acest gen de moarte este mai 

înspăimântător decât primul. 

Rolul acestui mesager îl are Doica. Cu puţină vreme înainte, am văzut-o   dorindu-şi 

sfârşitul. Cuvintele ei şi atunci au fost emoţionante. Femeia părea convinsă de tot ceea ce 

spunea. Acum, la fel de convinsă, dacă nu cumva chiar mai convinsă, pledează pentru exact 

contrarul: „Stăpână, auzind încercările tale, în clipa dintâi m-a cuprins o groază cumplită; 

acum însă îmi dau seama că am fost neroadă”. Şi ca să nu rămână mai prejos decât cea 

căreia i se adresează, iat-o formulând un aforism: „Dar în viaţa omului gândurile din urmă 

se dovedesc a fi mai înţelepte”. (Parcă noi, românii, n-avem acel faimos proverb prin care e 

invocat Dumnezeu care să ne dea tuturor mintea noastră de pe urmă? Ca şi când aceasta s-

ar deosebi de cele care o preced! Fiindcă între cea dintâi şi cea de pe urmă pot exista nu ştiu 

câte altele…). Şi conchide Doica: „Ceea ce ţi s-a întâmplat nu-i nemaipomenit şi nici de 

neînţeles.” 

Şi în cea mai bună tradiţie socratică, socratică şi nu sofistică, Socrate dezbătea o 

problemă cu intenţia de a-i afla cea mai bună soluţionare posibilă, sofiştii complicau o 

problemă pentru a-şi arăta destoinicia mentală şi a obţine mai puţin aplauze şi mai mult 

beneficii băneşti, ne surprinde prin arguţia de care dă dovadă: „Asupra ta s-a abătut mânia 

unei zeiţe. Te-ai îndrăgostit. Ce este de mirare într-asta? Aşa e datul multor oameni. Vrei să 

te desparţi de viaţă pentru că iubeşti? Ar fi, desigur, o cale aspră pentru toţi îndrăgostiţii de 

azi şi de mâine, dacă ar fi datori să moară”. Ce temeinică disculpare! Şi este abia 

începutul… 

Noile argumente vor să demonstreze că omul este cu totul la dispoziţia zeităţilor: 

„Kypris e de neînvins, când se prăvale în deplină putere. În inima celui supus ea se strecoară 

dulce, dar pe cel care îi stă în cale mândru şi trufaş, închipuie-ţi cum îl ia în stăpânire şi cum 

îl zguduie.” 

Puterea zeiţei iubirii este asemeni forţelor naturii. Cine îi poate oare rezista? „Kypris 

bântuie în eter şi se umflă cu talazurile mării. Totul s-a plăsmuit prin ea, viaţa o seamănă ea 

şi ea stârneşte iubirea, din care  

ne-am ivit cu toţii, noi care umplem pământul.” 

Zeii înşişi îi plătesc un consistent tribut: „Toţi cei care au scrieri din vremurile vechi şi 

cei care se află veşnic în legătură cu Muzele ştiu că Zeus, odinioară, s-a înflăcărat de 

dragoste pentru Semele, şi mai ştiu că Eos, zeiţa zorilor strălucitoare, l-a răpit printre 

muritori pe Kephalos, din pricina dragostei. Şi totuşi amândoi sălăşluiesc în cer şi nu se 

grăbesc să părăsească tovărăşia nemuritorilor; fiind învinşi de ursită, bag seama că sunt 

fericiţi s-o îndure.” 

Dacă acestea sunt realităţile, de ce Fedra nu s-ar înscrie printre privilegiaţi, la rându-i? 

„Şi tu, tu pentru ce nu te-ai supune? Părintele tău ar trebui să te zămislească numai după 

anume tocmeală şi să nu te pună sub ocrotirea altor zei, dacă nu vrei să urmezi legile firii”. 

Intervin diverşi colaboratori gata să-şi ofere binevoitoarele servicii: „Ce crezi, câţi oameni 

cu mintea zdravănă, văzând că-n paturile lor se lăfăie desfrâul, nu-şi întorc privirea în altă 

parte?”. Ba, însăşi părinţii sunt dispuşi să-şi ajute odraslele: „Câţi părinţi nu-şi ajută copiii 

vinovaţi de iubire să câştige mai lesne ceea ce poftesc?”. 
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Doica simte nevoia să pluseze: „Căci adevărata înţelepciune a oamenilor este să arunce 

un văl peste cele urâte”. Să arunce vălul şi să-şi vadă mai departe de promiscuitate? 

Lesnicioasă optică, adresându-se celor mai comuni dintre semeni. Practica existenţială 

confirmă această optică: „Muritorii nu trebuie să-şi desăvârşească mult viaţa; ei nu pot nici 

măcar acoperişurile caselor să le potrivească fără greşeală”. Dacă exigenţele sunt cele ce 

sunt: „Iar tu cum socoţi să ieşi la liman din năpasta în care te-a prăbuşit destinul?”. Da, este 

o întrebare. La care fiecare ar trebui să reflecteze personal şi îndelung. De ce ar mai face-o şi 

Fedra? Doica are şi pentru ea răspunsul necesar: „Dacă în tine zace mai mult bine decât rău, 

ca făptură omenească poţi să te consideri mulţumită.” 

Parcă am asista la o incantare magică, în decursul căreia se urmăreşte adormirea 

victimei: „Haide, copilă dragă, alină-ţi inima rea, frânge-ţi trufia, căci nu e altceva decât 

trufie voinţa de a fi mai puternică decât zeii”. Eşti om, mai mult, eşti femeie, deci cu atât 

mai mult îţi poţi îngădui importante rabaturi de la adevărata conduită de om: „Primeşte 

dragostea cu îndrăzneală, ţi-a fost hărăzită de un zeu şi din inima ta suferindă schimbă spre 

bine suferinţa”. Ceea ce intuiam doar se adevereşte: „Se află descântece şi vorbe de vrajă, 

vom găsi un leac şi pentru boala ta.” 

Tolba experienţelor de dragoste ale Doicăi scoate la iveală cea mai preţioasă dintre 

nestemate: „Cât de încet ar izbuti să se descurce bărbaţii, dacă noi, femeile, nu am scorni 

mai întâi mijloacele nimerite!” 

În felul său, acest monolog al Doicăi sintetizează o savuroasă concepţie despre viaţă, 

frustă, dar atât de răspândită printre oamenii comuni. Este un amestec de înţelepciune şi de 

lipsă de scrupule, în mare măsură inconsistentă, încât e dificil de stabilit dozele respective 

combinate într-însa. 

Corifeul, deopotrivă impresionat de ambele discursuri, formulează o apreciere exactă: 

„Fedra, cuvintele ei ţi-s mai de folos decât ale tale, spre îndreptarea nenorocirii de acum, dar 

laudele mele sunt pentru tine. De fapt aceste vorbe te dor mai tare decât învinuirile doicii şi-

ţi vine mai greu să le asculţi.” 

Sora Ariadnei este încă lucidă: „Iată de ce se pierd cetăţile muritorilor, cele mai bine 

rânduite, şi de ce se ruinează casele: din vina cuvântărilor peste măsură de frumoase”. Fedra 

intuieşte rolul nefast al unor astfel de discursuri: „Nu trebuie rostit ceea ce sună dulce 

urechilor, ci numai vorbele care ne duc spre slavă.” 

Sunt oameni cărora dacă vrei să le retezi elanul nu există altă cale decât aceea de a-i pune 

la punct. Ei văd în laudele care li se aduc o aprobare tacită, care le îndreptăţeşte 

perseverenţa. Doica face parte din această categorie. Astfel de specimene au o înnăscută 

„ştiinţă” psihologică, indiferent de locul social ocupat, fie el cât de neînsemnat. De aceea ea 

îşi continuă operaţia de învăluire a Fedrei (înduioşată): „Ce înseamnă aceste vorbe semeţe? 

N-ai nevoie acum de rostiri împodobite, ci trebuie să ajungi cât mai grabnic la inima omului 

tău şi să-i dezvălui, fără înconjur, ce se petrece în tine”. Strategia este fără cusur. Şi 

corespunde unei îndelungate practici multimilenare: „Dacă n-ar fi în cumpănă viaţa ta şi 

dacă ai fi rămas stăpână pe tine, eu niciodată nu te-aş fi împins pe-această cale, spre 

împlinirea dorului şi a plăcerii”. (Tot bietul păgubaş e vinovat. Nu insistenţele ei vehemente, 

ci lipsa de stăpânire a victimei.) „Dar acum se dă marea bătălie de care atârnă mântuirea 

vieţii tale şi nu este nimic ruşinos într-acestea!” 

Fedra se apără încă: „O, sfaturi cumplite! Închide-ţi gura, nu mai rosti niciodată 

asemenea vorbe sfruntate!”. Dacă i-ar fi spus atât de categoric după ampla ei replică, Doica, 
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timorată, poate ar fi tăcut. Poate. Dar acum e mult prea târziu. Simţul ei omenesc îi spune că 

este foarte aproape de o mare victorie. Şi insistă: „Sfruntate, se poate, dar mai priel-nice ţie 

decât nişte cugetări frumoase”. (Doica are şi memorie. Ea redă în proprii ei termeni spusele 

Corifeului. Iar acest soi de preluare ne-o reco-mandă ca redutabilă. Nu numai tenace. Şi 

vicleană. Ba chiar inteligentă.) „Şi-apoi această purtare a mea, dacă e să te scape, preţuieşte 

mai mult decât lauda deşartă a neprihănirii, pentru care te simţi mândră să mori.” 

Fedra mai ridică încă o dată fruntea sus: „În numele zeilor, nu! Cuvintele tale sunt 

iscusite, dar neruşinate. Să nu mergi mai departe! Eu  

de-abia mi-am strunit inima”. O adiere de nesiguranţă se presimte în cuvintele ei: „Însă o 

inimă îndrăgostită, auzindu-te cât de înflorit vorbeşti despre ticăloşie, alunecă din nou în 

ticăloşia de care vrea să scape”. Zbaterea sa este tot mai lipsită de energie. Doica simte şi 

continuă insinuările: „Dacă acesta ţi-e gândul, n-ar fi trebuit să cazi în greşeală, dar ai 

păcătuit. Dă-mi ascultare. Împlineşte-mi măcar această dorinţă.” 

Ca să dea mai mare greutate spuselor sale, „cu voce scăzută” spune în paranteză 

Euripide, îşi dezvăluie tainicele intenţii. Vocea scăzută este numai potrivită, poate chiar 

inspirată, pentru astfel de demersuri: „Am acasă filtre de iubire fermecate, mi-am adus 

aminte acum. Acestea fără să-ţi scadă cinstea şi fără să-ţi tulbure mintea, te vor vindeca de 

boală, dacă nu eşti fricoasă din fire”. Şarlatanii întotdeauna recurg la o portiţă de scăpare, 

atribuindu-le celor manipulaţi eventuala nereuşită a mijloacelor folosite – dacă nu eşti 

fricoasă din fire, este o astfel de portiţă. 

Practica invocată de Doică face parte din cea mai obişnuită practică magică: „Îmi trebuie 

un semn de la cel după care tânjeşti, o şuviţă de păr sau o bucată din veşmântul său, ca să vă 

unesc pe amândoi într-o singură desfătare.” 

Lucrurile ajunse aici, Fedrei nu i-ar mai rămâne altă alternativă decât s-o alunge pe 

Doică. Dar în locul unei acţiuni hotărâte, ce ne este dat să auzim? „Leacul tău este unsoare 

sau băutură?” A ce aduce o astfel de întrebare? A capitulare. 

Într-un fel, Fedra n-ar fi fost femeie dacă n-ar fi plecat urechea la promisiunile Doicăi. Şi 

ar fi însemnat să fie cu atât mai puţin ea însăşi, deci excesivă, cum au fost toate de acelaşi 

sânge. 

Orice procedeu ar fi ales însă Doica spre a-l atrage pe Hipolit, n-ar fi avut nicio şansă să-l 

înduplece în vreun fel. Cu atât mai puţin modul cu totul neîndemânatic, rudimentar la care a 

recurs: convingerea, prin vorbe. De ce? Dezvăluirile tânărului despre sine sunt mai mult 

decât edificatoare: „O, Zeus, de ce-ai rânduit sub lumina soarelui, alături de bărbaţi, femeile, 

aceste fiinţe de păcat şi nemernicie”. Se putea ceva mai definitiv ostil? „Dacă voiai să 

semeni în lume spiţa muritorilor, nu trebuia să te slujeşti pentru asta de femei”. Oroarea pare 

totală. „Închinând în templele tale greutăţi de aur, de fier sau de aramă, oamenii şi-ar fi 

cumpărat sămânţă de copii, fiecare după preţul ofrandei sale, şi-ar fi putut să locuiască liberi, 

în casele lor, lipsiţi de parte femeiască”. Urmează o comparaţie în aceeaşi notă: „Acum, 

dimpotrivă, ca să primim în lăcaşurile noastre o urgie, trebuie mai întâi să ne irosim toată 

agoniseala”. Femeia, concepută drept urgie! Iată într-adevăr ceva desfiinţator. 

Argumentele lui Hipolit, ele însele recomandând o natură excesivă, dacă nu cumva chiar 

paranoică, îl definesc magistral: „Iată dovada limpede că femeia este o cumplită urgie: 

părintele său, care a zămislit-o şi a crescut-o,  când o mută în alt sălaş îi dă pe deasupra şi 

zestre, numai să scape de soiul rău”. Dacă ar fi mai în vârstă am spune că Hipolit este un 

campion al misoginilor. Dar la anii săi, nu este decât un teribilist. Şi ca toţi de acest fel, 
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exagerează pentru a conferi oarecare greutate părerilor sale: „În schimb, nătângul care 

primeşte în casa lui acest prăpăd de făptură e bucuros să-şi încarce statuia păcătoasă cu cele 

mai frumoase podoabe, şi să-i câştige haine scumpe, sărmanul! Şi astfel i se scurge belşugul 

casei”. Ne-am grăbit spunând că este doar teribilist. Tânărul mai are un atribut: este şi 

meschin. O combinaţie din care nu pot rezulta alte consecinţe decât acelea pe care le 

constatăm: „El trebuie să-şi poarte povara, fie că, înrudindu-se cu nişte socrii nobili, se 

străduieşte să nu piardă o nevastă acră, fie că, luând soţie cumsecade din familie de calici, se 

sileşte să aibă în minte doar binele ce i s-a hărăzit şi să-şi înăbuşe nenorocul.” 

Este totuşi un progres admiţând că pot exista şi soţii cumsecade, dar numai dacă provin 

dintr-o familie de oameni sărmani. 

Desfăşurarea continuă: „Cel mai nimerit e să te însori cu o nimenea, cu o proastă, dar e 

drept că şi nerozia poate fi primejdioasă”. În ce fel? „Mi-e urâtă femeia şireată”. Da, încă din 

acele vremuri se spunea că şi femeia proastă are un soi personal de inteligenţă. Numele 

acesteia? Şiretenia. Inteligenţa instinctului de conservare. Adeseori mult mai de temut decât 

inteligenţa raţională. Aceasta din urmă distinge ceea ce este. Şiretenia desluşeşte totul în 

funcţie de profiturile pe care le poate obţine în propriul său cont… 

Nici alte varietăţi însă nu sunt mai de dorit: „Ferească-mi cerul casa de vreuna mai 

deşteaptă decât i se cuvine unei femei”. Este o teamă care nu-i face cinste celui ce o are. 

Oricum ai privi lucrurile, dezastrul este acelaşi: „De altfel, în cele şirete stârneşte Kypris 

toată destrăbălarea; pe cea nedibace, scurtimea minţii o apără de nebunie”. O apără de 

nebunie, dar ce însoţitoare îi poate fi una ca aceasta, bărbatului? 

„În preajma lor n-ar trebui să fie plantate slujitoare, ci ar trebui să fie păzite de lighioane 

mute şi colţoase, ca să le împiedice a grăi cuiva şi de a mai asculta pălăvrăgelile 

servitoarelor”. Explicaţia e simplă: „Acum însă, dinlăuntrul oaselor, ticăloasele pun la cale 

urzelile lor ticăloase, iar slugile se-nsărcinează să le strecoare afară.” 

Condamnarea Doicii este fără echivoc: „La fel şi tu, obraz nemernic, ai venit la mine şi 

m-ai îmbiat să necinstesc aşternutul de neatins al tatălui meu. Cu apă de izvor mă voi spăla 

de această mânjire şi îmi voi limpezi urechile.” 

Frumoasă această limpezire a urechilor cu apă de izvor. Foarte în ton cu cele ce urmează: 

„Cum aş putea să cad la păcătoasă învoială, eu, care mă socot necurat doar pentru că am 

auzit îndemnurile tale?”. Hipolit e intransigent, dar nu impermeabil faţă de jurămintele 

făcute de el însuşi Olimpienilor: „Să ştii, muiere, că numai cucernicia mea te scapă. Căci 

dacă nu m-ai fi legat printr-un jurământ, smuls nevinovăţiei mele, în faţa zeilor, n-aş fi putut 

să nu-i descopăr totul părintelui meu.” 

Ceva, ceva, totuşi, s-a petrecut înlăuntrul lui Hipolit: „Acum însă voi părăsi această casă, 

atâta timp cât va lipsi Tezeu, şi gura mea va fi tăcută. Dar la întoarcerea tatălui meu, voi sosi 

alături de el şi voi băga de seamă cu ce priviri îl veţi întâmpina, tu şi stăpâna ta. Cât despre 

ne-obrăzarea ta, sunt lămurit deplin de cele întâmplate.” 

Tânărul îşi încheie „dizertaţia” aşa cum a început-o: „Fiţi blestemate! Nu voi înceta 

niciodată să urăsc femeile!” Dându-şi seama, inconştient, că modul său de a fi este 

„suspect”, se apără: „Nu-mi pasă dacă ar spune cineva că rostesc pururi acelaşi lucru pentru 

că şi ele sunt pururi nişte netrebnice”. Şi pentru că i se pare că n-a fost suficient de dur, îşi 

pune parcă parafa: „Deprindeţi-le să-şi înfrâneze nebunia, dacă nu, îngăduiţi-mi să le 

strivesc necontenit în picioare. (Hipolit părăseşte scena precipitat.)”. 
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Biata Fedra! De cine a trebuit ea să se îndrăgostească! De un novice care pozează în 

marele cunoscător al femeilor. El, care dacă le-a privit vreodată, fiindcă nu cred să fi avut 

ochi în afara Artemisei, pentru nimeni altcineva, n-a avut şi înţelegerea, în absenţa căreia, 

orice „privire” este nulă şi neavenită. 

Biata Fedra! Mai că-ţi vine să crezi că în astfel de iubiri, puteri mai mari decât cele 

omeneşti intervin şi-şi impun monstruoasele lor exigenţe. În acest caz, Afrodita, vrând să-l 

smulgă de sub influenţa zeiţei castităţii pe Hipolit, a transformat-o pe Fedra într-o momeală. 

Aceasta a acceptat să fie sacrificată, dar doritul a trecut revoltat peste ceea ce i se propune. 

Ne gândim ce s-ar fi întâmplat dacă regina n-ar fi recurs la intermediar şi ar fi abordat ea 

însăşi? Faptul că regina a apelat la Doică – ca intermediar – este de două ori neinspirat. Întâi 

e jignitor pentru Fedra să se folosească de asemenea servicii care pângăresc sentimentul, şi 

ofensator pentru un tânăr ca Hipolit, a cărui demnitate regală nu se cădea să trateze cu 

„slugile”. 

Ne facem deşarte iluzii. Cineva care are opinii atât de ferme, chiar dacă nu sunt 

întemeiate pe experienţă, sau, poate, tocmai pentru că nu sunt întemeiate pe ea, ar fi 

reacţionat la fel. Poate nu atât de vehement, în ciuda asprimii şi neînduplecării, tânărul este 

un sensibil, deci un senzor fin faţă de suferinţa celuilalt, dar rezultatul n-ar fi putut fi altul 

decât acela pe care îl ştim – respingerea. 

Ceea ce se întâmplă, după acest moment de răscruce, nu mai are importanţă. Nici pentru 

Fedra, nici pentru Hipolit. Gestul Fedrei de a-l incrimina pe tânăr nu este o consecinţă a 

răutăţii acesteia, ci a amorului ei propriu rănit. Nu-i mai puţin adevărat însă, că amorul 

propriu rănit al unei femei, poate să-i întreacă de mii de ori răutatea firească. Aceasta 

acţionează făţiş, îşi asumă răspunderea pentru acţiunile ei, şi, de obicei, nu depăşeşte anumiţi 

parametri prestabiliţi şi deci contracarabili. Amorul propriu al femeii este insinuant, nu o dată 

laş, din când în când gata să săvâr-şească ticăloşii, în cazuri extreme, chiar mârşăvii. Dar în 

timp ce răutatea este răspicat vinovată, amorul propriu, această paradoxală divinitate pe care 

oamenii o descoperă cu uimire în ei înşişi, şi pe care femeile o pun frecvent la treabă, se 

bucură de circumstanţe atenuante. 

Este ca şi când ai vrea să stăvileşti o putere, incomparabil mai mare decât toate  celelalte 

la un loc, şi o stăvileşti, dar zăgazul ridicat în faţa ei poate oricând ceda, şi cu cât 

acumulările din spatele lui sunt mai masive, cu atât distrugerile sunt mai impresionante. Aşa 

ceva se petrece de fiecare dată când este vorba de amorul propriu. Iar când el aparţine unei 

femei – cataclismul este garantat. 

Nu pledăm în niciun caz în favoarea Fedrei. Nici împotriva lui Hipolit. N-o face Euripide 

însuşi, de ce am face-o atuncea noi? Luând realitatea aşa cum se prezintă, trebuie s-o 

acceptăm ca pe un avertisment. Nu în sensul de a ne feri pe noi înşine de asemenea păţanii – 

omul propune, Dumnezeu este acela care dispune – ci de a ne păstra, dacă se poate, deplina 

integritate – a minţii, a inimii, a sufletului – şi de a le consulta pe toate trei înaintea oricărui 

pas hotărâtor. 

Greşeala Fedrei, dacă greşeală se poate numi, este că a cerut numai asentimentul inimii. 

Or, inima singură, vai!, este la fel de neajutorată precum şi mintea şi sufletul când 

acţionează singure… 
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CIPRIAN IULIAN ŞOPTICĂ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              CRUCIADA NEBUNILOR 

                                                   (dramă naturalistă într-un act) 

 

Personajele (în ordinea apariţiei lor pe scenă):    

   

                                 

PACIENTUL ÎN CAUZĂ 

DOCTORUL SPECIALIST 

ASISTENTUL ŞEF 

PRIMUL ASISTENT 

AL DOILEA ASISTENT 

PRIMUL PACIENT (cel din dreapta pacientului în cauză) 

AL DOILEA PACIENT (din stânga pacientului în cauză) 

MEDICUL DE GARDĂ (al doilea doctor specialist) 

PACIENTUL CU CRUCEA LA GÂT (din salonul alăturat) 

INFIRMIERII 

FEMEIA DE SERVICIU 

ZUGRAVUL 

COLONELUL (având un grav complex de inferioritate) 

DOUĂ STUDENTE INTEROGATOARE (psihanaliste) 

UN STUDENT FIZIOLOG 

UN NEBUN MERGÂND ÎN PATRU LABE 

UN NEBUN CU PASTILE ÎN MÂNĂ 

NEBUNI ŞI BOLNAVI OARECARE 

UN CIUNG 

UN NEBUN CU PIX IN MÂNĂ 

DIFERITE  VOCI  DE  NEBUNI 
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VOCI INTERIOARE ALE PACIENTULUI ÎN CAUZĂ 

O VOCE DE ELECTRICIAN 

DIFERITE  FORŢE DE ORDINE (personaj colectiv) 

 

 

În ambulanţă, asistentul şef şi doctorul specialist, ţinându-l strîns pe pacientul 

în stare de halucinaţie, puls scăzut, coarde vocale umflate, gură uscată, 

incoerenţă verbală. În stare de şoc, pacientul e în delir mistic provocat de o 

emoţie puternică. Răcnet îngroşat: 

 

PACIENTUL ÎN CAUZĂ: Lacrimi suspendate! Lacrimi suspendate! Lacrimi 

suspendate! 

DOCTORUL SPECIALIST: (scriind pe fişa de internare): Clar! Stare de 

agitaţie psihomotorie super-avansată, dezechilibru mental, hipocalcemie, fixaţie 

paranoică, nevroză obsesională, capacitate de concentrare zero, fără reacţii la 

acţiunea stimulilor externi. Diagnostic parţial: tulburare psiho-motorie, cu alură 

depresivă. 

ASISTENTUL ŞEF: De mult n-am mai avut pacienţi aşa agitaţi. Am fost 

nevoiţi  să-l legăm. 

DOCTORUL SPECIALIST: Se vede. Nici nu poate ridica capul. Atât de tare 

strigă, încât corzile vocale riscă să plesnescă. Dacă ţipă în continuare îşi va rupe 

laringele.  

ASISTENTUL ŞEF: Nu înţeleg, totuşi, ce vrea să spună prin „lacrimi 

suspendate”? 

DOCTORUL SPECIALIST: Duceţi-l în camera de gardă, apoi, în salonul din 

fund, la cronici. 

PRIMUL ASISTENT: La o parte, la o parte! 

AL DOILEA ASISTENT: S-a suspendat bine afurisitul ăsta. Nu negociază 

deloc cu domn’ doctor. Poate îi dădea drumul şi scăpa cumva. S-a spânzurat în 

lacrimi într-o beznă atemporală. 

PRIMUL ASISTENT: Nebuni! Iată şansa voastră! Luaţi-l în primire! 

AL DOILEA ASISTENT: De-acum o să plângeţi. Bufonilor! 

  

Primul pacient sare din somn şi fuge prin salon, deschinzând şi închizând 

fereastra într-un mod obsesiv. 

 

PRIMUL PACIENT( către asistenţi): Avem noi grijă de el. E de-al nostru. 

Dacă mai scoate un cuvânt, îl pocnim. 

PACIENTUL ÎN CAUZĂ: Lacrimi suspendate! 

ASISTENTUL ŞEF: Daţi-i în stomac. Acolo-i cuibul dracilor. Poate o să tacă 

odată, suspendatul naibii!  
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Pacientul în cauză văzându-se atacat se opreşte din răcnet şi spune încet: 

 

PACIENTUL ÎN CAUZĂ: Vreau să vorbesc cu domn’ doctor. 

ASISTENTUL ŞEF: Ia auziţi-l, mă. Sărăcuţul. Vrea să vorbească cu domn’ 

doctor. 

AL DOILEA PACIENT: Drepturile copilului, na. 

PACIENTUL ÎN CAUZĂ: Da, sunt un copil şi nu merit să fiu aici. E ilegal. 

Comiteţi o infracţiune. Hoţilor, nebunilor! Daţi-mi drumul! 

ASISTENTUL ŞEF: Am auzit de la portar şi de la Ambulator că ai vrut să furi 

o puştoaică. Aşa-i? 

PRIMUL PACIENT: (dându-i pacientului în cauză un pumn în stomac şi o 

palmă peste faţă) Hoţule! Asta e. Ai vrut să furi. De ce-ai vrut mă să furi 

puştoaice? 

PACIENTUL ÎN CAUZĂ: Şi ce-ai fi vrut să fur domnule? Lacrimi suspendate! 

ASISTENTUL ŞEF: Altoiţi-l! 

   

Primul pacient şi asistenţii trag cu pumnii şi cu pucioarele în pacientul în cauză 

cu o bestialitate ieşită din comun. 

 

PACIENTUL ÎN CAUZĂ: O, nebunilor, vă rog frumos, nu mai daţi! 

ASISTENTUL ŞEF: Auziţi bă, ne roagă frumos. Hai, dezlegaţi-l! 

PACIENTUL ÎN CAUZĂ: Oricum, numai lacrimi suspendate veţi vedea voi 

când vine domn’ doctor, am auzit că sunt la Psihiatrie, secţia maturi cronici. 

Cum se poate una ca asta, de vreme ce sunt minor? Am doar 17 ani împliniţi de 

curând. 

ASISTENTUL ŞEF: Ce să-i faci puişor? Asta-i viaţa. Trebuie să avem şi noi o 

pâine. Noi doar ne facem datoria şi, aşa, cum putem. 

PACIENTUL ÎN CAUZĂ: Vreau acasă. Contactaţi părinţii! Contactaţi părinţii! 

ASISTENTUL ŞEF: Ţineţi-l! Să-l chem pe domn’ doctor să-i facă un 

blegomazin. 

PRIMUL PACIENT (fredonând): Iată vine şi blegomazinul. Vine nenea 

blegomazinu’.  

AL DOILEA PACIENT: Dormi suspendatule! Şi lasă-mă să dorm, că m-am 

săturat de boli de minte. Suspendaţilor ! 

PACIENTUL ÎN CAUZĂ: Mi-e sete, daţi-mi vă rog, apă. Apăă...  

       

Vine domn’ doctor din cabinet cu un pahar de apă şi cu o seringă de 

blegomazin. 

 

PACIENTUL ÎN CAUZĂ: (sorbind cu poftă apa) Mulţumesc, domn’ doctor. 

Spuneţi-le, vă rog, să nu mă mai  strângă aşa tare. Simt cum îmi pulsează 

sângele peste tot, şi mă doare cumplit. Spuneţi-le să stingă şi lumina de pe hol. 
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Mi se aşează pe creier şi nu pot să dorm.... (un moment de pauză)....Oricum, 

dincolo e doar Neant. Şi-am să vă pierd pe toţi din ochi, am să vă pier... Iată, mă 

aşteaptă Eternitatea. 

  

Aflat sub sedative, într-o stare semiconştientă, pacientul în cauză trece din delir 

în delir, într-o stare avansată de halucinaţie senzorială. Delirul îi provoacă o 

frică existenţială. Medicul specialist împreună cu asistenţii sunt chemaţi în 

salonul al doilea pentru rezolvarea unui nou caz. 

 

PACIENTUL ÎN CAUZĂ: Aş vrea să dorm, dar înlăuntrul meu e întuneric. 

Vise cu unde lente, vise cu unde scurte, vise urâte, vise frumoase, veniţi la mine 

şi mă eliberaţi! Dar vai, cine-mi va elabora visele, cine mi le va interpreta? Sau 

mai bine le voi uita. Da. Trebuie să uit totul, absolut totul, să nu-mi pese de 

nimic, absolut de nimic. Trebuie să-mi relaxez emisferele, să-mi culc cerebelul. 

Să dorm adânc un somn de moarte, ca vietăţile pământului frământat, să dorm 

cu fruntea pe moalele ţărânei şi cu urechea pe huruitul ierbii, ca un urs brun sau 

ca o hienă neagră prin bogăţia savanei, cine ştie... Să mă împiedic de bolovani şi 

de scânduri, să mă împotmolesc în noroi şi să mă scufund în nisipuri 

mişcătoare, să văd OZN-uri albastre intrând în nouri de aramă ori să-mi vâr 

capul în dune de foc, precum nişte struţi zgribuliţi.... Dar, iată, văd cruzimea 

cruzimilor întruchipată: prunci avortaţi scăldaţi în petrol cară găleţi de lumină 

pentru împodobirea lumii cu sclipici solar. În starea aceasta, ei vor să 

pecetluiască Soarele, şi astfel chemă la ei, ca martori, toţi îngerii lor păzitori. 

O VOCE DIN INTERIOR: Un şobolan adulmecă prada chiţăind în şură. 

Motanul prinde musca din laptele mamar! Ce bucurie pe suflet şi ce inimă ai 

avea, dacă ţi-ar creşte cumva pene de papagal şi-ai zbura doar c-o aripă! Ce 

uriaşe ar fi emisferele tale, dacă bolta ar fi înţesată cu aurore de smog şi cu 

stane de piatră! 

PACIENTUL ÎN CAUZĂ: Dar cine sunt EU? De unde vine Fiinţa-mi? Dar 

durerea, durerea cine mi-o crede? Oare nebunia mea a creat Universul? Cine a 

înălţat, dar, spitalul? S-au ridicat aici de al sine pietre şi s-au întemeiat lumi? 

O ALTĂ VOCE DIN INTERIOR: Iată „Omul fără destin”! 

PACIENTUL ÎN CAUZĂ: Sunt în stare să mă jertfesc. Ba mai mult, să-mi 

jertfesc iubirea. 

O ALTĂ VOCE DIN INTERIOR: Iată şi Omul fără iubire! 

PACIENTUL ÎN CAUZĂ: (trezit din delir) Nebunilor! (către primul şi al 

doilea pacient aşezaşi acum în stânga şi în dreapta pacientului în cauză) Iubiţi? 

Aveţi sau aţi avut vreodată o iubită? Vă iubeşte sau v-a iubit pe voi cineva? Sau 

sunteţi singuri şi nu ştiţi pentru că nu vi s-a spus ce minune e să ai pe cineva 

drag, care să-şi aducă aminte de zilele voastre? Nu trăim toţi o dată aceeaşi 

dramă a dragostei? Căci, de spune Cioran: „Nefericirea în dragoste întrece în 

intesitate cele mai adânci emoţii spirituale; ce e drept ea n-a construit niciodată 
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biserici, dar a clădit morminte, morminte peste tot”. Ce mai vreţi acum 

nebunilor? Un exemplu de zămislire? Oare patul meu nu e mormântul în care 

mi-am îngropat iubita? O, scumpa mea iubită! Dar spuneţi nebunilor: nu-i aşa 

că vă plac paturile astea albe, moi, din spital? Nu vă duce cu gândul la vreo 

nuntă, la noaptea dinaintea sau de după nuntă, când poţi să te scufunzi în 

abisurile cele mai virginale? 

PRIMUL PACIENT (din stânga): Ce pasional! 

PACIENTUL ÎN CAUZĂ: Să te cuprinzi într-un fierbinte şi nesfârşit dans 

erotic. 

AL DOILEA PACIENT (din dreapta): Ce pasional! 

PACIENTUL ÎN CAUZĂ: Să te cuprinzi în sărutul vieţii. 

PRIMUL ŞI AL DOILEA PACIENT (în cor): Ce pasional! 

PACIENTUL ÎN CAUZĂ (după un moment de linişte): Hei, nebunilor. Vă mai 

aduceţi cumva aminte de poezia copilăriei voastre? De primul vers liric rostit de 

mama voastră? Nu ştiţi: „Căţeluş cu părul creţ/ Fură raţa din coteţ /Şi se jură că 

n-o fură /Şi l-am prins cu raţa-n gură... 

AL DOILEA PACIENT: Taci, nu ne mai aminti. 

PACIENTUL ÎN CAUZĂ: Dar spuneţi şi voi, nu-i aşa că e frumoasă poezia 

asta? 

PRIMUL PACIENT: Nu vreau să mai aud. 

PACIENTUL ÎN CAUZĂ: Nu-i aşa, că v-a trezit cele mai animalice instincte? 

PRIMUL ŞI AL DOILEA PACIENT: Taci, nerodule! 

PACIENTUL ÎN CAUZĂ: Dar, nu-i aşa, că v-aduce aminte de teorema lui 

Férmat sau de relaţiile lui Viète? 

PRIMUL PACIENT: Nu mă interesează deloc matematicile. 

PACIENTUL ÎN CAUZĂ: Dar, fraţilor, nu vă plac poemele de dragoste, acele 

minunate ode de iubire? 

AL DOILEA PACIENT: Nu tu spuneai că dragostea e sentimentul metafizic cel 

mai trainic? 

PACIENTUL ÎN CAUZĂ: Atunci, ca să mă-nţelegeţi, lăsaţi-mă să vă recit 

poezia lui Constantin Dracsin: „Aritmetica legii transformării”. 

PRIMUL PACIENT: Nu mă interesează. 

PACIENTUL ÎN CAUZĂ (recitând):  

„O să râdeţi? 

N-are importanţă- 

acum trăiesc  

până când  

doctorii, da, doctorii, 

îmi vor tăia capul  

pe un alt trup, fie de peşte 

fie de pasăre sau  

de vre-un animal preistoric 
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dar în niciun caz  

să nu fie târâtoare, 

aş prefera de cal,  

un cal albastru privit  

de la distanţă ‒ 

măcar în ultimile zile, 

să mut ochii roşii  

dintr-un loc în altul  

cu fruntea mea ‒ 

dar mai ales cu puterea mea, 

pe care o strâng de atâta timp 

în fructul inimii, 

să îl scot dintr-o dimineaţă, cu mâna mea ‒ 

muşcaţi din el. 

să vă zic,  

nu vă fie frică 

eu numai aşa pot trăi 

din început în sfârşit.” 

 

PRIMUL PACIENT: Cred că domn’ doctor ţi-a tăiat capul şi ţi-a pus în loc de 

cap o cizmă. 

AL DOILEA PACIENT: Şi mie. 

PACIENTUL ÎN CAUZĂ: Şi ţie ce, măi? 

PRIMUL PACIENT: Tot o cizmă. 

PACIENTUL ÎN CAUZĂ: Dar vor mai gândiţi? 

PRIMUL ŞI AL DOILEA PACIENT: Gândim ca o cizmă. 

PACIENTUL ÎN CAUZĂ: Faceţi cumva critica raţiunii dialectice? 

AL DOILEA PACIENT: Nu, noi facem critica raţiunii practice. 

PACIENTUL ÎN CAUZĂ: Minciunoşilor, voi faceţi critica raţiunii pure. 

PRIMUL PACIENT: Prin maieutică noi deducem silogismul înţelegerii. 

PACIENTUL ÎN CAUZĂ: Care anume? 

AL DOILEA PACIENT (peiorând): Eu înţeleg că voi nu înţelegeţi ce înţeleg 

eu, dar şi voi înţelegeţi că eu nu înţeleg ce înţelegeţi voi, aşadar eu înţeleg că 

noi nu ne înţelegem deloc. 

PACIENTUL ÎN CAUZĂ: Aşadar voi sunteţi raţionalişti. 

PRIMUL PACIENT: Noi citim Mit şi metafizică de Georges Gusdorf, aşa că 

suntem liberi cugetători. 

PACIENTUL ÎN CAUZĂ: Dar Sensul creaţiei de Nicolae Berdiaev, aţi citit? 

AL DOILEA PACIENT: Noi nu citim gânditori religioşi. Noi suntem atei.  

PACIENTUL IN CAUZĂ: Sunteţi comunişti, fascişti, nazişti?  

PRIMUL PACIENT: Nu. Noi suntem capitalişti.  

PACIENTUI ÎN CAUZA: Atunci ştiţi ce este un capital fix?  
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AL DOILEA PACIENT: Opusul capitalului circulant.  

PACIENTUL ÎN CAUZĂ: Dar voi ştiti care este legea cererii şi ofertei?  

PRIMUL PACIENT (euforic): Într-o economie de piaţă, dacă celelalte 

condiţii rămân neschimbate, preţul fiind singura variabilă independentă, 

cererea pentru un bun sau serviciu creşte pe măsura scăderii preţului, iar  

oferta creşte pe măsura creşterii preţului. 

PACIENTUL ÎN CAUZĂ: Aceasta este definiţia dată de Karl Marx în 

Capitalul?  

AL DOILEA PACIENT: Nu. E o simplă definiţie din manualul de economie, 

vezi clasa a XI-a, editura.....  

PACIENTUL ÎN CAUZĂ: Sunteţi întreprinzători?   

PRIMUL PACIENT: Facem tranzacţii cu sânge.  

AL DOILEA PACIENT: Cu sânge pur de român, căci vrem să promovăm 

hemoglobina românească. E de calitate superioară şi e foarte căutată pe 

piaţa internaţională.  

PRIMUL PACIENT:  Mai ales pentru duritatea ei. Sângele  românesc are 

o mare concentraţie de fier, de unde şi caracterul puternic al românului.  

PACIENTUL IN CAUZĂ: Cred că exageraţi. Daţi dovadă de ultra-naţionalism.  

 

Indignaţi, cei doi pacienţi îl lovesc pe pacientul în cauză, provocându-i o 

hemoragie nazală, dar pacientul are impresia unei hemoragii totale. I se 

pare că sângele curge din gură, din urechi, din ochi, din tot capul. Pe uşa 

din stânga intră medicul de gardă cu un bisturiu în mână. Tot salonul este în 

alb. Pacienţii în pijamale albe, pereţii văruiţi în alb, geamurile vopsite în 

alb, paturile albe, podeaua albă, tavanul alb. totul în alb, numai medicul de 

gardă şi asistentul şef, care intră şi el cu un cuţit în mână, sunt îmbrăcaţi în  

salopete negre, iar pe cap au câte o bonetă medicală, cu o cruce roşie în 

frunte. Asistentul şef are o banderolă verde în jurul mâinii stângi. Pacientul în 

cauză dezintegrat intră iarăşi în stare de semi-conştienţă. Medicul de gardă îi ia 

pulsul.  

 

MEDICUL DE GARDĂ: Slab. Foarte slab.  

ASISTENTUL ŞEF: (enervat) Hipotensiune. 

 

Sângele curs murdăreşte pe rând perna, cearşaful, patul şi apoi ameninţă 

podeaua. Un sânge imaginar ţâşneşte din ochii pacientului în cauză drept în 

tavan. Lângâ pat o baltă de sânge se întinde tot mai mult.  

 

ASISTENTUL ŞEF: (către medicul de gardă) Mai trăieşte? 

MEDICUL DE GARDĂ: Trăieşte. Sigur că trăieşte. Unde-ai mai văzut suspendat 

mort?  

ASISTENTUL ŞEF: Da. Aşa e. Unde ai mai văzut suspendat mort?  
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MEDICUL DE GARDĂ: Şi pe deasupra, când dracul îl lasă în pace, păi îl lasă.  

ASISTENTUL ŞEF: Aşa e. Când dracii îl lasă în pace, îl lasă.  

MEDICUL DE GARDĂ: Ia uite! Patul e plin de sânge.  

ASISTENTUL ŞEF: Da, aşa e. Patul e plin de sânge.  

MEDICUL DE GARDĂ: Ia vezi, mai are ceva sânge într-însul, pacientul ăsta? 

 

Asistentul şef îl examinează şi îi mai ia o dată pulsul: 

 

ASISTENTUL ŞEF: (nedumerit) Da. Pacientul nu mai are sânge într-însul. 

 

Într-adevăr, pacientul în cauză nu mai are mult sânge în corp, zăce ca mort, 

dezhidratat, galben la faţă, este ca o mumie parfumată. Cu toate acestea, 

sângele lui miroase a mir de vecernie. Pe fereastra din stânga, al doilea pacient 

(cel din dreapta pacientului în cauză) intră cu un harbuz în mână, îmbrăcat cu o 

uniformă de soldat.  

 

ASISTENTUL ŞEF: În sfârşit, ai venit. Pentru câte ore ţi-am dat bilet de 

voie, nenorocitule? Dacă te apuca nebunia pe străzi? Şi-n plus, ce-i cu uniforma 

asta? Nu ţi s-a spus că în spitalul ăsta toţi pacienţii trebuie să fie îmbrăcaţi în 

alb? Nu ştii că dacă întârzii te aşteaptă cămaşa de forţă? Că dacă fugi, tot 

personalul o ia după tine, alienatule! Ia pune harbuzul aici pe masă. Cât ai dat pe el? 

AL DOILEA PACIENT: Nimic. L-am luat de la o harbuzărie. Tot oraşul e o 

harbuzărie. Uite cum cresc harbuzoaicele pe stradă (arătând pe fereastră). 

Harbujii stau agăţaţi de antenele blocurilor, iar harbuzarii şi-au pierdut slujbele. 

Surplusul de harbuji i-a falimentat pe toţi. 

MEDICUL DE GARDĂ: Da. Am citit într-un ziar că lumea se confruntă acum cu un 

nou crah mondial, mai mare decât cel din 24 octombrie 1929.  

AL DOILEA PACIENT: Da. Toate bursele au căzut dintr-odată, în mod 

surprinzător. Dolarul nu are nicio valoare, euro, la fel.  

MEDICUL DE GARDĂ: Şi toate astea, din cauza unui harbuz. 

ASISTENTUL ŞEF: Da... toate astea din cauza unui harbuz.  

AL DOILEA PACIENT: Acum toţi harbuzarii caută să-şi găsească o slujbă nouă.  

ASISTENTUL ŞEF: Da. Eventual de măcelar. Am găsit în „anunţuri” că e 

nevoie de măcelari ca să se căsăpească odată norii de deasupra cerului. 

MEDICUL DE GARDĂ: Aşa e. Plouă continuu de două săptămâni. 

 

Asistentul şef taie harbuzul în felii egale, iar medicul alege sâmburii cu  

bisturiul. Operaţia de disecare a harbuzului lasă gura apă celor patru pacienţi 

din salon. Asistentul şef împarte câte o felie la fiecare, iar medicul  duce o 

felie la gura pacientului în cauză. Îi vâră miezul în gură, un pansament cu 

spirt în nas şi-i ridică mâna dreaptă în sus. Mâna poartă semnele 

pansamentului cu care fusese strâns. La fel şi la picioare. După scurt timp 
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pacientul începe să molfăie uşor, ca şi cum l-ar durea o măsea. În scenă îşi 

face apariţia un tănăr pacient dintr-un salon alăturat, care purta la gât o 

cruce mare de lemn şi în mână o ceaşcă de ceai. Ridică în sus cana de ceai şi 

strigă: 

 

PACIENTUL CU CRUCE LA GÂT: Vine ceaiul. Trăiască ceaiul! 

 

Doi infirmieri duceau de toarte un cazan pe jumătate plin cu ceai de fructe. 

Oprindu-se în faţa pacientului în cauză, încep să bată în cazan şi să strige: 

 

 INFIRMIERII: Ceaiul, CEAIUL. A venit ceaiul. 

 

Din urmă alţi doi infirmieri aduc o ladă cu felii de pâine. Pe deasupra era 

pusă câte o felie de caşcaval. Fiecare pacient îşi primeşte porţia.  

 

AL DOILEA PACIENT: (mirosind) Salmonela. Mâncăm salmonela la cină. (Se 

repede asupra lăzii şi-şi mai ia încă două felii). 

 

UN INFIRMIER (împărţind ceştile cu ceai): Beţi smintiţilor, beţi! Să vi se 

limpezească creierele. (Apoi trage şi el un gât de ceai facând gestul cum că e 

bun).  

 

Pacientul cu cruce la gât ia o sticlă de plastic şi o umple cu ceai. Apoi 

stropeşte prin salon, pe ceilalţi pacienţi, pe medic, pe infirmieri, pe asistenţi 

şi pe pacientul în cauză, cântând: 

 

PACIENTUL CU CRUCE LA GÂT: Sfinţească-se numele tău, acum şi pururea şi-

n vecii vecilor. Amin !  

 

Pacienţii din stânga şi din dreapta pacientului în cauză, revoltaţi, se răstesc 

asupra lui: 

 

PRIMUL ŞI AL DOILEA PACIENT: Taci smintitule!  

 

Şi luând unul bisturiul din mâna medicului, iar celălalt, cuţitul din mâna 

asistentului, se năpustesc asupra lui strigând: 

 

 PRIMUL ŞI AL DOILEA PACIENT: Taci smintitule, că te tăiem!  

PACIENTUL CU CRUCE LA GÂT: Handicapaţilor! 

 

Cei doi, înfuriaţi peste măsură aleargă în urma lui, ameninţându-l. Dispar 

mai întâi pe uşă, apoi reapar prin pereţi. Cel cu crucea la gât se ascunde sub 
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pat, iar ceilalţi doi, înfuriaţi, îl caută peste tot: sub dulapurile de la marginea 

paturilor, sub masă, sub cearşafuri, sub perne, dar nu şi sub pat. 

 

ASISTENTUL ŞEF (către injirmieri): Săriţi tolomacilor! Opriţi-i, imobilizaţi-i, 

legaţi-i, faceţi ceva! 

 

Speriaţi, infirmierii ies pe uşă şi se întorc pe rând, cu cămăşi de forţă şi cu seringi 

de blegomazin. În această situaţie pacienţii uită de neînţelegeri şi îl prind pe 

primul infirmier, îi smulg seringa, îl injectează, apoi îl îmbracă în cămaşa de 

forţă. La fel şi cu ceilalţi. 

 

MEDICUL DE GARDĂ (stupefiat, simţind pericolul): Imbecililor, sunteţi nebuni, 

nebuni de legat cu acte în regulă.  

 

Dintr-odată se face beznă totală.  

 

O VOCE DE ELECTRICIAN: Scuzaţi. O mică pană de curent. Se rezolvă imediat. 

 

După puţină hodorogeală, se luminează treptat, iar pacienţii apar prin aburii 

ceaiului de fructe. Apare femeia de serviciu, care şterge cu cârpa sângele de pe 

parchet şi adună cu un făraş cojile şi sâmburiii de harbuz. 

 

FEMEIA DE SERVICIU: (fredonând) ,,Slavă ţie stea curată/ Voie bună pe 

pământ...” 

ASISTENTUL ŞEF (intrând prin perete) : Consemnaţii să rămână la locurile 

lor. 

PRIMUL PACIENT: Consemnaţi, rămâneţi la locurile voastre. 

ASISTENTUL ŞEF: Consemnaţi, staţi liniştiţi la locurile voastre! 

AL DOILEA PACIENT: Cei consemnaţi s-aştepte mult şi bine. S-aştepte o 

eră, două ere, trei ere, un ev sau chiar o veşnicie. 

PACIENTUL CU CRUCE LA GÂT: Consemnaţii să rămână în patul lor. 

Consemnaţii să stea locului, să-şi bea ceaiul, să-şi ia fiecare pastilele, să facă 

injecţiile, să-şi ia cearşaful, pernele, patul, catrafusele şi să-şi găsească odată 

locurile! 

PRIMUL PACIENT: Aşadar, consemnaţii să-şi păzească paturile şi pernele, să 

nu uite să-şi facă treburile, să-şi scrie scrisori şi să fumeze, ori să citească în 

linişte! 

ASISTENTUL ŞEF: Ceilalţi vor pleca liniştiţi la mamele lor, îşi vor vedea 

bunicii, taţii, nevestele, copiii, fraţii, nepoţii, cumnaţii, cumetrii, cumetrele, 

pe scurt, toate rudele apropiate şi îndepărtate. 

PACIENTUL CU CRUCE LA GÂT: Consemnaţii însă vor cunoaşte popa, 

cimitirul, groapa, groparul şi crucea. 
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ASISTENTUL ŞEF: Hei, nebune, lasă vorba…., nu mai trăncăni  atâtea 

prostii. Toţi consemnaţii sunt chemaţi la masă. Se serveşte  cina. Vom 

avea ceai, pâine, pâine cu macaroane simple şi macaroane cu sare. Cine are 

mâncare de acasă să-şi pună pofta în cui. (Scoate un cui din buzunar) Poftim 

cuiul! 

 

Pacientul cu cruce la gât ia o sticlă de plastic tăiată în două, merge în 

genunchi, o umple cu ceai şi apoi soarbe din ea ca un porc. 

 

PACIENTUL CU CRUCE LA GÂT: Mi-e foame. Vreau mâncare adevărată, m-

am săturat de balastru cu macaroane. Nu mai vreau pastile. 

 

Ca să-i facă în ciudă, asistentul şef ia un pumn de pastile din pungă de 

medicamente şi i le vâră pe gât. 

 

ASISTENTUL ŞEF: Na, satură-te! 

 

Tremurând de frig, pacientul cu cruce la gât îşi toarnă ceaiul fierbinte în cap. 

 

PACIENTUL CU CRUCE LA GÂT: Ia să mă-ncălzesc oleacă, că am îngheţat 

de tot în „casa” asta. Ori ne-au tăiat ruşii gazul de tot, ori au terminat aştia 

păcura la CET. 

 

Enervat, asistentul şef îi dă un şut în fund, şi-l trage de păr, târându-l în afara 

salonului… 

 

FEMEIA  DE SERVICIU  (adresându-se pacientului în cauză): Ridică-

ţi, te rog, picioarele, îngeraşule!  Al’dată să te înveţi minte să nu mai 

umbli după fete neserioase. 

PACIENTUL ÎN CAUZĂ: Dar o iubeam, domnişoară. O iubeam ca pe 

propria mea mână, ca pe propriii mei ochi, ca pe propriile mele picioare. 

Îmi e atât de dragă! Toata ziua visam că o sărutam. Pe mână, pe cap, pe 

frunte, pe gură, pe ochi, pe piept, pe burtă, pe şold, pe picioare… peste tot. 

FEMEIA DE SERVICIU: Ohoo... perversule ! Vezi, de aia te-a şi 

părăsit. O pupai prea mult. O sufocai cu  sărutările tale. Trebuia să o iei 

mai moale. Mai întâi trebuia să o vrăjeşti c-o poezie, apoi s-o îmbrăţişezi 

tandru, s-o mângâi duios, s-o alinţi c-o şoaptă de amor, să o răsfeţi cu o 

floare, cu o îngheţată sau o ciocolată, apoi s-o inviţi la un film romatic 

(preferabil trei D) şi abia la urmă de tot să o săruţi. Sărutul, tot timpul să fie la 

urmă, ca un trofeu câştigat cu multă trudă. Dar să nu fie aşa dintr-o dată, ca 

disperatu'. Ci să fie uşor, suav, lin, dulce, să simţiţi amândoi că plutiţi ca doi 

porumbei albi printre nori pufoşi, că trăiţi într-o lume atemporală, că zburaţi 
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într-o emisferă numai a voastră. Să simţiţi în timpul sărutului cum parcă vă 

trageţi sufletul unul altuia. 

PACIENTUL ÎN CAUZĂ: Păi, chiar aşa am făcut. 

FEMEIA DE SERVICIU: Atunci să ştii că ceva n-ai făcut deloc cum trebuie. 

Doar ştiţi cum suntem noi, femeile astea tinere din ziua de azi. 

PACIENTUL ÎN CAUZĂ: Cum? 

FEMEIA DE SERVICIU: Ei cum... aşa mai mofturoase, mai plăpânde, mai 

gingaşe, mai puţin nebunatice, mai puţin senzuale în gesturi, mai timide, mai 

ascetice...  

PACIENTUL ÎN CAUZĂ: Şi eu care credeam că invers...  

FEMEIA DE SEVICIU: Ai crezut prost. De al'dată să ştii şi tu. 

 

Terminând de spălat pe jos, femeia de serviciu (de altfel, o tânără foarte 

frumuşică) iese, iar pe uşă intră un zugrav. Medicul de gardă îi arată pereţii. 

 

ZUGRAVUL: Pereţi borâţi de alienaţi.Ca de obicei. În fiecare zi aceeaşi 

problemă. Câte un salon întreg mânjit de sânge. Uite ! Sânge pe tavan, sânge pe 

pereţi, sânge pe podea, toata ziua numai sânge. Sânge şi iar sânge. Tot 

spitalul e numai sânge, iar la centrul de colectare nici măcar un strop. Da, poate 

că e numai sânge de alienaţi. Cromozomi de nebuni. Numai grupa AB IV. 

Strada miroase a sânge, copacii-s sângerii, pasărea-i sânge, cerul sângeriu, 

pădurea sânge, tot pământul numai sânge. 

 

Asistentul şef reintră prin perete şi anunţă: 

 

ASISTENTUL ŞEF: Stimaţi nebuni! Avem un nou pacient. Dupa 

îmbrăcăminte, caracter şi comportament sigur este colonel.  

PRIMUL PACIENT: Să trăiţi, domn colonel! 

AL DOILEA PACIENT: Să trăiască şi fiica colonelului!  

COLONELUL:  Să trăiţi, tovarăşi! 

 

Colonelul suferea de un fel de paranoia profesională, de un complex social 

frecvent în rândul persoanelor cu funcţii înalte în stat. Colonelul suferea 

printre altele şi de o psihoză acută a umilinţei faţă de fiinţele umane aflate în 

subordine (soldaţi, caporali, instructori, ofiţeri, subofiţeri). Din cauza 

regimului dur impus de superiori, colonelul a căzut psihic, dând iremediabil în 

mintea copiilor.  

 

AL DOILEA PACIENT: Domunule colonel, noi suferin de boli mintale, 

adică suntem alienaţi. Eu pot să plec, dar tu o să rămai, aşa-i viaţa pe aici.  

PRIMUL PACIENT: Boala noastră e o maladie mortală. 
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PACIENTUL ÎN CAUZĂ: Boala noastra e o boală de moarte. Se 

cheamă disperarea disperării. Cine se îmbolnăveşte de această boală e 

pierdut pentru totdeauna, nu mai are nicio scăpare.  

COLONELUL: Nu înţeleg la ce vă referiţi, oricum eu sunt perfect conştient de 

mine însumi, ştiu exact cine sunt, de unde vin, cum şi de ce am venit aici, în 

lumea voastră, a nebunilor. 

PACIENTUL ÎN CAUZĂ: Domnule, vreau să vă mărturisesc sincer, că şi eu 

am fost conştient, la început, de tot ceea ce pomeneaţi dumneavoastră, dar ştiţi 

cum, cu cât mai multă conştiinţă, cu atât mai multă voinţă, şi cu atât mai mult 

sine. Conştiinţa este lucrul hotărât, iar cine are conştiinţă are şi spirit şi stă mereu 

curat în faţa lui Dumnezeu.  

ZUGRAVUL: Conştiinţă, cunoştiinţă, ştiinţă, fiinţă... Prostii, tâmpenii, 

gogomănii, aberaţii... Măi nebunuilor, lăsaţi filosofeala asta fără folos. Noi n-

avem ce pune pe masă şi vouă vă arde de filosofeli deşănţate. Vedeţi mai 

degrabă că în ţara asta e o sărăcie lucie, iar copiii noştri mor de foame. E vai 

şi-amar de curu nostru.  

PACIENTUL ÎN CAUZĂ: Viaţa noastră e o sinteză universală a spiritului, o 

sinteză existenţială supicina:  finititudine - infinit,  posibilitate - necesitate,  

realitate - aparenţă. Cine ţine seama de aceste determinări poate scăpa de 

orice. Şi de boală şi de sete şi de foame şi de somn. Chiar şi de bine ori de 

rău, absolut de orice.  

COLONELUL: Şi de disperare? 

PACIENTUL ÎN CAUZĂ: În primul rând de disperare. De orice fel ar fi ea: 

inautentică, ignorantă, sfidătoare, pământească, eternă. 

COLONELUL: Chiar şi de disperarea slăbiciunilor? 

PACIENTUL ÎN CAUZĂ: Chiar şi. 

COLONELUL: Păi, în unitatea noastră am avut un subofiţer care, de frică să nu 

moară în luptă, s-a sinucis. A fost, cum se zice... mai slab de fire. Nu putea face 

faţă războaielor, suferea de psihoza tranşeelor: se ferea de bombe şi grenade şi 

avea o fobie teribilă faţă de puşti, mitraliere, dar mai ales de tancuri. Pe lângă 

aceasta, se şi speria foarte repede de inamic. Credea că moartea e doar o reflexie 

pură a nimicului, iar despre piloţii de vânătoare spunea că sunt ,,porcii lui 

Nostradamus”, asta din cauza măştilor de oxigen pe care le purtau. Citea, în 

schimb, romane de război şi jurnale de campanie: Pe frontul de vest nimic nou, 

Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război şi repeta într-una: 

,,Statul... Statul care ucide”. Cred că era o replică din Pădurea spânzuraţilor, 

dacă nu mă înşeală încă memoria. 

PACIENTUL ÎN CAUZĂ: Cred că era obsedat. 

COLONELUL: Da. Dar era o obsesie normală, oricine putea cădea din cauza 

asta. 

PACIENTUL ÎN CAUZĂ: Nu şi un om cu caracter tare. 
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COLONELUL: Aşa e. Dar cine mai are un caracter tare în zilele noastre? Hoţii, 

vardiştii, nebunii, spune tu... cine? 

PACIENTUL ÎN CAUZĂ: Creştinii, toţi care-şi pun nădejdea în Dumnezeu, mai 

ales cei care sunt ei înşişi şi care vor să fie ei înşişi cu orice preţ. 

COLONELUL: Creştinii sunt nişte anemici. Nu mai au deloc vigoarea din trecut.   

Şi-au făcut din sărăcie şi naivitate o virtute, exaltă suferinţa şi în plus au conştiinţa 

prea încărcată. Sunt cu toţii nişte rataţi ai aspiraţiilor mistice, nişte plângăcioşi 

obsedaţi după închipuite apocalipse. 

 

Colonelul scoate din geamantan o trusă cu jucării: soldăţei de plumb, 

tănculeţe, avioane, pistolaşe, maşini de pompieri şi se joacă de-a războiul. 

Împarte soldaţii în două tabere adverse şi pune un zid mic de plastic între ele, 

după care se face că atacă dinspre Est spre Vest. 

 

COLONELUL: Uite, vezi, acesta este Stalin (un soldat rus) şi acesta este Hitler 

(un soldat german). Care crezi ca va câştiga? Rusul sau germanul? 

PACIENTUL ÎN CAUZĂ:   Niciunul. Bătălia este de prisos, nu aduce niciun 

bine. Se crede că-i face pe unii învingători, iar pe alţii învinşi, când, de fapt, nu 

câştigă nimeni. Războiul va fi permanent unul de uzură. Asta e dintodeauna legea 

războiului: ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte sau om contra om şi ideologie 

contra ideologie. Singura lege care, însă, nu cade niciodată este legea iubirii. Ce e 

dreptatea, libertatea, cinstea, onoarea, ce este adevărul pe lângă dragoste? Toate 

sunt praf şi pulbere fără dragoste.  

 

Intră în salon prin peretele din stânga, pacientul cu cruce la gât: 

 

PAClENTUL CU CRUCE LA GÂT: Idioţilor, vardiştilor, criminalilor, daţi-mi şi 

mie ceva de mâncare.  

 

Colonelul de frică scoate o bucată de pâine prăjită şi i-o întinde. Acesta o apucă, 

o bagă în gură, muşcă din ea ca o fiară şi apoi i-o aruncă în cap colonelului. 

 

PACIENTUL CU CRUCE LA GÂT: Hoţule. Ştii numai să furi. Toată ţara 

suferă din cauza unora ca tine. Trântori ce aşteptaţi totul de-a gata. Nu ştiţi decât să 

daţi ordine. 

COLONELUL: Păi ce, asta nu-i treabă? Nu toţi ştiu să dea ordine sau să facă 

ordine. 

PACIENTUL CU CRUCE LA GÂT: Taci, hoţule! Că din cauza voastră, a 

celor de la putere, suferă lumea de foame. Adică voi, sunteţi în stare să ne 

conduceţi şi ne apăraţi ţara? De voi ar trebui să se apere ţara mai întâi, voi care o 

duceţi de râpă prin corupţia şi imoralitatea voastră. Şi apoi ordinea, disciplina şi 
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controlul social nu-l faceţi voi prin legile şi închisorile voastre, ci numai Bunul 

Dumnezeu, cu îngerii Lui. 

COLONELUL: Ce ştii tu despre lege, nebunule? 

PACIENTUL CU CRUCE LA GÂT: Eu sunt îngerul lui Dumnezeu şi sunt trimis 

pe pământ ca să vă pedepsesc pentru relele şi nelegiuirile voastre. Pentru că aţi 

încălcat porunca Celui Preaînalt o să ardeţi în Gheena Focului şi o să vă tânguiţi 

veşnic. 

 

Pacientul cu cruce la gât se repede la gâtul colonelului, în timp ce pe uşă intră 

asistentul şef. 

 

ASISTENTUL ŞEF: Care ţipă aici ca disperatul? (ameninţător către pacientul cu 

cruce la gât) Mă, n-auzi, mă? ia hai, luaţi-1 pe nebun şi legaţi-l! 

PACIENTUL CU CRUCE LA GÂT: Acum şi tu dai ordine? În Iad o să 

pieriţi cu toţii. Hoţilor, vardiştilor, teroriştilor, criminalilor! 

 

Colonelul scoate o revistă de bucate şi o citeşte, încercând să se calmeze. 

Văzând că nu poate, scoate căştile şi ascultă ştirile la aparat: 

 

APARATUL: Ştiri de ultimă oră: un colonel a ajuns ieri noapte la Spitalul de 

nebuni, pentru că a încercat să-şi înghită nevasta, dupa ce a tăiat-o în bucăţi şi a 

depozitat-o în borcanele cu murături. 

COLONELUL: Hei drăcie şi cu ştirile astea, numai prostii vorbesc. Dacă aş putea aş 

da o lege ca să desfiinţeze toate posturile de radio şi de televiziune. Să nu mai fie 

atâta dezmăţ în ţară. 

PACIENTUL ÎN CAUZĂ: Bine, dar dreptul omului la informare înscris cu 

litere sfinte în constituţie? 

COLONELUL: Ce informare? Asta-i informare? Stricăm satelitul degeaba. Mai 

mult tâmpim, decât ne informăm, mai mult prostim decât cunoaştem. 

Televiziunea şi radio-ul provoacă tâmpirism. Pe zi ce trece, cu cât privim mai mult 

la televizor, devenim mai debili. Media este cel mai parşiv instrument de 

îndoctrinare. Nu lăsa omul să gândească liber, îl bombardează permanent cu prostii. 

În acest fel, ne face să ne pierdem definitiv dreptul la cultură. Devenim tot mai 

aculturali. 

AL DOILEA PACIENT: Şi cine a spus că destinul nostru este unul cultural? 

PRIMUL PACIENT: Păi dacă tot suntem „condamnaţi la libertate” de ce să 

nu fim şi la prostire? În fond şi acesta este un drept al omului şi ca orice drept 

trebuie şi acesta respectat. Încă de la naştere, orice fiinţă umană are dreptul moral 

la viaţă, dar are, de asemenea, dreptul la indiferenţă şi prostie. 

COLONELUL: (către amândoi) Argumentele voastre contravin tuturor normelor 

morale ale bunului simţ. Încalcă orice etică sănătoasă şi orice logică normală 

de convieţuire. Sunteţi complet în afara realităţii. 
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După peroraţie, colonelul începe să se înroşească, iar pulsul îi crescu aşa de 

tare încât necesită punerea lui în perfuzie. În salon îşi fac apariţia nişte 

studenţi la medicină, pentru practică. Unii erau specializaţi pe fiziologia 

bolilor mentale, alţii pe partea psihanalitică. Primii aveau seringi, pungi cu 

sânge, perfuzii, pansamente şi tot felul de ustensile medicale cu care trebuiau 

să facă analize diferiţilor pacienţi: să le ia sânge, să-i consulte, să le măsoare 

pulsul, să le facă injecţii de calmare, să le administreze medicamentaţia, să le 

facă fişa cu examenul fiziologic complet. Psihoterapeuţii trebuiau să discute 

cu fiecare pacient, să afle de la ei simptomele bolii, să-i încurajeze, să le facă 

psiho-teste, să le examineze activitatea mentală, să experimenteze 

comunicarea cu schizofrenicii ori nevroticii cronici. 

O STUDENTA INTEROGATOARE: (către pacientul în cauză) Sunteţi de multă 

vreme aici?  

PACIENTUL ÎN CAUZĂ: De trei zile, trei săptămâni, trei luni, trei ani, trei 

decenii, trei secole, trei milenii, trei ere, ce mai contează? Odată ajuns aici eşti 

condamnat. 

STUDENTA INTEROGATOARE: La ce spui că eşti condamnat? La prostie, la 

nebunie? 

PACIENTUL ÎN CAUZĂ: Nu, sunt condamnat la ceva mult mai grav decât 

acestea. Sunt condamnat la boala lucidităţii. Toţi care ajung aici suferă un exces 

de luciditate, de o minte prea trează, de o conştiinţă extremă, greu de închipuit. 

Vedeţi, majoritatea nebunilor spun că suferă din dragoste pentru că au 

crezut prea mult în ea. Voi nu credeţi în ea şi vă îndrăgostiţi fără să ştiţi ce 

înseamnă a crede cu adevărat în ea. Iubirea voastră, a sănătoşilor e o iubire 

falsă. Sfinţii de ce credeţi că ajung în pustie şi plâng şi se roagă într-una? 

Pentru a scoate lumea din prostia de a iubi fără rost, pentru a da sens iubirii, 

pentru a o mitiza. Prin sfinţi şi martiri iubirea lumizează deplin eul. Iubind, 

inima îndrăgostitului devine o meta-minte, iar mintea o meta-inimă. Numai 

aşa devine sufletul nepieritor.  

STUDENTA INTEROGATOARE: După cum se vede din lunga dumneavoastră 

pledoarie pentru sensul iubirii, cred că suferiţi tare mult din dragoste? 

PACIENTUL ÎN CAUZĂ: Nu. Acum sufăr din ură. În mod paradoxal, 

urăsc viaţa, urăsc femeile, urăsc oamenii cu adevărurile şi minciunile lor, 

urăsc natura cu câmpurile şi pădurea ei, cu norii şi cu atomii ei, urăsc Universul 

cu stelele şi găurile lui, dar, în primul rând, cel mai tare mă urăsc pe mine 

însumi. Cea mai mare ură o duc împotriva propriilor aspiraţii, împotriva 

propriului gând şi a propriilor idei. Iubesc ura, urăsc iubirea, sunt un nimic. 

STUDENTA INTEROGATOARE: Şi ce credeţi? Mai puteţi iubi vreodată?  

PACIENTUL ÎN CAUZĂ: Ştii, dacă aş mai trăi măcar un ceas te-aş putea iubi pe 

tine. Dar acum nu. Nu mai am încredere în oameni. Oamenii au devenit nişte 



 
70 

 

trădători. Cum spunea Cioran, oamenii sunt singurele animale care îşi trădează 

propria specie. 

STUDENTA INTEROGATOATE:   Nu e cazul să generalizăm. (în timp ce-şi 

notează) Ar trebui măcar să încercăm să fim mai îngăduitori. Să înţelegem 

neajunsurile    oamenilor. Este dreptul lor la eşec şi la neputinţă.  

PACIENTUL ÎN  CAUZĂ: Lasă-mă să-ţi explic 

STUDENTA INTEROGATOARE: Explică-te! 

PACIENTUL ÎN CAUZĂ: Oamenii au fost creaţi la început doar pentru a 

contempla Graţia divină, adică slava lui Dumnezeu. Însă şi-au trădat 

misiunea şi au încercat prin păcatul cunoaşterii binelui şi răului să se 

contemple pe sine. Mâncând din măr a văzut că e gol şi s-a acoperit repede cu 

frunze de smochin. Şi, asta, din ce cauză, din vina cui? Evident, din vina 

femeii. De la ea vine toată pofta şi ambiţia. Ah, dacă era treaz Adam 

atunci când Dumnezeu i-a luat coasta şi a făcut-o pe Eva.  

STUDENTA INTEROGATOARE: De ce sunteţi misogin... ? 

PACIENTUL ÎN CAUZĂ: Nu. Sunt treaz, poate că prea treaz, ultrarealist aş putea 

spune.  

STUDENTA INTEROGATOARE: Cum adică?  

PACIENTUL ÎN CAUZĂ: Acum ştiu cu cine am de-a face.  

STUDENTA INTEROGATOARE: Aveţi vreun ideal? Ştiu că toţi nebunii au câte 

un ideal: unii vor să salveze lumea alţii s-o distrugă, mă rog, după gustul şi 

asemănarea lor.  

PACIENTUL ÎN CAUZĂ: Am ajuns să cred că idealul meu e un ideal de 

mediocritate, căci e un ideal fără nuanţă, lipsit de dorinţă şi de înţeles. Idealul 

meu e să nu am niciun ideal. De fapt eu sunt anti-ideolog înrăit.  

STUDENTA INTEROGATOARE: Vreţi să trăiţi aşa, ca păsările cerului, să nu vă 

pese deloc de lume şi de oameni, să uitaţi cu totul de griji? Acceptaţi 

introvertirea ca pe o formă de consolare, nu admiteţi jocul destinului în propria-

vă fiinţă? Vă credeţi imun?  

PACIENTUL ÎN CAUZĂ: Da, într-adevăr. Trebuie să recunosc, îmi place 

Diogene. Ştiţi, cel cu butoiul şi cu felinarul. Cel care a scuipat drept în faţă pe 

stăpânul unei case la care era invitat, pe motiv că acela era singurul loc pe 

care 1-a găsit murdar acolo. Nu-mi plac, însă, cinicii moderni, nebunii 

cimitirelor. Aceştia sunt prea obsedaţi de moarte.  Mănâncă, dorm, fumează 

şi se plimbă printre morminte, ca nişte fanatici umili... 

STUDENTA INTEROGATOARE: Dumneavoastră nu sunteţi, deci, un filosof al 

cimitirului.  

PACIENTUL ÎN CAUZĂ: Nu, dimpotrivă. Mie îmi place să mă închipui un mare 

mistic al sărutului. Să clasific formele sărutului, să le inventariez pe categorii 

temporale şi spaţiale, să-i găsesc gusturile şi să fac distincţie între buze. Cel 

mai mult îmi place să degust buze de fecioară. Visul meu e să devin un 

mistagog al sărutului, să iniţiez o religie a sărutului. Vedeţi, sărutul poartă în el o 
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ambivalenţă cosmică, el poate fi atât un semn al iubirii, cât şi al trădării, mai ales 

al trădării. 

STUDENTA INTEROGATOARE: Dacă tot eşti aşa de fasciant de semnificaţia 

mistică a sărutului te întreb, în teoria ta ce loc atribui femeii iubite, mai exact 

ce reprezintă, în genere, femeia pentru tine? Sau, mă rog, ce reprezenta? 

PACIENTUL ÎN CAUZĂ: Chiar dacă acum o urăsc pentru trădare, ea 

rămâne, totuşi, izvorul. Da, izvorul însuşi al fiinţei mele umile. 

STUDENTA INTEROGATOARE: Văd foarte multă deznădejde la tine. Ce anume  

te deprimă a ş a?  

PACIENTUL ÎN CAUZĂ: Da, trăiesc în fiecare zi regretul de a fi viu, dar îmi 

repet în fiecare dimineaţă, într-un fel ca o formă ultimă de consolare un citat din 

filosoful Contantin Noica: ,,Să învăţăm să iubim până şi ziua care  nu ne-a dat 

nimic”.  

STUDENTA INTEROGATOARE: Ai încercat să învinuieşti pe cineva că ai 

ajuns aici? Pe ea, spre exemplu, care, într-un fel, te-a şi adus aici. 

PACIENTUL ÎN CAUZĂ: Nu, am ajuns aici pentru că asta meritam, de fapt. Odată chiar 

mi-a spus: ,,Te rog, eu nu cred că te voi iubi vreodată, dar tu, totuşi, iubeşte-mă”. 

Apoi am văzut că a început să mă evite, deşi dorea să vin des pe la ea. 

Asta mi-a luat minţile şi am hotărât s-o fur de la părinţii ei, aşa ca-n 

poveştile de dragoste cu zâne şi prinţese, dar iată, după cum vezi 

consecinţele au urmat imediat.  

STUDENTA INTEROGATOARE: Cu alte cuvinte, ai trăit o dramă clasică de 

dragoste refuzată, sau, mai exact, drama unei iubiri şovăielnice, drama 

sfâşietoare a primelor iubiri fără răspuns. 

PACIENTUL ÎN CAUZĂ: Mai degrabă un horror erotic, oricum un coşmar 

necar pentru că acum m-am lecuit. A fost o experienţă năucitoare care m-a 

trezit, m-a adus cumva cu picioarele pe pământ, m-a eliberat cumva de nişte 

obsesii inutile. 

STUDENTA INTEROGATOARE: În urma acestei experienţe năucitoare, aţi 

avut cumva vedenii, care v-au marcat. Dar acum, crezi că în momentul de faţă 

mai ai vedenii, adică halucinaţii? 

PACIENTUL ÎN  CAUZĂ:  Vedenii nu am şi nu cred că am avut 

vreodată. Însă, din cauza insomniei nu mai ştiu acum care e  realitatea 

şi care e visul. La mine totul pare confuz. Şi asta cred că din cauza poemelor 

mele ciudate de dragoste, pe care i le scriu încă în minte, în ascuns. Da, sigur 

poemele astea mă epuizează energetic, şi îmi fură somnul. Foamea după 

metafore mi-a invadat visele. Noaptea stau şi mă uit ore în şir pe pereţi şi 

simt cum cineva îmi zgâlţâie uşor patul, cum se mişcă tavanul, cum tremură 

fereastra, totul numai ca să mă sperie. Aici, însă, mi-am pierdut orice 

temere. Înainte aveam frică de întuneric. Acum m-aş putea duce şi-n fundul 

unei găuri negre. Câteodată simt cum se ridică patul cu tot cu mine în aer, iar 

eu, cu un gest disperat al mâinii deschid fereastra şi încerc să zbor. De  multe 
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ori m-au oprit şi m-au ţintut chiar colegii mei de suferinţă. Pacienţii aceştia 

alienaţi. Alţii însă, dimpotrivă, m-au ajutat mult. Îmi aduc aminte că unul 

din ei cu suflet bun  mi-a adus cu blândeţe ceva apă potabilă şi mi-a deschis 

uşor fereastra atunci când simţeam că mă sufoc, că nu mai suportam mirosul 

de pastile şi de aer alienat, însă aceasta cu mare grijă, căci se temeau să nu 

primească bătaie de la personal pe motiv că ar ajuta pe un alt nebun să 

evadeze. Nu ştiu, însă, dacă în momentele acelea de somnambulism eu 

deschideam fereastra cu puterea minţii, în imaginaţie sau chiar o deschidea 

cumva vântul. Căci aici, toată noaptea bate un vânt rece şi uscat, este o beznă 

înfricoşătoare şi o tăcere ca de mormânt. 

STUDENTA INTEROGATOARE: Dar voci. Voci ciudate din interior nu 

auzi? Nu simţi cumva pe cineva în mintea ta care să-ţi şoptească ce anume 

să faci? 

PACIENTUL IN CAUZA: Vreţi să spuneţi dacă am halucinaţii auditive? 

STUDENTA INTEROGATOARE: Da, exact. La astfel de halucinaţii bizare mă 

refer. 

PACIENTUL  ÎN  CAUZĂ:   Da, cred că am şi ceva de genul acesta, 

mai ales în zori, când mă scol dimineaţa aud într -una bătăi de 

ciocan şi de  târnăcoape, de picamere şi de tot felul de maşini şi utilaje. 

Aud voci de oameni care, probabil, construiesc o clădire înaltă, un fel de 

turn Babel, sau mă rog, ceva asemănător oricum. Mai aud motoare de 

camioane şi o permanentă foşneală de tablă. Aud mereu tabla de pe 

acoperiş foşnind. Şi am atunci impresia că lumea a dispărut şi a rămas doar 

o oază de pământ asupra căreia nebunii îşi disputau acum întâietatea. 

Abia atunci am înţeles ce-i şi cu paralelismul ăsta existenţial. Intersecţia 

destinelor noastre e un accident. Nimeni nu poate ieşi din sine fără să se 

desfiinţeze. 

STUDENTA INTEROGATOARE: Cred că aveţi boala hiper-reflecţiei inutile. 

PACIENTUL ÎN CAUZĂ: Da. Se prea poate. Vreau să vă mai spun că 

atâta energie psihică se consumă în spitalul ăsta încât atunci când vine 

cineva în vizită la vreun bolnav, toate uşile se izbesc în continuu, iar uneori 

ferestrele se sparg, iar paturile se zgâlţâie, dulapurile se deschid de la sine, 

însă bolnavii, foarte ciudat se simt cu toţii liniştiti şi stau cuminţi la locurile 

lor în saloane, fiecare cu speranţa că vor fi şi ei vizitaţi cândva de cineva.  

PRIMUL PACIENT: (către studentă) Domnişoară, dă-mi şi mie de-o ţigară. 

STUDENTA INTEROGATOARE: (scoţând o bancnotă de zece lei) Poftim. 

PRIMUL PACIENT: Sărut mâinile, domnişoară. (pleacă pe fereastră) 

STUDENTA INTEROGATOARE: Să revenim, deci, dureri de cap, vărsături, 

hemoragii, traume aţi suferit cumva? 

PACIENTUL ÎN CAUZĂ: Am ajuns aici aproape inconştient. Am crezut 

atunci că eram atacat de draci, de draci căzuţi pe pământ ca să amăgească şi 

să batjocorească oamenii, încercând să le ia locul pe pământ. Credeam 
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că t răim deja vremuri le din urmă, că a sosi t  ceasul  apocaliptic mult 

aşteptat. Şi mai aveam fobia bolilor incurabile, credeam că am luat lepra sau 

SIDA, că eram undeva în prima fază a bolii, când creierul şi întregul 

sistem nervos central urmează să se contamineze. 

STUDENTA INTEROGATOARE: Aveţi o ideaţie foarte bizară. Cred că aţi 

trăit o experienţă cu adevărat suprarealistă.  

PACIENTUL ÎN  CAUZĂ:  Nu ştiu. Dar pe atunci numai gândul că 

vine noaptea mă îngrozea. Ştiam bine de chinul pe care trebuia să-1 suport 

odată cu lăsarea serii. Ştiţi, mă obsedează şi acum stările de lucruri aşa-zis 

paradoxale: Eros şi Thanatos, Dumnezeu şi Diavolul, Răul şi Binele, Lumina 

şi Întunericul, Frumosul şi Urâtul, Sublimul şi Grotescul, Minciuna şi 

Adevărul... etc. Dar dintre toate contrariile existente în univers cel mai mult 

mă fascinează emblematicul lumină-întuneric. 

STUDENTA INTEROGATOARE: În ce sens? 

PACIENTUL ÎN CAUZĂ: Păi, lumina zilei mi se părea atunci de o nuanţă 

confuză. Era o lumina slabă, artificială, descompusă în particole eterogene. 

Mi se pare şi acum că văd fotonii de lumină plutind ca nişte fulgi de  

zăpadă prin infinitul zărilor. Din această cauză aveam oroare de 

întuneric. Dispreţuiam noaptea şi doream lumină, cât mai multă lumină. 

Conştientizam, însă, într-un mod haotic, că se întâmplă ceva catastrofal cu 

Soarele. Mă aşteptam la un fel de explozie solară. Nu aşteptam decât să se 

facă pe cer o gaură neagră, care să atragă în ea toată lumina şi să murim aşa 

cu toţii în întuneric. Teama că vom muri în întuneric mă cutremura, dar 

în cele din urmă mi-am spus: căpătăm noi cumva lumină, altfel ne 

stingem, murim. 

STUDENTA INTEROGATOARE: Şi acum ce vrei să faci? 

PACIENTUL ÎN CAUZĂ: Nu mi-a mai rămas decât să scriu şi să experimentez 

monologul interior, să-mi subestimez complexele, să-mi revigorez 

psihicul, să-mi răscolesc subconştientul, să-mi desfund abisurile, să-

mi descompun regretele, să-mi fac autopsia gândului, să mă descopăr prin 

ceilalţi. 

STUDENTA INTEROGATOARE: (către al doilea pacient) Da, 

dumneavoastră, domnule, de ce anume suferiţi, de fapt? 

Al DOILEA PACIENT (fumând din ţigările aduse de celălalt pacient): Noi 

suntem autişti. Avem neuroni în exces. Cerebelul nostru este 

supraîncărcat, suntem nebuni de gândire. Nu ştim cum să ne mai oprim 

mintea de la gândit. Gândim non-stop, 24 de ore din 24. 

PRIMUL PACIENT (revenit între timp): Suntem nebuni după informaţii. Vrem 

să ştim cât mai multe lucruri, să cunoaştem toate tainele pământului, toate 

ştiinţele şi legile Universului. Vrem să fim tot timpul cu un pas înaintea 

tuturor descoperirilor omului. 

AL DOILEA PACIENT: Să creem dar, un ,,Mathesis Universalis". 
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PRIMUL PACIENT: Să revoluţionăm ştiinţele naturale. 

AL DOILEA PACIENT: Să transmutăm din nou toate valorile. 

PRIMUL PACIENT: Să stabilim legi noi. 

AL DOILEA PACIENT: Să desfiinţăm pentru totdeauna noncultura.  

PRIMUL PACIENT: Şi imoralitatea. 

AL DOILEA PACIENT: Să promovăm pacea şi buna înţelegere între popoare. 

PRIMUL PACIENT: Să creăm o nouă ordine mondială. 

AL DOILEA PACIENT: Să unificăm toate conştiinţele. 

PRIMUL PACIENT: Să plantăm arbori. 

AL DOILEA PACIENT: Să eradicăm gunoaiele. 

PRIMUL PACIENT: Să construim mega-polisuri. 

AL DOILEA PACIENT: Să respectăm natura. 

PRIMUL PACIENT: Şi valorile fundamentale. 

AL DOILEA PACIENT: Să modificăm constituţia şi să călătorim în timp. 

PRIMUL PACIENT: Să ne teleportăm şi să comunicăm cu toţii prin telepatie. 

AL DOILEA PACIENT: Să nu mai avem nevoie de hrană. 

PRIMUL PACIENT: Şi nici de sex. 

AL DOILEA PACIENT: Să levităm. 

PRIMUL PACIENT: Să fim veşnici. 

AL DOILEA PACIENT: Să nu mai murim. 

STUDENTA INTEROGATOARE: Domnilor, vă consideraţi cumva înţelepţi?

  

PRIMUL PACIENT: Înţelepciunea noastră este fără margini, fiindcă Mâna 

cea tare a lui Dumnezeu s-a pogorât peste noi şi peste capetele noastre, iar 

Duhul lui Dumnezeu este în inima noastră ca o limbă de foc. Sufletul nostru arde 

mereu de dorinţa cunoaşterii. 

STUDENTA INTEROGATOARE: Cred că suferiţi de nevroză obsesională de 

factură mistico-religioasă. Aveţi multe resentimente. 

AL DOILEA PACIENT: Suferim de angoasa lipsei de sens generată de lipsa lui 

Dumnezeu printre noi. Omenirea însăşi suferă de psihoza ateismului. Cu toţii avem 

inima impietrită. 

PRIMUL PACIENT: N-aţi auzit oare, pe Duhul ieşind din gura 

psalmistului: ,,Zisa cel nebun în inima sa: Nu este Dumnezeu. Stricatu-s-au 

oamenii şi urâţi s-au făcut întru îndeletnicirile lor ‒ Nu este cel care face 

bunătate, nu este până la unul”. Au nu ştiti oare cât de mare este puterea 

nădejdii, cât de bună este umblarea în frica lui Dumnezeu? Doar 

,,începutul înţelepciunii este frica de Domnul”, iar rodul temerii este mila. Fiţi, 

dar asemenea nouă, adică nebuni pentru Hristos. 

STUDENTA INTEROGATOARE: Aşadar, vă e frică de Dumnezeu? 

PRIMUL PACIENT: Iuţimea mâniei Lui este mare. Focul gurii Lui arde mereu în 

viaţa noastră, iar noi suntem goi înaintea Feţei lui, ca nişte năpârci. 

AL DOILEA PACIENT: DA, Puterea lui este mare. 
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STUDENTA INTEROGATOARE: De ce doriţi dar, o Lege Nouă? 

PRIMUL PACIENT: Noi dorim puritatea raselor şi a popoarelor, suntem pentru 

unitate în spita neamurilor lui Israel. Noi luptăm până la capăt împotriva 

globalizarii şi ideii amestecării neamurilor, suntem pentru păstrarea 

identităţii şi integrităţii tuturor popoarelor. 

AL DOILEA PACIENT: Fiecare cu pielea sa. 

PRIMUL PACIENT: Şi cu sângele lui. 

STUDENTA INTEROGATOARE: Ce vă face, totuşi, fericiţi în această 

clădire, închişi aici, în singurătatea asta? 

PRIMUL PACIENT: Bucuria Domnului este puterea noastră. De aceea 

strigăm: 

AMBII: Daţi-ne drumul să pecetluim legământul cu Domnul, ca templul Lui să 

nu fie dat părăsirii. Să umplem casa Domnului cu nebuni pentru Domnul, cu 

adevaraţii teofori şi teologi ai neamului. 

ZUGRAVUL: (terminandu-şi treaba) Aberaţii mentale. Numai aberaţii. Şi 

toate astea numai din lipsa de ocupaţie şi de pragmatism. Nebunia voastră, 

domnilor, e dovada clară a stagnării societăţii şi a valorilor active. Prin voi şi prin 

logica voastră a apărut varianta cea mai umilă a eşecului existenţial, cel prin 

care se face ruperea de concret, ca principiu al inactivităţii şi inacţiunii. Credinţa, 

mai bine spus, nebunia voastră nu face niciun ban. Prin prejudecăţile voastre 

morale se asfixiază devenirea umanităţii. Anarhiştii şi cei care luptă împotriva 

progresului şi a evoluţiei pe calea muncii şi a respectului pentru lege, trebuie 

anihilaţi. Nu trebuie admisă nicio reconciliere. Nu mai e timp şi nici răbdare. 

Anihilarea voinţelor slabe devine o lege şi un act moral adus umanităţii, o datorie 

pentru progres şi o lege naturală a societăţii. 

ASISTENTUL ŞEF: Aşa e. Exaltările inadecvate de entuziasm religios, 

excesul de mistică şi metafizică, complexul morţii şi al infinitudinii, sunt o mare 

risipă de timp, de somn şi de putere. 

PACIENTUL ÎN CAUZĂ: Dar, domnilor, omul are de dus în cârcă o moarte. E 

mereu dator cu o moarte pentru răscumpărarea eternă a paradisului pierdut. Altfel 

tot omul ar fi pentru veşnicie rataţi. 

MEDICUL DE GARDĂ: (revenind după o scurtă pauză). Şi cine îţi garantează, 

nebunule, că moartea nu e decât un echilibru fragil al aparenţei libertăţiii? Că viaţa e 

un timp viu, un timp cosmogonic în care se desfată celula, o eternă reîntoarcere 

a Fiinţei către Neant? Ştiinţa, cel puţin, reduce viaţa la o simplă ,,energie 

mitocondrială”. Când aceasta se termină, totul s-a încheiat. 

PACIENTUL ÎN CAUZĂ: Eu, Marele Unu, Fondatorul ontologiei dialectice, tată al 

antinomiilor şi paradigmelor verbale, mâncătorul şi devoratorul de poezie, spun 

că setea de prezent este singura ce ne mai dă o şansă la nemurire, singura cale 

prin care mai e posibil un progres înaintea vidului şi eşecului existenţial. 

 

Zugravul enervat iese prin uşă: 
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ZUGRAVUL: Moarte lingăilor. Moarte leneşilor! Moarte pupincuriştilor! Moarte 

tuturor celor care extind flagelul foamei în lume şi în ţara asta plină de…. gunoi! 

STUDENTA INTEROGATOARE: Nu vă supăraţi, domnule doctor, cum 

credeţi că ar putea fi profilul omului sănătos în societatea actuală? 

MEDICUL DE GARDĂ:  Să fie specialist în cunoaşterea lucrurilor adevărate. 

Să se oprească la esenţă. Să fie adept al egoismului raţional, al interesului 

propriu, să propovaduiască teoria statului minimal, al democraţiei bazată pe 

preeminenţa deciziei asupra faptei, pe responsabilitatea individuală mai mult decât 

pe legile impersoanle ale istoriei. În fine, să creadă într-o dictatură modernă 

deschisă mereu comunicării şi circului ieftin. Să mănânce raţional, consistent şi, 

în primul rând, ecologic. 

STUDENTA INTEROGATOARTE: Adică, pe cât se poate fără E-uri. 

MEDICUL DE GARDĂ: Da, evident că fără E-uri... 

ASISTENTUL ŞEF: Şi să vadă ordinea socială ca un proces spontan de 

autoconstruire, adică să aibă o evoluţie spontană de la sine, să militeze pentru o 

libertate fără constrângeri.  

COLONELUL: Să fie practicant al teoriei îndreptăţirii, crescut în sentimentul 

dreptăţii, pentru o conduită necesară binelui comun, pentru o utilizare 

generală, egalitară a adevărului. 

UN STUDENT FIZIOLOG: Să respecte echitatea rawlsiană şi pragmatismul jamesist.  

O STUDENTĂ PSIHANALISTĂ: Să nu mai fie deloc discriminări.  

COLONELUL: Să avem o viaţa mai sigură. 

ASISTENTUL ŞEF: Şi mai lungă. 

 

Pacientul în cauză reglează aparatul colonelului, căutând un post de radio  cu 

muzică clasică. După îndelungi căutări găseşte „Valse triste" de Sibelius. 

Astfel, personajele sunt luate de un val de reverie şi încep să danseze. Se 

formează iniţial trei cupluri: primul cu al doilea pacient, studenta psihanalistă 

cu studentul fiziolog şi medicul de gardă cu femeia de serviciu. Aceasta revine 

în scenă la ieşirea zugravului. Dansul este melancolic, de o sensibilitate 

extravagantă.  

Al doilea cuplu ocupă o poziţie centrală şi iese în evidenţă. Partenerii acestui 

cuplu dansează precum doi îndrăgostiţi, plini de viaţă. Primul cuplu poate 

dansa ironic, cu mult joc scenic, dinamism, pantomimă, să nu aibă vreo 

legătură cu ritmul muzicii sibeliusiene. Al treilea cuplu dansează monoton, 

indiferent, artificial. În centrul scenei se plasează acum pacientul în cauză şi 

studenta interogatoare, între ei infiripându-se o relaţie aparte. Asistentul şef 

aranjează masa din salon ca pentru o cină romantică în doi şi, luând un 

cearşaf de pe un pat improvizează un prosop jucând rolul servitorului:  
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ASISTENTUL ŞEF: (către cei doi) Poftiţi, domnişorilor, poftiţi. În micul nostru 

restaurant de cinci stele. Vă stau la dispoziţie, mă înclin cu reverenţă în faţa 

tinereţilor voastre.  

PACIENTUL ÎN CAUZĂ:   O sticlă de ceai, vă rog, şi o felie de pâine prăjită cu 

caşcaval pentru domnişoara. 

ASISTENTUL ŞEF: (prefăcându-se că se uită în meniu) Îmi pare rău, dar 

caşcavalul   s-a epuizat. Nu mai avem decât macaroane, borş cu zamă, şi 

slănină afumată cu „balastru”. 

STUDENTA INTEROGATOARE (foarte mirată): Balastru?  

PACIENTUL ÎN CAUZĂ: Vrea să spună orez. Aşa se zice pe aici la pilaful cu 

orez.  

STUDENTA INTEROGATOARE: E suficient numai ceai. Chiar dacă ador  

bucătăria chinezească, am o problemă.  

ASISTENTUL ŞEF: Da, înţeleg, cu... 

PACIENTUL ÎN CAUZĂ: Poţi folosi un danone natural, e foarte bun pentru....  

STUDENTA INTEROGATOARE: A, nu! cu gingiile am probleme, nu cu ce 

credeţi dumneavoastră.  

ASISTENTUL ŞEF: Un moment. Vin imediat, numai cât ai zice tun.  

PACIENTUL ÎN CAUZĂ: Tun! 

STUDENTA INTEROGATOATRE: Ciudat, văd că ai devenit glumeţ. V-a 

revenit pofta de viaţă.  

PACIENTUL ÎN CAUZĂ: Şi de puicuţe..... 

STUDENTA INTEROGATOARE: Sunteţi foarte maleabil. Treceţi de la o stare 

la alta într-un mod senzaţional. Aveţi se pare o fire unică, uneori cu tendinţe 

vădit bipolare. 

PACIENTUL ÎN CAUZĂ: Dumneata cu gropiţele dumitale ai făcut asta, dar şi cu 

interviul, desigur  

STUDENTA INTEROGATOARE: O, nebunule! Mă flatezi. Văd că ai o 

mare capacitate de pătrundere în sufletul unei femei. Păcat că nu vă-nţeleg.  

PACIENTUL ÎN CAUZĂ: Nu e nevoie. O tânără ca dumneata nu trebuie 

să înţeleagă un filosof ciudat ca mine. „Universul nu se discută, se 

exprimă", spunea Emil Cioran în Tratat de descompunere. 

STUDENTA INTEROGATOARE: Ar trebui să înveţi să nu mai gândeşti atâta. Să ştii 

când să te opreşti. Un băiat ca tine n-ar trebui să gândească aşa. 

PACIENTUL ÎN CAUZĂ: Uite. Am să încerc să fiu un copil pragmatic. Dansezi cu 

mine? 

STUDENTA INTEROGATOARE: Vezi? Abia acum încep să dispară simptomele 

bolii tale. Eliberarea de resentiment e unul din semnele reale ale vindecării. 

PACIENTUL ÎN CAUZĂ: (dansând cu studenta) Acum sunt liber. 

STUDENTA INTEROGATOARE: Dar, însă cu o condiţie. Să înveţi să pierzi, dar să 

nu te dai bătut niciodată. 

PACIENTUL ÎN CAUZĂ: Ştiu. Să lupt şi să rămân cu revolta în sânge până la capăt. 
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Un scurt moment de tăcere, timp în care dansul noului cuplu devine din ce în ce 

mai pasional şi mai frenetic. Asistentul şef se întoarce cu sticla de ceai şi cu 

încă două căni de inox, le pune pe masă şi le umple. Scoate însă din buzunar o 

sticlă de vodcă, pe jumătate goală, şi închină imaginar: 

 

ASISTENTUL ŞEF: Pentru tinereţe. Să se facă echilibru termic şi căldură în 

sufletele şi apartamentele noastre. Pentru triumful bunăstării! 

MEDICUL DE GARDĂ: (oprindu-se plictisit din dans) Ciudat. Parcă nu mai simt 

intimitatea naturii. Parcă lumea şi-a pierdut tainele şi frumuseţea. Cu ce ne mai 

umplem acum de sensuri, cu ce ne mai înnobilăm de acum fiinţa? 

PACIENTUL ÎN CAUZĂ (uitându-se uimit în ochii studentei interogatoare): Ce 

privire concavă. Ce ochi înspăimântători. Inteligenţa mea colosală e un nimic pe 

lângă faţa ta. Eşti o studentă nemaiîntâlnită. Voinţa ta spirituală şi trupul tău 

tânăr te ridică deasupra muritorilor, undeva sus pe o scară înaltă a desăvârşirii. 

STUDENTA INTEROGATOARE: Ce frumos cauţi tu compatibilităţi care să ne 

uşureze drumul! 

MEDICUL DE GARDĂ: Se pierde însăşi energia interioară a materiei. Universul se 

comprimă sau se extinde. Nici el nu ştie în ce lume trăieşte. E nedumerit, ca şi 

fizicienii care l-au inventat. 

FEMEIA DE SERVICIU: Ar trebui să luptăm împotriva frigului, să stârpim praful 

stelar. 

ASISTENTUL ŞEF: Am devenit nişte nebuni purtători de materie fără de viaţă, 

care multiplicăm şi transcedem mereu natura, dincolo de realitate. 

COLONELUL: Ce înalt mod de a contempla plinătatea bucuriilor simple şi de a 

năzui către o „Matesis Universalis”! 

STUDENTA INTEROGATOARE: (cu duioşie către pacientul în cauză) Lasă-mă să te 

îmbrăţişez, să uităm de regresul imperfecţiunii, să ne lepădăm de chinul 

conştiinţei, să eternizăm clipa. 

PACIENTUL ÎN CAUZĂ: Acum înţeleg că viaţa e o taină nepieritoare, o cruce de 

altfel zâmbitoare pentru fiecare dintre noi. 

STUDENTA INTEROGATOARE: Arată-mi că sunt. Linişteşte-mi fiinţa, acum parcă 

în ultima clipă de la marginea timpului! 

Pacientul o sărută cu senzualitate, apoi exclamă: 

PACIENTUL ÎN CAUZĂ: Cineva mi-a deschis drumul către esenţa şi fiinţa 

lucrurilor. Pentru mine totul e un mit, o enigmă. Totul miroase a mister. 

FEMEIA DE SERVICIU: (bând din ceai) Cât lirism, câtă exaltare a sufletului.,. câtă 

nebunie la ieşirea din timp. Câtă patimă în „ispita de a exista”! 

STUDENTA INTEROGATOARE: (sărutându-l încă o dată pe pacientul în cauză) 

Mistagogule! Eşti un porc de mistagog. Mi-ai furat sufletul. 

PACIENTUL ÎN CAUZĂ: Scopul materiei nu este de a se întoarce la anonimatul 

neantului. Ci de a suferi un proces de transformare prin legile iubirii. Toată 
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funcţia sacră a materiei, toate hierofaniile îşi găsesc motorul numai în dorinţa 

noastră sălbatică de a ne contopi.  

ASISTENTUL ŞEF: Aţi început iar să deliraţi. Raţiunea pentru voi e încă o rugină 

vitală. Dar, desigur, veţi zice imediat că „fără nebunie nicio iniţiativă, nicio 

acţiune, niciun gest nu e posibil”. Nebunia vă ajută să respiraţi, vă sileşte la 

acţiune. Nebunia este motorul tuturor activităţilor voastre. Mă tem însă că nu 

vom mai rezista. Dragostea asta e prea dură. Te consumă prea mult. Dar să nu 

facem acum „Elogiul nebuniei”. L-a făcut odată Erasmus şi e deajuns. 

PACIENTUL DIN DREAPTA: (oprindu-se şi el din dans) De-am simţi măcar o dată 

gustul progresului! 

PACIENTUL DIN STÂNGA: După Mircea Eliade, Cain este simbolul tehnologiei şi 

al civilizaţiei urbane. Primul omor a fost făcut, aşadar, în numele progresului 

pentru că prin el s-a pierdut şi funcţia sacră a primordialului... Prin progres s-a 

desacralizat materia. 

PACIENTUL DIN DREAPTA: Şi totuşi, ce nevoie avem astăzi de progres. Fără 

progres rătăcim degeaba, cum deja rătăcim. 

ASISTENTUL ŞEF: Şi ce au de-a face toate astea cu nebunia voastră, nebunilor? 

MEDICUL DE GARDĂ: (către asistent şi femeia de serviciu) Nebunii ăştia, 

domnilor, speră în nebunia şi neputinţa lor, că vor mai putea fi măcar odată şi ei 

ceva (râd în hohote). Ei nu-şi dau seama că nu mai au dreptul la adevăr şi la 

realitate, că şi-au pierdut orice urmă de luciditate. Ei continuă să creadă cu 

încăpăţânare în visele şi în reveriile lor. 

PACIENTUL ÎN CAUZĂ: (indignat) Credem, domnule, pentru că revelaţii nu pot 

exista decât în dragoste. Iar omul, fără revelaţia realului, nu poate exista decât 

depăşind fuga din vis. Rămâne pe veci blocat într-o materie atemporală. 

MEDICUL DE GARDĂ: (către ceilalţi nebuni) Ce vă face totuşi să rezistaţi? Voi 

nu vă daţi seama că sedativele şi medicamentele astea v-au furat dreptul la un 

timp şi la o viaţă normală? Nu vedeţi că aţi pierdut simţul realului şi al noului? 

PACIENTUL ÎN CAUZĂ: Nu noutatea ideilor, a informaţiilor, evenimentelor, nu 

realitatea voastră, ci noutatea enigmatică a universului anonim din celălalt, 

anonimatul care susţine individuaţia şi protejează fiinţa de sentimentul 

învechirii şi irealităţii. Astea ne fac să rezistăm şi ne îmbărbătează, nu 

sedativele voastre. 

STUDENTA INTEROGATOARE: Şi iubirea, domnule doctor, adevărata iubire? 

MEDICUL DE GARDĂ: Tu să ai grijă, domnişoară, că fără realitate, fără simţul 

vieţii adevărate, înţelepciunea nebunului e fără valoare. (apoi către ceilalţi 

nebuni) Şi voi, ce aşteptaţi? Să vă dea creaţia sau iubirea certitudinea fiinţei? 

Înapoi la locurile voastre! Câtă vreme sunteţi consemnaţi, nu vă rămâne decât 

să vă baricadaţi împotriva neantului. Fără substanţa pe care eu v-o dau întru 

sănătatea voastră, n-o să puteţi ieşi la realitate. Veţi rămâne captivii propriilor 

voastre idei aberante. De altfel, viaţa voastră stă în mâinile mele. Eu hotărăsc 

pentru conştiinţa voastră, pentru luciditatea sau devianţa voastră. 
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PACIENTUL ÎN CAUZĂ: Ştiam eu. Am fost şi suntem nişte cobai. Vă folosiţi de 

momentele noastre de cădere pentru a vă testa drogurile. Vă închipuiţi că prin 

stimularea creierului şi a sistemului nervos o să deţineţi controlul suprem asupra 

eului şi asupra conştiinţei noastre. Aţi atentat la libertatea noastră şi ne-aţi 

condamnat la pieire. Nerespectând identitatea persoanelor, controlând voinţa şi 

eradicând conştiinţa libertăţii noastre de reflecţie sfidaţi toate drepturile omului. 

Aţi făcut o crimă împotriva umanităţii, aţi bulversat nepermis Fiinţa. 

MEDICUL DE GARDĂ: Asta e numai în închipuirea voastră, în imaginaţia voastră 

bolnavă, în excesul vostru de abstractizare. Noi încercăm, din contră, prin 

medicamente, să vă echilibrăm sistemul de idei şi să vă ordonăm reflexele într-

un mod sănătos. Medicamentele sunt pentru voi singurul ingredient care vă mai 

păstrează în realitate. Întrerupându-vă raţia de calmante scăpaţi de sub control şi 

riscaţi să coborâţi în lumea umbrelor, iar trupurile voastre să devină o poartă 

spre Infern. 

ASISTENTUL ŞEF: Excitaţia psihică din interiorul vostru e acum, de fapt, o altă 

formă de implozie cosmică, de disecţie agresivă a conştiinţei până la absurd. 

MEDICUL DE GARDĂ: Fără medicaţie, conştiinţa voastră riscă să fie mâncată 

bucată cu bucată de inconştient. 

ASISTENTUL ŞEF: Iar lipsa voastră de somn e o dovadă de inactivitate. Riscaţi, 

prin luciditatea continuă, să deveniţi nişte exilaţi ai timpului, nişte morţi vii. 

Pentru un trup normal durata continuă este o imposibilitate. Trupul şi materia 

nu corespund decât unui timp relativizat, unui spaţiu restrâns, mărginit. 

MEDICUL DE GARDĂ: Precum moartea este negativitatea care determină evoluţia 

istorică, aşa şi somnul determină evoluţia vieţii. Identitatea dintre spirit şi lume, 

aşa cum a văzut-o Hegel în Logica sa, e o iluzie. Somnul, mai ales somnul 

dulce, este însuşi izvorul lucidităţii. 

PACIENTUL ÎN CAUZĂ: Vreţi să analizaţi existenţa, aşa cum este ea în stadiul cel 

mai degradat. Să schimbaţi „Deisen-ul” în forma lui de excitaţie extremă, să 

modificaţi din temelii însăşi structura fiinţei umane. 

MEDICUL DE GARDĂ: Noi încercăm să vă oprim căderea din timp, să vă 

îndreptăm devenirea. Clocirea obsesiilor vă împotmoleşte în timp, vă 

înglodează în vreme. Pentru a depăşi istoria cu sentimentele-i sumbre trebuie să 

vă sacrificăm. Puteţi fi astfel martirii generaţiilor voastre şi pildă vie pentru 

posteritate. Experimentul nebuniei voastre poate salva pe viitor mii de vieţi. 

ASISTENTUL ŞEF: Sacrificiul este un exerciţiu şi, totodată, un act de purificare. 

Deci, renunţaţi la tentaţia individualului, deveniţi un anonimat, acceptaţi 

simplitatea destinului. 

PACIENTUL CU CRUCE LA GÂT: (scăpând din strânsoare) Minciună! Hoţilor! 

Vardiştilor! Vreţi să ne furaţi creierele. Să ne luaţi minţile! 

MEDICUL DE GARDĂ: (stupefiat) Şi ce să facem cu ele, nebunule? 

În urma pacientului cu cruce la gât vin o seamă de nebuni care mai de care mai 

înfuriaţi şi mai indignaţi: 
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UN  NEBUN ORB: Ne distrugeţi viaţa, ne luaţi ochii. 

UN NEBUN ÎN PATRU LABE: Ne dresaţi ca pe câinii lui Pavlov, ca pe nişte 

animale. 

UN NEBUN CU PASTILE ÎN MÂNĂ: Ne drogaţi cu heroină. 

UN BOLNAV OARECARE: Ne îmbolnăviţi cu boală. 

ALT BOLNAV: Ne contaminaţi cu gunoaie şi mâncare infectă. 

UN CIUNG: Vă folosiţi de picioarele şi de mâinile noastre fără să ne cereţi voie. 

PACIENTUL CU CRUCE LA GÂT: Ne luaţi capetele fără niciun respect pentru 

organele interne ale unor bieţi oameni abandonaţi de soartă şi părăsiţi de 

Dumnezeu. 

UN NEBUN CU PIX ÎN MÂNĂ: Ne furaţi geniul şi talentul de scriitor. 

ALTE VOCI DE NEBUNI: Vreţi să ne îndoctrinaţi, torturaţi, agasaţi, fără nicio vină. 

Şi să ne bateţi fără nicio scuză. Să ne căsăpiţi fără nicio ruşine ca nişte brute 

ordinare. Să experimentaţi nebunia precum comuniştii la Piteşti.Vă amuzaţi pe 

seama păcatelor noastre, râdeţi de noi fără nicio noimă. 

UN NEBUN CU PIX ÎN MÂNĂ: Vom trimite memorii, vom redacta cereri, petiţii şi 

jalbe până la „Curţile Europei”. Să ni se respecte drepturile şi preferinţele 

sociale. 

PACIENTUL DIN DREAPTA: Să ni se asigure dreptul la o liberă asociere, la 

confidenţialitate şi la o mai bună comunicare între personal şi pacient. 

PACIENTUL DIN STÂNGA: Să ni se respecte drepturile de pacienţi, calitatea 

nealterată a fiinţei umane. Dreptul la autodeterminare, la viaţă şi la integritate 

fizică şi spirituală, la intimitate şi securitate personală, la opţiuni morale şi 

culturale proprii. 

NEBUNUL CU PIX ÎN MÂNĂ: Vrem să fim informaţi asupra serviciilor 

medicale disponibile, despre modul cum le utilizaţi în favoarea sau defavoarea 

noastră. Să ni se facă un raport complet despre starea noastră generală de 

sănătate, despre gradul de nebunie la care am ajuns pînă în momentul de faţă. 

PACIENTUL ÎN CAUZĂ: Vrem să consultăm şi alţi medici, să aflăm adevărul 

deplin despre boala noastră. 

PACIENTUL CU PIX ÎN MÎNĂ: Să ni se dea în scris rezultatul investigaţiilor 

diagnostice. 

O VOCE DE NEBUN: Să se prezinte exact în faţa lumii, modul inuman în care 

suntem trataţi şi îngrijiţi. 

O ALTĂ VOCE DE NEBUN: Să ni se dea acces la  datele medicale personale. 

Să nu se mai amestece nimeni în viaţa privată şi familială a nebunilor. 

UN NEBUN MERGÂND ÎN PATRU LABE: Să ni se dea dreptul la 

reproducere. Accesul la educaţia sexuală, dreptul la genă şi la materialul genetic 

personal. Dreptul la înstrăinarea sau achiziţionarea completă a conţinutului 

cromozomial. 
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PACIENTUL ÎN CAUZĂ: Da. Să ni se dea înapoi dreptul la genă şi la cromozomi. 

Să se respecte pe deplin dreptul divin asupra conformaţiei cromozomiale şi 

configuraţiei celulare. 

PACIENTUL ÎN PATRU LABE: Dreptul la ADN şi la ARN, la enzime şi la hormoni, 

dreptul la informaţia cromozomială, la toate tainele mitocondriale. 

STUDENTA INTEROGATOARE:  Şi nu în ultimul rând, să nu uitaţi să cereţi dreptul 

la iubire, la o mai bună alegere a relaţiilor sociale, la o educaţie civică şi morală 

adecvată, la performanţa spirituală. 

ASISTENTUL ŞEF: Dar dreptul la a bate moneda proprie, nu cereţi? Nu cumva 

vreţi să conduceţi spitalul şi să promulgaţi legi noi într-o lume absolut absurdă? 

Pentru ce vreţi să complicaţi realitatea, dacă adevărul pentru voi e ceva 

personal, ţine de aberaţia fiecărui individ în parte? Sau poate vreţi cu toţii 

necondiţionat dreptul etern la fugă? 

      PACIENTUL ÎN CAUZĂ: Bine zis. Să fugim din lumea asta improprie, din 

universul acesta închis în sine, din cosmoidul acesta infect, din timpul ăsta 

monoton, absurd şi plin de evenimente îngheţate, de fenomene asfixiate în 

devenire... din noaptea asta fără sfârşit. 

    Astfel, sub impulsul evadării se porneşte în spital o nebunie confuză, o luptă 

haotică între personaje (asistenţi, infirmieri şi chiar forţe de ordine), totul 

culminând cu un imaginar masacru. (Fondul muzical pentru scena masacrului 

ar putea fi Primăvara, de Antonio Vivaldi). Pacientul în cauză, cu o ultimă 

suflare exclamă: 

PACIENTUL ÎN CAUZĂ: Nebuni, asta ne-a fost eliberarea! Aveţi grijă de ea... 

 

                                                        CORTINA 
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 Roxana Pavnotescu                      

                                   Angels în America 
 

Piesa  lui  Tony Kushner „Angels in 

America” cu incitantul subtitlu: „Gay 

Fantasia on National Themes”, continuă să ne 

bântuie în noi forme şi reprezentări , la peste 

20 ani de la apariţia şi transpunerea ei în 

diverse formule dramatice: teatru, operă, 

cinema, mini-serial TV.  ( în regia lui George 

Wolfe – Walter Kerr Theater, NY 1993; în 

2003 apare filmul difuzat în două părţi pe 

ecrane, sau 6 serii TV ‒ în regia lui Mike 

Nichols; în 2004 – premiera operei lui Peter 

Eötvös). Piesa şi implementările ei pare să fi 

adunat de-a lungul timpului peste 30 premii 

importante:  Tony Awards ( pentru cea mai bună piesă), Pulitzer Prize for 

Drama, Drama Desk Award, London Drama Critics, New York Drama Critics, 

Los Angeles Drama Critics Circle Award,… Golden Globe, Emmy Award, 

Broadcast Film Critics, Grammy Award, … 

Piesa, concepută pentru 7 ore de scenă deschisă, cuprinde două părţi ce 

surprind crizele şi contextul politic al Americii la sfârşit de mileniu („Millenium 

Approaches”), alături de transformările politice (sub regimul Reagan) şi 

speranţa într-o eră a libertăţii spirituale, sexuale, etnice („Perestroika”).  

Howard Gilman Opera House (Brooklyn Academy of Music) prezintă o 

nouă variantă a piesei sub bagheta lui Ivo van Hove cu teatrul Toneelgroep 

Amsterdam. Van Hove reduce timpul de desfăşurare al piesei la puţin peste 4 h, 

rezumându-se la părţile ei esenţiale, în scopul de-a pune în valoare momente 

semnificative ale textului, dar, în acelaşi timp,  menţinându-se riguros în 

structura şi indicaţiile de regie ale autorului. Van Hove se remarcă prin 

promovarea unui teatru experimental de avangardă  în care arhitectura spaţiului 

în care se amplasează evenimentul artistic joacă un rol esenţial în sensul  creării 

de atmosferă până la integrarea audienţei în lumea virtuală a scenei.  Ultima sa 

producţie: „Scenes from a marriage” jucată la New York Theater Workshop 

restructurează şi divizează spaţiul după criterii temporale. Van Hove este 

îndeosebi interesat de dramatizări după filme celebre ale unor regizori 

remarcabili: „Rocco şi fraţii săi” – Luchino Visconti, „Cries and whispers” ‒ 
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Ingmar Bergman, „Teorema” ‒- Pier Paolo Pasolini, un proiect Antonioni ‒ 

piesă omagiu marelui regizor. 

În piesa de faţă, regizorul alege o formulă simplificatoare; o scenă 

aproape goală, ce nu atrage atenţia prin nimic altceva decât jocul actorilor şi 

banda de titraj din limba olandeză suspendată deasupra scenei. Van Hove se 

concentrează asupra conceptului de rol introdus de Kushner ‒ ca noţiune 

complexă, abstractă legată fizic de actor şi nu exclusiv de personaj. Rolul are un 

caracter proteic, metamorfic: el reuneşte mai multe caractere fără aparentă 

înrudire; legătura subtilă dintre ele se stabileşte pe diferite criterii sau nivele: 

psihic, mental, oniric, metempsihotic, metafizic. Kushner precizează cele 8 

roluri ale piesei şi lista personajelor pe care trebuie s-o interpreteze fiecare rol-

actor. Conotaţiile biblice, politice, etnice ale piesei sunt elegant şi subtil  

nuanţate prin aceste treceri are rolurilor prin diverse personaje şi textele lor. 

Van Hove elimină orice artificiu ce-ar putea deconcerta audienţa de la urmărirea 

ideii de evoluţie sau prelungire a rolului; propune o formulă simplă şi frustă de 

punere în scenă. Absenţa schimbărilor de decor, de costume sau recuzită, lipsa 

aripilor de înger reduc caracterele la esenţele lor dincolo de formele iluzorii ale 

interpretării. Singurul interpret al acestui text se vrea spectatorul ce urmăreşte 

cu greu titrajul în limba engleză şi în al doilea plan, actorul al cărui recital în 

olandeză se susţine printr-o impecabilă mişcare scenică.  

Acţiunea se desfăşoară pe câteva coordonate ce se întrepătrund prin 

întâlniri mai mult sau mai puţin providenţiale între personaje – ca variaţii sau 

semnificaţii ale aceloraşi roluri. Clasa de echivalenţă a unui rol constituie veriga 

de legătură a personajelor ce-l compun. Regizorul urmăreşte fidel naraţiunea şi 

indicaţiile autorului pe care-l implementează în scenete fără început şi sfârşit 

(fără pauze), ce uneori se suprapun, în care personajele intră şi ies; se mişcă 

firesc în planul lor existenţial. Ochiul audienţei pătrunde şi se strecoară ubicuu 

printre aceste planuri. Uneori, van Hove suprapune temporal şi spaţial scenetele 

crescând tensiunea dramatică prin aşezarea cuplurilor în altercaţii şi confruntări 

paralele într-un fel de Babel controlat menit să condenseze ideile la esenţele lor. 

Piesa începe cu serviciul funerar al rabinului Chemelwitz pentru bunica lui 

Louis – unul dintre protagoniştii gay ‒  cel mai apropiat de autor ca profil 

biografic. Următoarele scene aduc cele două cupluri în dezagregare urmărite de-

a lungul piesei: Prior şi Louis, şi familia mormonă ( Joe – în căutarea identităţii 

sexuale şi Harper care-şi tratează dezechilibrele mentale cu valium). Legătura 

dintre cupluri o realizează Cohn, un avocat corupt şi foarte influent, în acelaşi 

timp ‒ gay cu obstinaţie ascuns (chiar şi după ce e internat cu SIDA într-un 

stadiu avansat camuflat într-o boală terminală a ficatului), republican convins ce 

a militat vehement împotriva libertăţilor sociale ale gay-lor. Joe, ce este 

funcţionar juridic în acelaşi birou cu Louis, este protejatul lui Cohn care-i oferă 

poziţii la guvern în Washington. Încă de la început, personajele sunt segregate 

în abandonaţi: (Harper, Prior – bolnav de SIDA) şi părăsitori: (Louis şi Joe) sau 
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apartenenţe politice: Joe şi Cohn republicani, Louis şi Prior de stânga. Ce leagă 

aceste personaje între ele este un acut sentiment de spaimă existenţială: de 

boală, de pierdere a iubirii, de dependenţă, de nesiguranţă, de acceptare a 

condiţiei sau recunoaştere a propriei identităţi. Personajele apar şi dispar din 

scenă, fiind în prelungire înlocuite de caractere minore jucate de aceiaşi actori, 

în aceeaşi idee de întregire a rolului în viziunea lui Kushner. Rolul rabinului 

devine ulterior moral şi psihopomp: e împărţit cu Hannah Pitt (mama mormonă 

a lui Joe ‒ noul iubit al lui Louis ‒ ce va sta în mod ironic la căpătâiul lui Prior 

– muribund ), cu fantoma lui Ethel Rosenberg – victima avocatului gay, venal, 

conservator şi influent (ce admite cu seninătate că a avut un rol decisiv 

încondamnarea şi execuţia ei ca spion comunist), cu doctorul ce-l tratează pe 

Cohn în spital şi cu ultimul bolşevic în viaţă  (Aleksii Andediluvianovich 

Prelapsarianov) cu al cărui monolog se deschide partea a doua a piesei 

„Perestroika” (după generoasa pauză de 45 de minute).   Halucinaţiile 

muribundului se adună vizual în aceeaşi reprezentare moralizatoare ce uneşte 

mai multe personaje. Domnul Lies, agentul fictiv al Ordinului internaţional de 

călătorii,ce organizează exodul salvator al lui Harper în Antarctica, este acelaşi 

cu Belize, un fost gay în travesti, fost iubit şi prieten credincios al lui Prior; sau 

infirmierul lui Roy Cohn care face să-i parvină lui Prior doza lui Cohn de AZT 

(azidothymidine – singurul tratament împotriva SIDA la ora respectivă). 

Actorul cu rol de înger apare şi el în diverse reprezentări „binevoitoare”: sora de 

spital a lui Prior, agentul de vânzări ce o ajută pe Hannah să-şi vândă casa, 

femeia-homeless ce-o ajută pe Hannah când ajunge la NY. Prior joacă, 

deopotrivă, rolul prostituatei din Central Park ce are o escapadă sexuală cu 

Louis.   

Numele personajelor şi etimologia lor joacă un rol esenţial în elucidarea 

sensului personajelor şi a mesajului asignat fiecărui rol: Prior – gay dintr-o 

familie cu tradiţie – (în latină ) prior - semnifică ideea de prim, superior sau 

funcţie monahică în mănăstirile catolice – de unde şi spiritualitatea elevată a 

personajului, darul de profet conferit de înger. Etimologia şi semnificaţia 

numelor vin, subtil, în sprijinul conceptului de rol: avocatul venal Cohn este şi 

el un înger căzut, damnat  – pentru că numele lui indică apartenenţa sa la cea 

mai înaltă castă a iudeilor – casta preoţilor. În mod ironic, Cohn vine de la 

Cohen, în aceeaşi idee de prior, cel ce a fost cândva, superior. Rolul lui Cohn 

este interpretat de acelaşi actor în postura strămoşului aristocrat al lui Prior din 

sec XVII (Prior 2 ‒ cum îl numeşte Kushner). Veriga ce leagă personajele Cohn 

şi Prior 2 într-un singur rol este tocmai semnificaţia celor două nume. Uneori, 

numele sunt compuse: de exemplu ultimul bolşevic în viaţă se numeşte Aleksii 

Andediluvianovich Prelapsarianov ‒ definind ironic şi descriptiv acelaşi rol ca 

Hannah. Harper, soţia lui Joe, înşelată în iubirea ei, poartă un nume 

semnificativ. Ascensiunile ei halucinante (sub efectul valiumului) către lumi 

mai bune (Antarctica, California) trimit la conexiunea mistică a harpei ca 
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simbol şi instrument al iubirii; la celţi corzile în plan vertical (în scară) ale 

harpei reprezintă iubirea ca punte între cer şi pământ – ascensiunea în Paradis 

spre o stare superioară de iubire. Harper îl părăseşte pe Joe şi pleacă în 

California dar mărturiseşte iubirea pură pentru el, care va dăinui. Hannah – 

numele  mamei mormone cu puternice conotaţii biblice din vechiul testament – 

este mama profetului Samuil. Ea stă la căpătâiului lui Prior – ridicat de înger la 

rangul de profet. Ca şi profetul Samuil, care dezamăgit şi părăsit de poporul său, 

nu încetează să-l iubească, Prior întors la viaţă după călătoriile sale extatice, îl 

iartă şi continuă să-l iubească pe Louis, deşi nu-l mai acceptă ca partener. 

Hannah vine la NY s-o ajute pe nora ei, Harper şi îl slujeşte pe muribundul 

Prior – e un fel de mamă a răniţilor – împarte acelaşi rol-actor cu Ethel 

Rosenberg, al cărei spirit  caracterizat de nume (îndrăzneţ, independent, versatil 

şi capabil de gesturi nobile) îl petrece pe Cohn pe ultimul lui drum cu un cântec 

de leagăn din folclorul idiş rusesc: Tumbalalaika. Ethel – înseamnă nobil şi 

reprezintă un nume de fetiţă în etimologia germană şi iudaică. Gestul nobil şi 

deopotrivă cântecul de leagăn trimit la numele: Ethel. 

Una din temele esenţiale ale piesei puse în valoare de van Hove este 

geografia spaţiilor edenice, purificatoare – unde eroii proiectează o lume 

spiritualizată: Antarctica ‒ unde Harper este trimisă de agentul ei fictiv şi 

întâlneşte un eskimos cu chipul lui Joe, soţul ei rătăcit; California ‒ către care 

Harper se îndreaptă în final, animată de noi forţe. În final, ea îşi începe periplul 

spre California, un fel de ţară a făgăduinţei, a speranţei şi a începutului, aşa cum 

a văzut-o Steinbeck în „Păşunile Raiului” sau poate Kushner – ca paradis al 

gay-lor. Harper, ce apare iniţial ca o Ofelie rătăcită în propriile halucinaţii 

despre Antarctica  (un spaţiu purificator dar rece, pentru că iubirea i-a fost 

refuzată), este recuperată, în final, prin ridicarea sentimentului iubirii într-un alt 

plan de elevaţie spirituală; o iubire necondiţionată, în afara dependenţelor şi a 

deziluziilor. Geografia e pusă în valoare de text şi jocul de scenă, fără artificii 

de regie sau costume, cu excepţia apariţiei eskimosului ce aduce mai degrabă 

conotaţii extraterestre. Geografia lui Kushner (la anii 1992) – este un spaţiu 

utopic ‒  o viziune premonitorie a globalizării, reprezentată de Consiliul 

Îngerilor în viziunea lui Prior ‒ experienţă în proximitatea morţii. Congregaţia 

Îngerilor adună şi reconciliază ca într-o judecată de apoi toate personajele ce 

joacă direct sau indirect un rol în existenţa lui Prior; ca nişte adevăraţi zei cu 

funcţii cosmogonice ei reprezintă continentele, aşa cum s-au desprins ele în 

urma creaţiei: Antarctica (Roy), Australia (Louis), Asia (Hannah), Africa 

(Harper), Oceania (Belize).  

Densitatea şi ţinuta metaforică, poetică a textului sunt deja covârşitoare – ar 

vrea van Hove să ne spună, orice încărcătură scenică nu ar face decât să 

diminueze scriitura sau să creeze o şi mai mare confuzie. Singurele artificii de 

regie pe care şi le permite sunt două filme video proiectate pe un ecran ce ocupă 

peretele din spatele scenei. Primul debutează în actul I cu o viermuială haotică 
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(probabil imaginea unei străzi din New York la sfârşit de mileniu). O imagine 

neclară, ceţoasă, în care oamenii se mişcă schematic ca nişte hieroglife, un fel 

de mişcare browniană în ritm de peliculă mută. Sfârşitul părţii a doua 

„Perestroika” proiectează pe acelaşi ecran o mare ce se leagănă liniştitor şi 

purificator cu seninătatea îngerilor. Imaginea dă cont de starea de linişte şi 

înălţare spirituală a celor doi eroi: Prior (întors miraculos la viaţă) şi Harper – 

desprinsă de soţul ei pe care încă-l mai iubeşte. Ca leagăn al creaţiei, imaginea 

mării din final adaugă conotaţii politice, aduce premisele unei schimbări, a unei 

noi ere a Perestroikăi. 

Deznodământul se înscrie trist şi derizoriu în limite terestre; fiecare 

rămâne să se zbată în lumea şi singurătatea lui: Prior şi Harper sunt salvaţi prin 

deschiderea în transcendental, Joe şi Louis ce au trădat adevărata iubire nu o 

mai pot recupera şi rămân damnaţi în iluziile şi spaimele lor existenţiale: teama 

de boală, de contaminare, de propria condiţie şi identitate. Cohn trişează până şi 

pe patul de moarte, trezindu-se ironic şi triumfător din reveria cu Ethel care 

cântă un cântec de leagăn celui cvasi-adormit! Scena este foarte bine realizată 

din punct de vedere dramatic. Atârnat de pomul de perfuzie ca de un stâlp al 

infamiei (singura recuzită din scenă, alături de telefonul de unde îşi comandă 

dozele de AZT!), Cohn îşi consumă sfârşitul în acelaşi mod subversiv, fals şi 

neautentic în care a trăit sfidându-şi propriile procese de conştiinţă provocate de 

delirul execuţiei.  

Ce vrea să spună în plus van Hove cu această montare frustă? ‒ căci 

practic nu asistăm la o montare ci la un recitativ. Peste ani, ieşind din contextul 

devastatoarei epidemii de SIDA a anilor 80’ şi a prefacerilor politice aduse de 

regimul Reagan, mesajul ei rămâne înălţător şi pozitiv ‒ de speranţă şi 

încredere. Perestroika se află în noi, ne sugerează Van Hove, trebuie să 

descoperim în noi forţele ‒ să depăşim bolile, dilemele religioase, condiţia, 

natura şi mai ales slăbiciunile ce ne fac vulnerabili. Piesa vorbeşte de îngeri 

protectori, de deschiderea umanităţii către spiritual în noua eră a Perestroikăi, 

despre coborârea sau interceptarea divinului în viaţa de zi cu zi (ca în 

sofianismul lui Blaga), de experienţe în proximitatea morţii unde comunicarea 

se deschide pe alte nivele existenţiale: Prior vorbeşte cu îngerul şi cu strămoşii 

lui (sau poate reprezentările lui metempsihotice) din secolul XVII, soţia 

defunctă a lui Cohn intonează cântece de leagăn şi-l ajută pe Louis ‒ evreu 

nereligios – să oficieze Kadish-ul, rugăciune iudaică ce se cântă la căpătâiul 

proaspătului defunct. Cine sunt adevăraţii îngeri ai Americii? Cei care-şi 

depăşesc condiţia şi trăiesc autentic în adevăratele valori; cei ce cunosc iubirea 

necondiţionată pentru cei nevrednici şi stabilesc contacte cu divinul, cei care au 

ştiut să cheme îngerul când au avut nevoie. Îngerii sunt peste tot, printre noi şi 

nu au nevoie să poarte aripi, ne spune montarea lui van Hove. 

Lipsit de elemente scenografice, schimbări de cadru, recuzite sau aripi 

îngereşti, deconstructivismul lui Ivo van Hove îşi atinge apogeul. Anti-
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montajul, sau anti-piesa (în sensul lui Eugen Ionescu) de faţă întoarce textul la 

esenţele sale. Montarea prezentă demonstrează că piesa subzistă timpului său 

prin valoarea sa umanistă, prin scriitura densă şi elocventă, prin alternarea şi 

întrepătrunderea planurilor fizic-metafizic, printr-un firesc semnificativ ce 

invită audienţa la reflecţie şi meditaţie. 

                                                                                      New York,  

                                                                                  Noiembrie 2014 
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                                       Dan Segărceanu 

 
S- a născut la 3 ianuarie 1937 în localitatea Văcăreni, judeţul Tulcea. După 

absolvirea liceului la Curtea de Argeş, face studii superioare la Galaţi şi Bucureşti. A 

avut peste 230 de expoziţii personale în USA, Rusia, Italia, Franţa,etc. Laureat al 

Concursului de pictură marină ,,Dimitre Ştiubei”. A trecut în eternitate la 22 martie 

2006. Este înmormântat la Bucureşti. 

Despre lucrările de artă ale lui Dan Segărceanu au scris mai mulţi critici de artă, 

printre care: Radu Ionescu, Marin Mihalache, Augustin Macarie, etc. 

 Cu prilejul unei expoziţii organizate de Dan Segărceanu la Muzeul Naţional de 

Istorie şi Artă din Bucureşti, Augustin Macarie Afirma: 

  ,,Categoric dl. Dan Segărceanu îşi înscrie numele în rândul celor mai 

reprezentativi ,,cronicari în imagine” ai străvechii cetăţi a lui  Bucur. Talent de pictor 

architect este vizibil şi în compoziţiile inspirate din alte locuri ale ţării (Biserica 

Maramureşană, Stradă în Sighişoara, Iarnă la Breaza, un pastel de o austeră frumuseţe) 

sau de pe melaguri străine (Stradă din Palermo). 

 Interesant că, deşi structural pictura sa este clasic-realistă sau, într-un cuvânt 

tradiţională, viziunea şi însemnele cromatice (întreţesături, întrepătrunderi, osmoze, dar 

şi unele trăsături energice de pensulă, etc.) ţin mai degrabă de modernism, un 

modernism filtrat  printr-o exigentă conştiinţă picturală… 

Fiind şi exigent desenator, capabil să re-creeze imaginile unei lumi ce merită să 

înfrunte timpul scrupulos în arta compoziţiei (ştie să-şi imagineze forme, structuri şi 

grupuri noi, originale) şi colorist de mare marcă, dl. Dan Segărceanu – încă ,,tânăr şi 

ferice”, aflat, aşadar, la vârsta maximelor  potenţe creatoare – merită să fie şi cunoscut, 

şi apreciat”. 

Un alt critic de artă, Radu Ionescu scrie despre Dan Segărceanu următoarele: 

,,Dan Segărceanu este unul din acei pictori pe care îi întâlneşti cu bucurie. Aceasta 

pentru că pasiunea sa pentru artă şi respectul pentru cei cărora se adresează sunt 

dominante ale caracterului său.” 

La rândul lui, Marin Mihalache scrie: 

   ,,Dan Segărceanu cultivă cu predilecţie valorile clasice ale picturii româneşti, 

aşa cum s-au statornicit ele în perioada postimpresionistă: echilibru cromatic şi 

evocarea specificului local al motivelor investigate, în a căror lumină potolită desluşim, 

judicios plasate unele accente coloristice menite să evidenţieze farmecul peisajelor 

respective a căror picturalitate ne-o relevă un discret lirism şi un bun gust ce ştie să 

evite stridenţele.” 

 Publicăm în acest număr al revistei, patru dintre numeroasele sale picturi. Redaţia 

revistei ,,Gând românesc” mulţumeşte soţiei pictorului, doamna Cornelia Segărceanu 

pentru amabilitatea de a ne pune la dispoziţie lucrări din opera artistică a valorosului 

pictor român. 

                                                                                                                      VŞC 
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               Bucureştiul în ploaie                                  Piaţa Amzei      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

Sat în Ardeal 
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                                                     Hanul lui Manuc 
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                                              VIRGINIA BRĂNESCU   

         De zeci de ani 

peisajul cultural al 

municipiului Bistriţa, 

şi nu numai, este 

colorat cu puternica 

personalitate a unei 

doamne a şevaletului 

şi penelului, dar şi a 

literaturii. Căci la cei 

86 de ani ai săi, 

Virginia Brănescu, 

profesoară de 

psihologie-pedagogie 

continuă să lumineze 

urbea lui Andrei 

Mureşanu, regiunea 

mirifică bistriţeano-

năsăudeană care a 

dat atâtea glorii 

pentru literatura, arta 

şi ştiinţa românească. 

       Virginia 

Brănescu s-a născut 

la 14 martie 1928 în 

Bistriţa. Într-o fişă 

biografică trimisă  

nouă, mărturiseşte că 

a pictat şi scris din 

copilărie. În pictură, nu are pregătire de specialiate, dar a pictat fără intenţia 

de a se afişa public. Cu toate acestea, probabil la sfatul unui specialist care a 

evaluat pozitiv  lucrările sale de artă a deschis 10 expoziţii personale de 

pictură şi 2 de grup. Are tablouri în colecţii particulare în Germania, Franţa, 

Canada şi USA. 

          Activitatea sa ca artist plastic, a fost apreciată şi încununată de 

succese. Primul premiu îl primeşte încă de pe vremea când era elevă, în anul 

1946. Au urmat, apoi, alte şi alte premii la numeroasele Festivaluri la care şi-

a trimis lucrările de artă. Ultimul premiu primit a fost în anul 2014 la 
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Festivalul Naţional ,,Dropia de aur”  organizat de revista ,, Dor mărunt”‒ 

Călăraşi unde  a primit premiul I pentru pictura „Ţesătoarea”. 

         Ca şi arta plastică, în sufletul artistei şi-a făcut loc literatura care i-a 

adus numeroase satisfacţii. Astfel, Asociaţia Scriitorilor de Limbă Română, 

din Ontario - Canada, Departamentul pentru dezvoltare cultural din 

Vancouver, i-a acordat premiul II pentru volumul Spre zări albastre, iar la 

Festivalul Internaţional de Literatură din Pamplona – Spania, a obţinut tot 

premiul al II lea pentru volumul Cu sufletul în palmă tradus în limba 

germană. Ambele premii au fost obţinute în anul 2013, ca în acest an (2014), 

să obţină la Malmö, în Suedia, premiul de excelenţă pentru volumul La 

porţile iubirii. 

       Creaţia literară a Virginiei Brănescu este cuprinsă în nu mai puţin de 16 

volume; poezie, proză, eseuri, iar alte două volume sunt în pregătire. 

Colaborează la numeroase reviste şi ziare: ,,Gând Românesc” de la Alba 

Iulia, „Dor de Dor – Dor mărunt” – Călăraşi, ,,Mesagerul” şi „Răsunetul” 

Bistriţa, „Astra năsăudeană”, „Anuarul bârgăuan”, etc. 

           Artistă prin vocaţie şi prin formaţie spirituală, Virginia Brănescu 

descoperă în opera sa literară, valorile metaforice ale meditaţiei, ale 

peisajului, ale ideii, traducând în vers, proză sau eseu, valorificând în plan 

artistic concepţii despre lume şi viaţă, despre oameni şi idei, despre iubire 

tema sa preferată. Valoarea poeziei erotice brănesciene vine din suverana ei 

spiritualitate, din dramatismul pe care îl imprimă contrarietăţile, din 

profunzimea pe care i-o dă sondarea sufletului, din altitudinea la care o ridică 

meditaţia asupra destinului, din vastitatea pe care o capătă în cadrul naturii 

terestre şi astrale. Iubirea Virginiei nu este numai cântesc, ci este şi 

meditaţie, bucurie şi durere, puritate şi lumină cosmică, fiindcă iubirea ei nu 

este una întâmplătoare. Ea se înscrie în ordinea cosmică, în principiile 

fundamentale ale lumii, este similară cu aspiraţia spre ideal şi căderea în 

nefiinţă. 

           Numeroşi sunt cei care au scris despre opera artistică şi literară a 

Virginiei Brănescu. Astfel, Vasile Găurean scrie despre  Oameni şi cărţi că 

,,V.B. transmite imaginea unei lumi în care oamenii par a se preţui, a se iubi 

unii pe alţii fără fisură. Secretul acestei imagini idilico-feerice se află, 

socotesc, în preceptul  solomonic «Dacă vrei să fi iubit, iubeşte şi tu»”. 

           Scriitorul Menuţ Maximinian afirmă: ,,Gestul doamnei Virginia 

Brănescu, la rândul ei o pictoriţă dragă sufletului nostru, este unul aparte. Să 

dăruieşti o salbă de litere colegului pictor şi să îi creionezi  un portret, la care 

râvnesc artişti plastici consacraţi”. Aprecieri elogioase asupra operei sale au 

mai făcut şi Victor Ştir, Ion Mititean, Ironim Marţian, Ioan Lazăr, Veronica 

Oşorheian, etc. 

                                                                                      Virgil Şerbu Cisteianu 
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                                                     Prieten 

                                     Abia mi te-ai legat în suflet 

                                     Şi ai plecat în depărtări 

                                     Şi mitul sufletului geamăn 

                                     S-a risipit în patru zări. 

 

                                     Unde să caut o zi senină? 

                                     Unde să-mi vărs preaplinul greu? 

                                     Când inima de dor mi-e plină 

                                     Mă-ntorc mereu la tine eu. 

                                              

                                             Un curcubeu 

                                     Din inimă, un curcubeu pe cer 

                                     S-a înălţat spre zările senine 

                                     Şi sparge vremea, şi păgânul ger 

                                     S-a-ndepărtat ducând cu el suspine 

 

                                     Lumina vine şi-n târziu amurg, 

                                     Adună-n ceruri roşul prăvălatic 

                                     Şi porumbei de pace lin se scurg 

                                     În zborul vieţii mele spre noptatic 

 

                                                   Un dar 

                                    O floare pot să-ţi dăruiesc, 

                                    E ruptă dintr-un suflet oprimat 

                                    Şi-i un mesaj de ordin sufletesc 

                                    Şi-i semn că-n prietenie ne-am legat. 

 

                                    O floare albă nu e o chemare 

                                    Pe-a vieţii valuri în ispită 

                                    Ea vrea s-aducă alinare 

                                   De suflet geamăn în ursită.          
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                                            Virginia Brănescu-Ţesătoarea 
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IONEL NEAMTZU 

                                  ATENŢIE MĂRITĂ58     

 Runcan fusese la un prieten, Murgescu, 

care trăia în mizerie. Era concentrat la 

aceeași unitate cu Runcan. El venea mereu 

în biroul acestuia și-i cerea sfaturi, pe care 

Runcan i le dădea bucuros. 

 Murgescu era avocat, profesiune care nu-i 

aducea mai nimic. Era veșnic înglodat în 

datorii și își frământa creierul cum ar putea 

scăpa de ele. Făcea combinații mintale, 

utiliza calcule imaginare, chema în ajutorul 

său neprevăzutul, dar salvarea nu voia să 

vină. Era mereu chemat la concentrare, fiind 

un animal docil și bun de muncă; acest fapt îi îngreuna enorm situația materială, 

deoarece îi lua posibilitatea de a profesa și a-și câștiga existența. Se zbătea în 

ghiarele neputinței, încercând să iasă din impas, dar abia ce scotea capul la 

suprafață, primea imediat loviturile crunte ale realității, care-l dădeau, din nou, la 

fund. Cu trei copii și o nevastă cicălitoare, era greu de trăit. Copiii cereau de 

mâncare și îmbrăcăminte, nevasta îi făcea zilnic imputări, spunând că nu e bun de 

nimic, că regretă ceasul când l-a întâlnit și s-a hotărât să-l ia, iar el înghițea și 
suferea. Era om pașnic; nu-i plăcea cearta. Avea parte, însă, numai de ceartă în 

casă. 

 Runcan asistase tocmai la o scenă familiară când fusese la el. Se dusese să 

împrumute o carte. Soția lui nu ținu seamă că se află un străin la ei. În Runcan nu 

vedea decât un soldat prost ca și soțul ei, care nu s-a știut învârti să scape de 

concentrare, sau n-a fost capabil să ajungă ofițer. Deschise robinetul gurii și dădu 

drumul avalanșei: 

‒ Iar nu mi-ai adus astăzi nimic acasă. Crezi că trăim din vânt? Sau vrei să 

ne ajungă 5000 lei un an întreg? 

 Se uită la el încruntată și măsură pe Runcan cu o privire în care părea că se 

întrebă ce caută acest musafir nepoftit. Runcan voi să plece, dar Murgescu îl reținu 

ca să-i caute cartea. În odaie era o dezordine compromițătoare pentru o femeie care 

se pretinde gospodină; nu era nimic pus la locul lor, totul zăcea învălmășit. Aceasta 

la o oră când casa trebuie să fie curată. Un copil bocea în pat, iar alții doi se certau 

                                                           
58 Fragment din romanul cu acelaşi nume  în curs de apariţie la editura Gens Latina  
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lângă sobă. Runcan se întreba că de ce se mai însoară oamenii. Şirul gândurilor sale 

fu întrerupt de o nouă explozie: 

‒ De ce nu dai din mâini și din picioare ca să te pricopsești și tu! Toți sunt 

mai brezi decât tine, numai tu nu reușești să prinzi un proces ca lumea. Nu-l vezi pe 

Gogu, toată ziua îi clănțăne gura la Tribunal și chiar acasă mai are încă ce să spună. 

Tu taci ca un bleg și cred că și la judecată tot prin tăcere te distingi. Dacă ai vorbi 

mai mult, poate ai aduce și tu niscaiva gologani în casă. Ai văzut pe Sofica ce 

înțolită e! Pe mine mă lași să umblu în zdrențe. De ce nu vorbești? Ai? deschide 

gura mă, tâmpitule, vreau să văd că te aperi cel puțin. Dacă nici aici nu ești capabil 

să-ţi iei apărarea, îmi închipui cum aperi pe alții în fața judecătorilor. Crezi că 

cineva îți ghicește gândul? Dumnezeu de aceea ți-a dat gură ca să vorbești! 
 Gura îi mergea ca o mașină pusă în mișcare, pe care nu o mai puteai opri. 

Runcan își dădu seama ce înseamnă o gură de femeie rea și se felicita în gând că nu 

e căsătorit. În același timp, simți, însă, și o compătimire adâncă față de Murgescu, 

care suferea în tăcere, jenat de prezența sa. Pentru a-i ușura situația, își luă rămas 

bun repede și plecă, hotărât să nu mai treacă niciodată pe la el. 

 A doua zi Runcan stătea liniștit de vorbă în birou. Motea încheiase un pariu cu 

Mișki că nu vor avea alarmă în intervalul de 15 zile de la primul bombardament. 

Mișki susținea contrariul. Se discuta aprins pe tema aceasta, unii susținând că 

Americanii ne-au uitat, sau că n-au avut intenția decât să ne sperie și apoi să ne lase 

în pace, iar alții exprimându-și părerea că ei vor mai veni cu siguranță, tocmai când 

te aștepți mai puțin. Fiind timp ploios și cerul acoperit, nu credea nimeni că s-ar 

putea ivi vreo surpriză; erau toți calmi și liniștiți. Deodată se auzi sunetul prelung al 

sirenei. Fu un moment de înmărmurire generală. Cât ai clipi din ochi, oamenii se 

împrăștiară ca potârnichile, rupând-o la fugă. În coridor era o astfel de 

învălmășeală, încât ar fi fost în stare să se omoare om pe om. Amintirea primului 

bombardament băgase groaza în toți. Degeaba încercau ofițerii mai curajoși să facă 

ordine, nimeni nu mai asculta de sfaturi. Fiecare voia să scape cât mai repede dintre 

zidurile blestemate, ca să nu fie îngropat de viu. 

 În această învălmășeală, Runcan se pierdu de Mișki, care plecase cu Motea 

înspre un alt adăpost. Fiind Cișmigiul aproape, Runcan alergă într-un suflet acolo, 

crezându-se mai ferit în loc deschis. Inima îi bătea când intră în șanțul adăpost, 

destul de primitiv construit, unde stăteau înghesuiți vreo patru zeci de persoane. Se 

așeză pe o bancă improvizată și așteptă emoționat. Lângă el descoperi pe Murgescu 

galben ca ceara, într-o groaznică stare de nervi; se frământa și își frângea mâinile, 

privea desperat spre tavan, se răsucea ca un posedat, negăsindu-și locul. 

‒ Nu e bine aici, zise el către Runcan cu o voce tremurândă. Haide să ieșim, 

să mergem în altă parte! 

‒ Nu e voie să ieșiți, domnilor! strigă șeful adăpostului. Se aud deja 

avioanele inamice. 
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 Murgeascu nu ținu seamă de acest avertisment, ci se năpusti ca un smintit pe ușă 

afară, alergând spre str. Brezoianu. În momentul acela se auzi un trosnet înfiorător, 

de parcă s-ar fi rupt cerul în două. Adăpostul se înclină într-o parte, ca o barcă gata 

să se scufunde; o parte dintre oameni căzură peste ceilalți. Țipete sfâșietoare 

răsunară. Mai multe femei leșinară, altele plângeau, un preot făcea mătănii pe 

pardoseala înclinată, strigând: 

‒ Doamne, Doamne, ai milă de noi! nu ne pedepsi atât de grozav 

Dumnezeule! 

 Un colonel își scoase chipiul și-și făcu cruce. Pe fața lui de ostaș, obișnuită cu 

pericolul, se vedea întipărită groaza. Ajută unei femei să fie trezită de leșin, apoi 

exclamă: 

‒ Viu de pe front, domnilor, dar n-am văzut ceva mai îngrozitor ca acest 

bombardament. 

 Runcan stătea cu sângele înghețat în această groapă comună. Gândul său, în 

aceste clipe supreme, era la Dumnezeu. Văzuse moartea cu ochii. Prăpastia 

neființei fusese gata să-l cuprindă și să-l zdrobească. Unde putea găsi scăpare decît 

la creatorul universului? În aceste clipe de groază, toate argumentele rațiunii 

dispăreau. Implora finței supreme favoarea de a trăi, de a trata cu bunăvoință biata 

vietate ce se zbătea la picioarele ei. Viață, viață, aceasta era lozinca tuturor în fața 

pericolului morții, deși în alte momente blestemau poate această viață, care celor 

mai mulți nu le oferea nimic. Runcan abia acum își dădea seama ce greu este să 

mori, cu toate că în adâncul său nu ținea deloc la viață. Dar părăsirea bruscă a 

existenței     printr-un act violent, i se părea înfricoșătoare. Toți se agățau cu 

dispereare de fărâma de viață și Runcan mai mult decât ei. Era poate o lașitate, dar 

Runcan nu voia să fie viteaz. Mijloacele prin care urma să fie trimis pe lumea 

cealaltă, acționau asupra sensibilității în așa fel, încât moartea devenea un spectru 

al groazei. La această limită între ființă și neființă, pe muchia cuțitului, Runcan nu 

se mai întreba dacă există sau nu Dumnezeu, ci îi simțea prezența în raport cu 

nimicnicia umană. Dacă omul este un fir de păr ce se poate rupe în orice clipă – o 

trestie gânditoare, cum spune Pascal – acest fir de păr care simte și are o conștiință, 

s-a născut așa de capul lui? Nu, era imposibil. Cineva l-a produs în mod voit și 
conștient. Pe acest cineva îl chema să-l ajute și nu-i era deloc rușine că se ruga 

disperat să fie ajutat. 

 La gura adăpostului câteva persoane ieșiră afară și priveau cerul. 

‒ A trecut valul, zise o voce. Au aruncat bombele aproape de noi. Uite ce 

fum iese de la Universul! 

‒ Domnilor, intrați înăuntru! țipă omul Apărării Pasive. Primejdia n-a trecut 

încă. 

 Nu se mai auzi alt val și lumea începu să iasă din vizuină. Fețele oamenilor 

aveau o înfățișare de condamnați. Când văzură din nou lumina zilei, părură că au 
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obținut cea mai înaltă favoare. Se bucurau de viață ca niște copii, deși erau încă în 

panică și comentau înspăimântați evenimentul. Norii de pe cer începură să se 

spargă și din dosul lor ieși soarele; era seninul ce se ivea după o mare furtună. 

 Runcan o luă spre centru, unde vedea că se îndreaptă mulțimea, curios să vadă 

ce s-a bombardat. Se simțea ca renăscut, cuprins de un elan vital nou. Sabia lui 

Damocle n-a căzut asupra lui, ci asupra altora. Astăzi el a scăpat, dar mâine ca 

scăpa oare? Și va exista totdeauna un mâine, până la sfârșitul războiul, în care timp 

va trebui să trăiască ca o fiară încolțită. 

 Ajuns în Bulevardul Elisabeta, văzu că circulația era închisă. Universitatea, 

Cartea Românească și alte clădiri din plin centru fuseseră atinse. Pompierii se 

străduiau să stingă incendiul. Câteva găuri mari se vedeau pe stradă, iar geamurile 

din jurul lor toate erau sparte. Lumea se îngrămădea pretutindeni și căsca gura. 

 După ce se plimbă în jurul obiectivelor bombardate și ascultă comentariile 

oamenilor, Runcan fu cuprins de o poftă nebună de mâncare. Avusese parte de o 

senzație tare, experimentată chiar pe pielea lui. Pericolul prin care trecuse, îi 

stimula vitalitatea. Intră la restaurantul Potcoava. Îi părea rău că nu era Mișki cu el, 

dar se simți destul de bine și singur. Mâncă și bău cât șase; nu se cumnoștea deloc 

că înainte cu câteva clipe era pe punctul de a-și pierde viața și se ruga disperat să 

nu-i fie luată. Omul care scăpase  dintr-un mare pericol, era acum un animal 

mulțumit, care se desfăta în plăcerea mâncării. Dar când veni seara și se duse acasă, 

simți din nou dependența sa de creatorul lumii și nimicnicia vieții; îl cuprinse 

nevoia de a reciti pe Pascal, pe care de mult nu mai pusese mâna. Era cartea cea 

mai potrivită pentru starea lui sufletească și găsi în ea o dulce mângâiere. 

 A doua zi află că Murgescu fu ucis de bombe. Neprevăzutul puse capăt chinului 

său. Nevasta lui degeaba îl aștepta acum acasă să se certe cu el. 

                                                                     XI. 

 După primele bombardamente, lumea înnebunită de groază, căuta să părăsească 

cât mai repede orașul. Convoiuri întregi de vehicule, încărcate cu oameni și bagaje 

până la refuz, treceau grăbite, blocând drumurile și șoselele. Capitala se golea 

văzând cu ochii, ca o uriașă arenă ce-și revarsă mulțimea afară. Unii luau calea 

provinciei, iar alții, legați de serviciu sau neavând voie să părăsească localitatea 

conform dispozițiilor date, se dispersau la periferii, care începuseră să aibă o 

căutare foarte mare. Centrul rămăsese pustiu și această lipsă de viață îi dădea un 

aspect dezolant, contrastând cu animația neobișnuită de odinioară. Legea 

Bucureștilor a fost totdeauna forfotul și mișcarea; această mișcare era redusă acum 

la câțiva trecători rari, obligați să rămână în orașul din care fugise viața. 

 Dacă centrul era mort, mahalalele începură să învie și să se dezmorțească. Lume 

foarte bună venise să locuiască în ele, având avantajul de a putea fugi imediat la 

câmp când se anunța pericolul aerian. Animația creștea și cartierele deveniră un fel 

de mici orășele suprapopulate, avându-și fiecare o stradă principală unde lumea 
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ieșea să se plimbe și să se întâlnească. Viața, izgonită din zona centrală în aceste 

mici zone periferice, își continua cursul, întreruptă numai de alarmele ce deveneau 

tot mai dese. Primăvara și natura ofereau un cadru plăcut, care ștergea unele 

diformități și urâțenii urbanistice din mahala. 

 Războiul începea să fie acum simțit și de bucureșteni. Înainte, lumea petrecea, 

umplând restaurantele și sălile de spectacol. Nu se sinchisea de ceea ce se întâmplă 

în afară, de vreme ce nu era pielea lor în joc. Acum plăteau, însă, scump această 

nepăsare. Contactul cu primele forme de manifestare ale războiului – atacurile 

aeriene – îi trezea la o realitate dură. Neglijența și lipsa de prevedere se răzbuna. 

Nu erau adăposturi și nu erau luate măsuri din vreme pentru prevenirea pericolului. 

Din starea de completă nepăsare și ignorare a primejdiei, lumea fu coborâtă, dintr-o 

dată, la conștiința tuturor lipsurilor. Autoritățile, prin măsuri de ultimă clipă, căutau 

să remedieze această stare, ordonând evacuarea și dispersarea, săparea de șanțuri, 

transportarea unor bunuri și valori. 

 Comandamentul marei unități unde lucrau Runcan și Mișki, fu dispersat și el în 

Parcul Rahovei, ocupând cea mai frumoască clădire de aici, de unde se vedea fâșia 

de câmp ce se întindea departe, ca un covor vedre. Era zona de siguranță unde toară 

populația cartierului se refugia când suna măgăoaia. Natura oferea adăpost la doi 

pași, putând evada în ea foarte repede în momentele de primejdie. 

‒ Aici e de noi, Runcane, zise Mișki când se văzu în noua reședință. Noi 

suntem acum stăpânii cartierului. Fete se găsesc destule și bărbații nu prea stau 

acasă. Putem să ne facem de cap. 

 Primele zile fură zile de recunoaștere. Se învârtea toată ziua pe la colțuri de 

străzi, trecea în revistă fetele, dar în același timp, prudent cum era, studia și 
topografia terenului, pentru a constata care este cel mai scurt drum până la câmp 

pentru caz de alarmă. Restul timpului îl petrecea la birou, pe coridor, în curte, sau la 

cârciuma lui Georgescu, unde întreaga ceată își făcuse un sediu, fugind în orele de 

serviciu la o țuiculiță, la o partidă de table sau de biliard. Dacă cineva era căutat, se 

trimetea platonul la Georgescu, unde era sigur găsit. Era chiar o înțelegere ca atunci 

când cineva e căutat de un șef, să se spună că e într-un birou vecin, iar între timp 

platonul se ducea la Georgescu și-l chema. 

 Mișki nu făcea niciodată nimic, totuși aveai impresia că el este totum factum. Își 
lua aere de importanță, se plimba grav cu mâinile la spate, iar când vedea pe vreun 

soldat că face treabă, se amesteca imediat. 

‒ Nu așa băiatule, dă-te mai încolo, iar tu ăla de colo, ce stai de te uiți? Pune 

mâna și tu, căci de aia te ține Statul gratis. 

‒ Aș prefera să nu mă ție și să-mi dea drumul. 

‒ Hai, nu fi nerecunoscător și dați-i zor repede! 

 Era numai gura de el. Făcea o gălăgie cât o duzină de plutonieri majori, însă fără 

nicio răutate numai așa ca să se întreacă, cheltuindu-și surplusul de energie 
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acumulat prin inactivitate. Alarmele aeriene îi curmau, însă, brusc avântul. Când 

suna sirena, i se înmuia glasul și-și lua repede tălpășița la câmp, urmat de Runcan. 

Ajuns la o distanță apreciabilă de oraș, îl vedeai din nou zburând și făcând pe eroul, 

până la apariția avioanelor inamice, când se trântea în vreun șanț, își vâra capul în 

pământ ca struțul și tăcea chitic până trecea primejdia. După ce suna încetarea, se 

ridica. Cu părul ciufulit, cu ochii încețoșați, privea buimac în jurul său, mirându-se 

parcă că mai trăiește. Nu atât bombardamentul, care avea loc departe, în cartierul 

gării, cât mai mult antiaeriana, aflată aproape și producând un zgomot infernal, îl 

impresiona în chip deosebit. Mereu își ferea capul de schije, care în porțiunea aceea 

împânzită cu antiaeriene, cădeau ca ploaia. 

‒ Mă, Runcan, am trăit o adevărată zi de război! exclama el după ce 

primejdia trecea. Credeam că n-am să mă mai ridic de la pământ. Ai văzut cum 

bătea antiaeriana lângă noi? să ne asurzească, nu altceva. 

 Camarazilor și ofițerilor, care se întorceau și ei de la câmp, le spunea cu emfază, 

făcând pe eroul: 

‒ N-ați fost unde am stat noi. Mii de schije și chiar câteva bombe și 
proiectile au căzut în jurul nostru. 

‒ Și voi ce ați făcut? 

‒ Am privit moartea în față. 

‒ Poate vrei să spui cu fața întoarsă, zise Maiorul Smâdu, sarcastic. De 

aceea te-am văzut fugind mâncând pământul. 

 Smâdu nu era nici el prea urajos. Cu mult înainte de a suna prealarma, el se 

plimba nervos pe coridor sau prin curte și-i răscolea pe toți prin agitația lui. De 

dimineață se interesa prin telefon la Apărarea Pasivă dacă au plecat avioanele de la 

Foggia și au ajuns la Dubrovnik. Când primea informația că sunt la Belgrad, nu mai 

era chip să-l stăpânești. Se arunca în mașină și pleca cât vedea cu ochii. Conu 

Georgică, ca să-i facă o festă, puse odată pe un ofițer să-i telefoneze din alt birou ca 

de la Apărarea Pasivă, că puternice forțe aeriene inamice se află în drum spre 

România. Smâdu se ridică emoționat. 

‒ Unde pleci? îl întrebă Conu Georgică. 

‒ Mă duc să anunț birourile că va fi alarmă. 

‒ Lasă, nu le mai anunța. Astăzi nu plecăm nicăieri; avem mult de lucru. 

 Smâdu îl privi uimit, ca și când Conu Georgică și-ar fi pierdut brusc mințile. 

‒ Cum puteți da o astfel de dispoziție, d-le Colonel? zise el. Eu unul nu 

rămân aici nici legat. 

‒ Bine, tu pleacă. Noi rămânem. 

‒ Vă sinucideți, d-le Colonel! 

‒ N-are a face. 

 Fără a mai sta la discuție, pentru a nu pierde timpul, Smâdu o zbughi la mașină, 

în timp ce ceilalți ofițeri din birou izbucniră în hohote de râs. În ziua aceea Smâdu 
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făcu vreo 20 km și se mira că nu mai vin și alte mașini după el. Abia târziu când se 

reîntoarse acasă, înțelese pricina. 

 Altădată, Smâdu își istorisea isprăvile eroice de pe front, arătând că se afla 

totdeauna în pozițiile cele mai periclitate, înfruntând ploaia de gloanțe. Tocmai 

când era mai antrenat în povestire, sună prealarma. Fără să mai țină seama de 

eroismul arătat, îi lăsă pe toți zbughind pe ușă afară. Întrebat de un ofițer că de ce îi 

este frică, căci era încă timp suficient să fugă, îi răspunse: 

‒ Aceasta nu e frică, domnule, ci e instinct de conservare. 

 Runcan și Mișki erau des în compania lui Smâdu, în care vedeau o trăsătură 

omenească, comună cu a lor, căci nici ei nu se numărau printre cei curajoși. De 

altfel, Smâdu, cu toate că era autoritar, era simpatic. El constituia un foarte bun 

punct de orientare pentru alarme, ceea ce îl făcea să aibă multă căutare. 

 În câte o după masă, după bombardament, Runcan și Mișki se hazardau prin oraș 
să facă bilanțul nimicirilor. Erau curioși să vadă ce clădire a mai fost atinsă și care a 

mai rămas în picioare. Plimbarea printre ruine, în pustiul cetății asediate, îi umplea 

de melancolie. Era ca plimbarea unor umbre printre ziduri pleșuve, de unde viața a 

fugit. Când te gândeai și la victimele îngropate sub dărâmături, melancolia se 

transforma în oroare. Prăpădul semănat din văzduh te făcea să nu mai recunoști 
capitala. Pretutindeni erau case dărâmate, iar în cartierul Gării de Nord și Calea 

Griviței, era un adevărat cimitir. 

 Casele erau aici culcate la pământ și molozul se ridica pe drum, ca niște dealuri, 

împiedicând circulația. Pustiul și moartea se strecurau parcă din unghere și râdeau 

hidos la vizitatorii singuratici, care aveau ciudatul gust de a se strecura printre 

ruine. Când venea seara, impresia de dezolare era și mai puternică. Părea că te afli 

într-un cimitir cu morminte albe, presărate pe o suprafață imensă. Aproape îți era 

frică să nu se scoale morții și să te împresoare, făcându-ți imputarea că trăiești și că 

vii să le tulburi liniștea. Rămășițele clădirilor rămase semănau cu niște schelete 

învăluite în giulgiul tăcerii. Se înălțau în întunericul nopții, ca niște umbre ale 

neființei. 

 Nu poposeau mult pe aceste locuri. Mișki, cu toate că nu prea era impresionabil, 

se simțea mișcat de cele ce vedea. În el era prea multă viață, iar în jurul său prea 

multă moarte. Gândul că această moarte l-ar putea atinge și pe el, îi dădea o 

senzație neplăcută.  

‒ Tot mai bine e în cartierul nostru, zicea el depărtându-se. 

 Se întorceau în regiunea lor unde deși confortul era primitiv, îi așteptau fete 

vesele și zglobii, glumele camarazilor, cârciuma lui Georgescu și zona de siguranță 

a câmpului, în care moartea putea fi înfruntată cu bărbăție 
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     DOREL COSMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Giza 
 

În zidul de piatră,  

stelele  se sting, 

pământul devine 

fierbinte şi greu, 

fără umbră, 

fără iarbă. 

În ardoarea roşie 

cauţi,  

inhalezi istorie, 

în mijlocul 

timpului oprit. 

   

                          Egipt – aprilie 2013  
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Zeul de piatră 
 

Aici nu există moarte. 

Mă mir. 

Privirile mele strălucesc  

de-a lungul secolelor. 

Un aer debordant  

de lumină primitoare 

mă poartă  

la irespirabilul paradis 

al capului îngropat în nisip. 

Deja visez – dar ştiu 

că exist înaintea 

 necunoscutului zeu 

ce separă şi învinge  

 

Purtat pe Nil 
 

Piatră de disperare şi glorie  

reflexie a dorinţei 

Atâtea istorii 

în nasul iubirii 

atât de ras 

de particula de pământ,  

atât de tare  

sub particula de pământ. 

Şi vântul le amestecă  

pe toate 

în dimensiunea aerului 

piramidal. 

Şi apoi, uşor,  

purtate pe Nil 

în mărturii  miraculoase 

nu se opresc 

nici la atingerea pământului.  
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Nefertiti  
 

Ai  simţit vreodată 

ochii artiştilor 

altor epoci ? 

Departe, 

acolo în timp,  

cu gândurile 

aşezate 

o surprind 

pe Nefertiti. 

Îi simt semnele  

nesigure ale iubirii  

acoperite 

de frumuseţea ei finală 

cruntă şi apăsătoare. 

 

Eternitate  
 

Aici  locuieşte 

Uitarea? 

Imaginea pluteşte. 

Cunoaşte pentru 

a uita 

şi lent 

eternitatea 

se deschide. 

Dalta cu  

vocea interioară 

a pietrelor 

compune simfonia  

 

Simt  
 

Miros puternic de lotus,  

linişte cu chipuri încastrate în piatră. 

Amestec  fără voinţă, 

pământ impur şi vast. 

Flori teribile 

respiră şi cântă  

prin marea uşă întredeschisă 

pentru sacrificiu.        
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   Ioan Barbu 

Casa din Loreto 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Bătrânul preot s-a oprit în faţa Bisericii Franciscanilor, din Piaţa 

Muzeului. 

 – Aici a existat cea mai veche biserică romano-catolică, zidită prin secolele 

XI-XII. Biserica a fost distrusă în anul 1241, în timpul primei invazii a tătarilor. 

Pe ruinele ei, în a doua jumătate a veacului următor s-a ridicat actualul lăcaş de 

cult. Peste alţi o sută de ani, călugării romano-catolici benedictini au înfiinţat 

aici o mânăstire, ca după 1442, cu sprijinul guvernatorului Ioan de Hunedoara, 

s-o lărgească în stil gotic. În anii care au urmat, mânăstirea ajunge în stăpânirea 

protestanţilor, apoi în cea a cultului reformat calvin. O vreme a fost şi locuinţa 

reginei Izabella a Ungariei. Apoi, local de şcoală… Până în 1693, când este 

retrocedată Bisericii Romano-Catolice, fiind folosită de iezuiţi. 

– O istorie zbuciumată și lungă… 

– N-am terminat. Vino cu mine! 

De data asta se oprește în dreapta zidului exterior din faţa bisericii. Aici, 

atrage atenţia un basorelief. O reprezintă pe Sfânta Fecioara Maria cu pruncul 

Iisus în braţe, aflaţi deasupra unei case ce pare în flăcări, purtată de îngeri prin 

aer. 

Săgeţile puternice ale soarelui acoperă basorelieful, parcă ar vrea să-l 

ascundă privirilor noastre. Mă şterg la ochi. Degeaba, soarele se ambiționează. 

Preotul nu-l bagă în seamă pe rival, ştie totul pe dinafară. 

 – Vezi, acolo, și ridică mâna ca o săgeată, se află o inscripţie în limba 

latină, datată 1745. Se face că citeşte.  Are totul tipărit în memorie: „Casa din 

Loreto a Cuvântului Întrupat, născut din Fecioara, se recomandă spre 

venerarea poporului”. 

* 
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Urc pe cea mai înaltă culme a orașului Loreto.  Urc, gâfâind, dar merită 

efortul. Mi se oferă o panoramă unică: de la Apenini la Adriatica. Maica sfântă 

ni-l scoate în cale pe Padre Pio. Ce m-aș fi făcut fără el? Cine mi-ar fi răspuns la 

întrebările care îmi stăruie în cap? 

Îl întreb: 

– Cum a ajuns Casa din Nazaret în Loreto? Cine a mutat preţioasa relicvă 

în acest oraș-cetate înconjurat de ziduri masive? 

 Și enigmele curg râu capul meu… 

Antonio, prietenul italian care mă însoțește, îmi spusese, în timp ce 

gâfâiam, că  aceste ziduri au fost ridicate în 1558, după proiectele lui Antonio 

de Sangallo cel Tânăr și consolidate abia în veacul următor. 

Padre Pio se arată dornic să-mi lămurească orice enigmă. 

– Mica urbe  a devenit altar al lumii creștine prin pelerinajul catolic popular 

ce se organizează aici din doi în doi ani. Peste un milion de tineri vin și se 

închină la Sanctuarul Întrupării. Astfel, Casa din Nazaret, Santa Casa, este 

venerată de creştinii din întreaga lume. Spun tradiţiile antice, astăzi dovedite de 

cercetări istorice şi arheologice, că Sanctuarul din Loreto conservă Casa 

nazariană a Madonei. Pe la 1472, una dintre surse, Pietro di Giorgio Tolomei, 

sintetizează istoria casei: camera Mariei a fost transformată de apostoli în 

Biserica Sfintei Fecioare din Loreto, decorată cu o reprezentare a Mamei 

Mântuitorului de către Sfântul Apostol Luca. Când, în 1291, Ierusalimul a fost 

ocupat de turci, îngerii ar fi luat în chip miraculos casa şi au transportat-o în 

Tersatto, în Croația. Datorită modului necorespunzător în care a fost cinstită 

relicva, casa ar fi fost mutată de îngeri încă de două ori. La Loreto a 

ajuns  în  1294 și a rămas până astăzi, aici găsind un loc sfânt. Peste doi ani, 

Fecioara Maria i-a apărut într-o viziune unui om pios căruia i-a dezvăluit istoria 

întemeierii bisericii pe fundația casei părintești. Șaisprezece reprezentanţi ai 

oraşului au călătorit la Nazaret, unde au descoperit cu uimire fundaţia bisericii, 

ale cărei dimensiuni corespundeau cu ale bisericii cu care s-au trezit în Loreto. 

Ei au mai găsit şi o inscripţie care atesta prezenţa bisericii şi dispariţia ei 

inexplicabilă din Nazaret. 

Padre Pio îmi prezintă dovezi că Maria din Nazaret a locuit într-o casă 

construită din două părţi: una era Grota săpată în piatră, venerată în Basilica 

Buneivestiri din Nazaret, iar  alta era Casa din zid, care se află la Loreto. 

           – În 1291, când cruciaţii au fost îndepărtaţi definitiv din Palestina, 

cu pierderea portului Accon, casa de zid a Fecioarei Maria a fost transportată cu 

ajutorul îngerilor – spune tradiţia – mai întâi în Iliria, ca apoi, la 10 decembrie 

1294, să ajungă pe pământ loretan. Studiile vechi, dar şi cele mai recente 

confirmă că pietrele Sfintei Case au fost transportate la Loreto pe apă, din 

iniţiativa nobilei familii Angeli, care domnea în Epir. Un document datând din 

acel an confirmă că despotul Niceforo Angeli şi-a căsătorit fiica, pe frumoasa 
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Ithamer, cu Filip de Taronto, al patrulea născut al regelui Carol al II-lea de 

Anjou, în acea vreme rege al Neapolelui. Ca zestre pentru viitoarea regină a 

transmis, printre alte lucruri menţionate, şi sfintele pietre aduse de la Casa 

Doamnei Noastre Fecioara Maria lui Dumnezeu. 

Oraşul Loreto, reşedinţa Delegaţiei Pontificale pentru Sanctuarul Întrupării 

şi a Preturii Sfintei Case, este vestit şi prin Basilica della Santa Casa, situată în 

Piazza della Madona. Biserica a fost concepută în a doua jumătate a secolului al 

XV-lea, în 1469, în stilul gotic târziu. 

Mă opresc în mijlocul bisericii. Este în formă de cruce latină, iar cele trei 

părţi ale naosului sunt separate de 12 pilaştri, dându-se profunzime şi 

dimensiune spaţială în apropierea Sfintei Case. Treisprezece capele sunt 

răspândite în jur. 

E ziua Sfântului Crăciun, iau parte la liturghia întru celebrarea Naşterii 

Domnului Iisus, alăturându-mă celor aproape şase mii de credincioşi, rânduiţi în 

cele trei nave ale catedralei. Contemplu Sfânta Casă, aşezată la înălţime 

potrivită vederii tuturor, bine luminată de ferestre largi. Meditaţie lângă un text 

vechi. Padre Pio mi-l tălmăceşte: „Din porunca lui Dumnezeu, prin mijlocirea 

Papei Iuliu al II-lea, Sfânta Casă, în anul 1507, a fost îmbrăcată în marmură, 

lucrare unică, operă de artă de mare încărcătură arhitecturală, asemănătoare cu 

un arc de triumf antic sau cu un grandios relicvariu, ce amintesc gloria Fecioarei 

anunţată de Sibile şi de Profeţi. Îi vedeţi, sunt aşezaţi în nişe şi dezvoltaţi în 

basoreliefuri.” 

Sfânta Liturghie s-a terminat, dar vizita continuă. Il Presepe artistico-

mecanico „Benedeto XXI” prezintă, în Piazza della Madona, scene ale naşterii 

Mântuitorului. Ca într-un caleidoscop, imaginile mi se perindă prin faţa ochilor: 

ieslea cu miei şi oi, cu magi şi ciobani, cu diverse îndeletniciri casnice şi 

gospodăreşti din acele vremuri vechi, apoi ateliere cu meşteşuguri derivate din 

tradiţiile medievale. O reprezentare vie de iconografie realizată artistic, în 

mişcare, prin mecanisme ingenios făurite. 

Îl strâng la piept pe Padre Pio ca mulţumire pentru lecţia lui iubire şi 

frăţietate. Pe drum, încerc să adun în memorie una dintre invocaţiile Litaniei 

Lauretane, aprobate de Papa Sixt al V-lea, în 1587, folosită şi astăzi în 

Sanctuarul din Loreto: „Maică a bunului sfat,/ Tron al înţelepciunii,/ Trandafir 

tainic,/ Refugiu al păcătoşilor,/ Regină, zămislită fără prihană strămoşească,/ 

Roagă-te pentru noi!” 

Cuvânt cu cuvânt, transmit profeţia mai departe… 
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MENUŢ MAXIMINIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Mâinile 

 

Mâinile mele 

Sunt acum şi ale tale. 

Corpul se zbate 

Precum o mănuşă  bolnavă, 

Iar degetele 

Sunt precum franjurii de zăpadă. 

 

Când ninge, 

Mâinile roşii se apropie, 

Precum iubiţii la lumina focului. 

 

Palmele mele 

Au săpat o groapă 

În care îşi ţin misterul. 

 

Mâinile mele 

Sunt de sticlă 

Şi vezi prin ele venele învârtind sângele. 
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Nu ne mai spunem nimic 

 

Ne-am întâlnit pe puntea lacului. 

Mi-ai dat apă şi un struţ de cireşe... 

Acum, nu ne mai spunem nimic. 

 

Ne-am întâlnit pe plaja tăcută. 

Ne-am întins numele în roiul nisipului... 

Acum, nu ne mai spunem nimic. 

 

Ne-am întâlnit în sărut. 

Mâna ta era prelungirea mâinii mele… 

Acum, nu ne mai spunem nimic. 

 

Ne-am întâlnit  în amăruiul fiorilor. 

Sub ochiul farului; şi se legăna trupul... 

Acum, nu ne mai spunem nimic. 

 

 

     Singurătatea 

 

Am privit, în ochi, singurătatea. 

Era aşezată pe podeaua casei. 

Ronţăia chipsuri. 

 

Am invitat-o la masa mea. 

 

De atunci, la cină, 

Îi spun ce se întâmplă peste zi, 

O întreb de unde vine noaptea 

Şi îi mai spun că eu singur 

Îmi sunt de ajuns. 

 

                                         Satul din ilustrată 

 

Faceţi loc 

În rândul din faţă! 

Vin bătrânii mei, 

simpli şi tăcuţi. 
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Chipul lor e brăzdat de sunetul anilor. 

Hainele lor sunt din fân şi mere. 

Ochii lor  au intrat în nesfârşire. 

 

Îi aştept ca pe sfinţi. 

 

Sunt calea spre amintiri, 

Ei, cei ai satului din ilustrată! 

 

E vremea leandrilor 

 

Pe ridurile apei neştiute de lac 

Chipul sorţii şopteşte 

E vremea leandrilor 

 

Pe apă sau pe nor, 

Pe inimi încătuşate de dragoste 

E vremea leandrilor 

 

Pontonul lacului 

Aşteaptă speranţele risipite în eter 

Doar păsările spin mai cântă 

Cu glasul amorţit 

E vremea leandrilor 

 

Miros de timp 

Împins de vâsla bărcii în larg 

E vremea leandrilor în Spania 
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    ADRIAN NICOLAE POPESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şi boemii dorm câteodată… 

„De prea puţine ori găsim clipe pentru a reflecta la adevăratele sensuri ale 

vieţii…”. Îmi propusesem o evadare între paginile proaspăt ieşite de sub 

tipar, cu miros de lectură virgină; însă profunzimea motto-ului deşirat pe 

întâia pagină albă mă orientează spre o nesperată gură de meditaţie. Obţin 

permisiunea tâmplei de a o etala pe binemeritata pernă, după o altă zi în care 

mă autoconsiderasem de neînlocuit în mecanismul rutinei cotidiene şi refac 

cronologic agenda deasupra căreia am tras negura nopţii. 

  Mă repoziţionez către orele amiezii, înconjurat de zeci de hârtii şi sute de 

file de registru, stingherit fiind doar de bâzâitul telefonului dat pe vibraţie. 

Deşi iniţial mă hotărâsem să fac abstracţie de indispensabila evoluţie a 

tehnicii, apuc într-un final, cu un gest ferm spre brutal dispozitivul 

disturbator al productivităţii muncii. 

-Alo, ‘neaţa…ai auzit? Ce nenorocire! Acum… nu demult, pe la opt… 

 Gravitatea tonului interlocutorului meu, augmentată de cea a mesajului 

pe care acesta încerca să mi-l transmită îmi decapită impulsul de a dezbate 

codul bunelor maniere, incluzând aici şi regula de bază a prezentării. 

Ridicându-mi ochelarii deasupra sprâncenelor, cu irişii osteniţi încerc să 

desluşesc numele apelantului afişat pe ecran. Edward… Foarte ambiguu! Ca 

multe alte numere memorate şi neutilizate stocate pe cartela telefonului. 
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 - Mai multe nu ştiu nici eu ...am auzit două variante, dar niciuna nu e 

comfirmată de cineva din familie… Sigur e un lucru: i-a cedat inima. Dacă 

afli tu ceva, ţine-mă, te rog, la curent! 

- Stai… Edward, nu închide… te-am localizat. Nu ştiam cine e la 

telefon… erai prea impacientat. Despre cine e vorba? 

 - Daniel, colegul nostru de clasă… spune şi tu, la treizeci şi cinci de 

ani… Te las acum, am treabă… un implant dentar unei doamne… mai 

vorbim! 

Prea trist… mult prea devastator pentru sufletul gol ce aştepta sosirea 

sfârşitului de săptămână. Mantia neagră sosise şi în generaţia noastră… 

Brusc, ochii împăinjeniţi revărsară un potop de lacrimi ce reuşiră să-mi 

smulgă şi să-mi elibereze emoţia negativă în care mă afundasem. În liniştea 

biroului, hohotele de plâns prindeau acel ecou pe care-l auzisem doar în 

filme, rezultat al unor efecte speciale demne de covorul roşu. 

Dincolo de batista umezită, încerc câteva icniri ale întoarcerii în timp… O 

baracă la limita noţiunii de salubru, cu chiriaşi fără chirie ce-şi abandonau 

ultimul leu pe tejgheaua lucioasă a unui barman cu privire hulpavă, ce-şi 

număra monedele între două litruiri. În spatele barăcii, o curte interioară 

proiectată tematic şi cromatic construcţiei din tablă de la marginea 

trotuarului oferea discreţie, ferind de privirile critice ale trecătorilor 

atmosfera boemă emanată şi apoi consumată de cei aflaţi la vârsta la care 

totul este permis. 

Idei noi şi personale despre viaţă, dezbateri aprinse despre societate şi 

principii, comentarii la evenimentele de actualitate… toate răsăreau şi 

apuneau sub bolta înfrunzită ce aştepta pârguirea ciorchinilor; boltă care 

păstra răcoarea întregii curţi interioare, denumită cu emfază de către 

proprietar drept „Terasă de vară”. 

La aceeaşi masă din scânduri, acoperită cu o muşama roasă şi găurită de 

scrum, se consumau seară de seară ultimile secunde ale adolescenţei, 

stropind cu demisec alb şi tămâind cu Carpaţi scuturaţi prin buzunare 

obştescul sfârşit al anilor de liceu. Nelipsita chitară acompania vocile bahice 

mai mult sau mai puţin acordate, făcând din când în când loc umplerii 

paharelor secate de arşita gâtului. 

Între timp construcţia se renovase: primise un var alb pe pereţii interiori, 

stropii săriţi de pe bidinea creând un efect mozaicat al                 aşa-

numitului mobilier, Chiriaşi şi consumatori de ocazie o ridicaseră la rangul 

de „restaurant cu o stea”; timp de două luni pe cerul senin al nopţilor de vară, 

la ora nouă seara, astrul nordului ne călăuzea paşii către nelipsitul loc de 

întâlnire. 

Printre elucubraţiile emanate de circumvoluţiunile de sub plete, apăruse şi 

ideea creării unui imn, „Imnul barăcii”. Votasem în unanimitate necesitatea 

elaborării unui astfel cântec solemn, pe care ni-l închipuiam fredonat peste 
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ani de zecile de generaţii ce se vor perinda prin locurile preumblate de noi, 

neluând în calcul şi efectul ruginii asupra construcţiei din tablă. Printre 

sunete de pahare, uniţi în cuget şi simţiri şi având cunoştinţe haotice despre 

autorul sau interpretul melodiei, hotărârăm irevocabil ca la fiece întâlnire să 

ne facem auzit imnul: 

 

Refren: La viaţa mea 

Am o dambla: 

Să dau la toţi, la toţi să bea 

Câte-un coniac şi o cafea, 

Să  fur nevasta altuia. 

Strofa I:  La mormânt să nu mă plângă 

   Decât fete cu păr blond, 

   Ca să ştie-o lume-ntreagă 

   C-a murit un vagabond… 

Refren: 

Strofa II: La mormânt să nu mă plângă 

   Decât fete de  liceu, 

   Ca să ştie-o lume-ntreagă 

   C-a murit un derbedeu… 

 

           …la final încheind cu acelaşi refren pe ritm de vals vienez… 

 Câteva zile mai târziu, printre coroane, omagii şi flori regăseam plin 

de tristeţe aceleaşi chipuri de pe „Terasa de vară”, privind către o groapă 

adâncă, îmbrăcate în haine cernite, având ochii scăldaţi în lacrimi… şi un 

mare absent. Nicio blondă, nicio fată de liceu; doar multă suferinţă şi jale… 

Alţi doi orfani, neînţelegând de ce tatăl lor doarme; doi îngeri strângându-şi 

de mână mama îndurerată, prea mici pentru atâta durere în jurul lor… Un 

mult prea devreme „rămas bun” dincoace şi dincolo de scândura proaspăt 

lăcuită. 
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EUSEBIU CAMILAR 

FIUL LUI HANAN59 

În numele lui Alah, cel drept şi milostiv, 

Drumeţule, ca tine am fost şi eu, naiv,  

N-am cunoscut ce-nseamnă iubire, jale, plâns, 

Ci avuţii imense ca un smintit am strâns, 

Şi toate-au fost ca visul visat, fără să ştiu,  

Amăgitoare Fata Morgana în pustiu. 

S-au dus pe apa vremii, ca umbra, avuţii... 

Am cunoscut şi fete frumoase, patru mii, 

Şi mi-au născut o mie de prunci şi-a fost în van 

! 

Nu s-a aflat sub soare un mai bogat sultan, 

Trăit-am ani o mie, ca nimeni mulţumit, 

Crezând mereu că visul nu va avea sfârşit, 

Dar cea ce pustieşte cetăţi şi locuinţi 

Şi rumpe fără milă copiii de părinţi, 

Dar cea ce năruieşte zidiri de mii de ani 

Şi nu deosebeşte săracii de sultani, 

Cu coasa ei ascunsă sub fumuriul strai 

Pătruns-a într-o noapte la mine în serai... 

 

S-apropia străina cu-al ei ciudat surâs... 

Întâi, cuprins de groază, ca un smintit am râs,  

Apoi, în neagra noapte răcnit-am din serai, 

Spre-ai mei oşteni, să sară pe zece mii de cai, 

Să-nşface iatagane şi lănci, în fuga lor,  

Necontenit s-alerge, să-mi sară-n ajutor,  

Dar s-au mirat oştenii întâi, apoi au râs! 

S-apropia străina cu-al ei grozav surâs, 

Şi m-am întins pe urmă într-un sicriu sărman. 

Şi-a scris aceste rânduri feciorul lui Hanan,  

Sultanul cel mai straşnic din câţi au fost cândva! 

Până la dram măsoară-ţi, străine, vremea ta ! 

                                                           
59 Poemul Hanan este tot din Basmul Cetăţii de Alamă, ca şi Tadmora. 
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   LARISA PAŞCANU                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

                              Trecut... Prezent...Viitor     

                                                                                                                                                                                 
În trecut a fost, în prezent este, în viitor va fi.                                                                                                              

Mă aflam la granița timpului. Închideam ochii și eram într-un loc cu totul și cu 

totul diferit. În acest tărâm florile de nu-mă-uita îmi aduceau aminte de nostalgia 

altor vremuri, soarele lumina mai puternic, cerul, stelele și luna erau speranțe 

pentru mine, iubirea era cea mai de preț armă pe care o aveam, promisiunile mă 

făceau mai puternică, mă îndemnau să-mi amintesc fiecare persoană pe care am 

cunoscut-o. Dar copila aceea din mine nu mai stătea acolo și privea, nu mai 

zâmbea, nu mai spera și nu mai promitea nimic. Pentru că, aceasta a plecat, m-a 

lăsat să înfrunt totul ca un om mare. Când era copil își dorea să devină adult, iar 

când va fi adult își va dori să devină, din nou, copil. Așa sunt oamenii... Și de ce să 

luptăm cu timpul, când pentru cei puternici nimic nu se schimbă? Ați încercat 

vreodată să vă mențineți echilibrul? Un picior greșit și apoi corpul vostru o va lua 

în direcția opusă. Așa este și timpul. Nu vă mai găsiți timp să vă uitați în spate, 

credeți că fericirea voastră atârnă de o singură persoană, când în lume este plin de 

oameni dispuși să ofere dragoste necondiționată, ce nu cere nimic în schimb, 

sunteți speriați și triști tot timpul, uitați ce trebuie să prețuiți cu adevărat. Prețuiți 
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viața, căci nimeni nu o să v-o mai dea înapoi, prețuți anii care se scurg la fel de 

repede ca nisipul dintr-o clepsidră. Învățați să prețuiți copilăria, tinerețea, 

maturitatea, dar și bătrânețea. Dincolo de barierele timpului și ale spațiului, 

dincolo de imaginație și putere există o lume... O lume în care copilăria este 

primăvară, vara este tinerețe, toamna este maturitate, iar bătrânețea este iarnă.                                                                                                                                            

Primăvara, prima fiică a bătrânului an, înflorește. Totul este viață, o nouă eră, o 

nouă șansă pentru a spera. Un peisaj de primăvară mă duce cu gândul la copilărie, 

la tot ce a însemnat aceasta pentru mine. Mă duce cu gândul la mama, la zilele de 

sâmbătă și duminică în care eram atât de fericită. Îmi pun întrebarea ,,De ce nu am 

rămas doar un copil?'' O primăvară cu ghiocei, cu flori de nu-mă-uita, cu speranță 

și bucurie eternă. Asta am fost eu ... Doar un copil care la vârsta sa era mai mult 

decât atât și este și astăzi.                                                          

Vara, a doua fiică a anului este un bilanț al nostalgiei, al prosperității și al 

luminii. Un peisaj de vară mă duce cu gândul la tinerețe... Dar tinerețea mea nu 

poate fi nimic din toate acestea. Ea poate fi doar lupta cu propria-mi persoană și cu 

ceilalți oameni. Mă întreb de ce nu pot fi doar o tânără: o vară fără nicio grijă, 

fără niciun gând, o vară în care să mă pot bucura de soare. Asta mi-aș dori să fiu...                                                                                                                                               

Toamna, a treia fiică a anului este un bilamț al nostalgiei și al profunzimii. Un 

peisaj de toamna mă duce cu gândul la maturitate. Dar eu nu știu nimic despre 

maturitate, nu am ajuns, încă, la vârsta aceea, știu doar că pot să gândesc la fel ca 

un om matur.Mă întreb de ce nu las ca anii mei să domine, să fiu exact ceea ce sunt, 

o tânără, o vară, şi nu o toamnă a profunzimii.                                                                                                                                                                                                      

Iarna, ultima fiică a anului reprezintă albul și puritatea. Acestea sunt cuvintele ce 

definesc anotimpul. Fire cărunte, albe ne amintesc de fața oricărui om bătrân. Dar 

pentru mine ei sunt oamenii care au ajuns bunicii propriilor copii. Sunt fericiți la 

fiecare pas pe care nepoțelul lor îl face, la fiecare cuvânt pe care-l spune. Și, cu 

toate acestea, mă întreb de ce există amărăciune pe chipul unui bunic? Când visul 

lor devenit realitate s-a împlinit. Când albul și puritatea îi definesc chiar prin rodul 

iubirii copiilor săi.                                                                                               

Dar voi ați uitat când e vară, primăvară, toamnă și iarnă! Din cauza aceasta 

în lumea mea cele patru anotimpuri nu pot exista. Pentru că nu mai e timp. Timpul 

trece. Cu trecerea minutelor, a orelor, a zilelor ne dăm seama că nu mai e timp. Și 

totuși...                                                                     
Dacă ar fi să schimb trecutul, cred că aș ajunge în viitor, iar dacă ar fi să 

ajung în viitor cred că aș schimba trecutul. Din păcate nu pot schimba nici trecutul, 

nici viitorul, dar știu că în prezent rămân o luptătoare.                                                                                                                             

Acum nu mă mai aflu la bariera timpului, sunt în lumea voastră, sunt trecutul, 

prezentul și viitorul. Eu am fost, eu sunt și eu voi fi ...                                                                                                        

Nu mai e timp, clepsidra se scurge, dar nu pentru mine, ci pentru voi.                                                                
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Se spune că timpul e singurul obstacol... Fata aceasta pe cât creștea, se făcea 

mai frumoasă. Părul său negru se unduia în bătaia blândă a vântului. Cu el și o 

scrisoare:                                               

                                                 Dragă  Cara,                                                                                                                     

Azi un cuvânt de dor îți aduce bucurie, soarele te face să speri, ziua 

aceasta o să te împlinească, deoarece ești invitată de onoare la aniversarea 

mea, 19 august, ora 17:00, la mine acasă. Te aștept cu nerăbdare.                                                                                           

                                             Cu mult drag, prietena ta             Anca.    

                                                                                                           

Cara zâmbi. Aștepta de mult această invitație împachetată grijuliu într-un plic 

alb. Carl veni să o conducă până acolo. O casă cu ferestre luminoase, în care orice 

rază de soare își găsește locul ca să umple cugetul și inima cu realizări frumoase era 

însuflețită de viața adolescenților. Poarta era decorată delicat, iar în grădină 

trandafirii, florile dragostei domneau, mândre de atâta verdeață ce la înconjura. În 

spatele casei, lângă piscina se aflau lampioane. Cara schiță un zâmbet larg după 

care ieși din mașina fratelui său. O conversație de rămas bun și apoi urma 

petrecerea. O văzu pe Anca și îmbrățisând-o îi ură:                                                                                                                          

- La mulți ani! Să fii fericită și tot ce îți dorești să ți se îndeplinească. Să nu te 

schimbi niciodată, astfel vei rămâne aceeași fată cu suflet pur dintotdeauna! Fie ca 

viața și oamenii să te surprindă mereu plăcut!                                                                                                                                                                             

-Mulțumesc mult, Cara! Haide înăuntru.                                                                                                                                               

Muzica... Dansul... Atmosfera din încăpere făcea ca totul să fie unic. Un sigur 

cuvânt putea defini totul: petrecere. La început, Cara fu foarte încântată, dar apoi a 

văzut atât de multe persoane necunoscute și a întrebat-o pe Anca:                                                                                                                                                                         

-De ce ai  chemat copii pe care nu-i cunoști?                                                                                                                                                                          

-Îi cunosc pe toți, ei sunt prietenii mei.                                                                                                                                                 

Cara se simți jenată. Iesi, unde nu era nimeni. Se așeză pe treptele casei. Atunci auzi 

pași în spatele său și o mână rece o atinse pe umăr. Ea se întoarse. Văzu niște bucle 

roșii la fel ca  focul, un păr cum nu mai văzuse până atunci în realitate. Așa cum ea 

îl avea negru din naștere, așa erau și firele roșcatei ce se îndrepta cu pași repezi spre 

piscina din spatele casei. Fata o urmări. Aceasta se opri atunci când și cea în costum 

negru păși apăsat. Doar piscina le despărțea, dar Cara nu putea să-i vadă fața. 

Observă că într-o parte a gâtului său avea un semn, un S desenat pe orizontală. 

,,Doar un tatuaj”, își spuse în gând.                                                                                                

-Cine ești și de ce stai cu spatele? Întoarce-te!                                                                                                                              

-Nu vrei să mă vezi, Cara, cel puțin nu chipul meu, atât de impur...                                                                                       

Fata se sperie. Îi știa numele, dar și secretul ei. Cara ajunse la ea și o prinse de 

mână. Ce a urmat după nu și-ar fi dorit să se întâmple vreodată. Adolescenta 

îmbrăcată în costum negru dispăru, la piscină fiind Anca și ceilalți colegi. Anca 

veni spre ea și îi spuse:                                                                                                                                                     

-De ce stai și ne privești așa? Nu vezi că strici totul cu pesimismul tău! Pleacă și nu 

te mai întoarce vreodată! Nu am nevoie de tine ca să îmi strici, întotdeauna, 

distracția.                                                           
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Cara  plecă și izbucni în plâns. Pentru prima dată simți durere, o durere 

provocată de prietena ei cea mai bună, dar ea nu știa că totul a fost provocat de 

focul inimii sale, frica și teama sa de roșu, de roșcata în negru.                                                                                                                                                        

Nu știa unde se îndreaptă, spre ce locuri merge, știa doar că în acele momente voia 

să fie singură. Inima îi bătea cu putere, iar lacrimile-i curgeau șiroaie. Cuvintele 

Ancăi au durut-o atât de tare! Privi bolta întunecată. Vedea mici luminițe ce se 

ridicau tot mai sus. Erau lampioanele. Se spune că aceste flăcări reprezintă visele, 

dorințele arzătoare ale fiecărui om. Ea nu-și dorea decât pace. În atmosfera aceea 

plină de viață, animată, ea găsea alinare doar în lacul ce se afla în fața sa. Cerul se 

oglindea în apa cristalină. Cara simți nevoia să-și ude firavele-i picioare. În acele 

clipe simți liniștea, parcă era o legătură specială, între ea și acel lac, nu mai auzea 

muzica, parcă a uitat de tot. Și totuși... Prietena ei cea mai bună a considerat-o 

pesimistă. Auzea sunetul unei bufnițe. Acesta o duse cu gândul la singurătate și 
atunci veni și întrebarea: Cine sunt eu defapt? Nu putea să-și răspundă. A realizat că 

nu și-a mai pus această întrebare vreodată. Și totuși ... Cine era ea cu adevărat? O 

adolescentă puternică, ce putea lupta cu orice, putea simți bucurie și tristețe, fiind 

un vis, o prelungire a tărâmului acesta plin de oameni și durere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Aștept... O zi în care să privesc cel mai frumos răsărit de soare, aștept o clipă de 

eternitate.                                                                                                                                                                       

Cu ceva timp în urmă priveam oamenii, atât de grăbiți în fuga lor continuă, 

alergând după iluzii deșarte, unii atât de cuminți și la locul lor, alții ascunși. Am 

cunoscut mulți oameni cu priviri înșelătoare, puține persoane cu ochi calzi și 
mângâietori. Lumea e plină de oameni: caractere ce trăiesc în propria poveste, dar 

și caractere a căror legendă a fost creată de alții. Cu fiecare zi trăită pe acest 

pământ, învăț de la oameni, alteori ei învață de la mine. Odată am cunoscut un 

copil, un băiețel ce mi-a pus trei întrebări: Cum este viața unui fulg de nea? Cum 

este viața unui melc? și Cum este viața unui tigru. 

 L-am privit fix în ochi, văzând o față pură, nepătată și apoi atingându-l pe 

chip blând, i-am răspuns.                                                                                                                                                                               

Viața unui fulg de nea nu poate fi descrisă în cuvinte, nu există întâmplări pentru a 

o descrie. E doar o așteptare pentru a găsi un loc mai bun și o mână mai caldă din 

care să nu dispară.                                                                                                                                                                              

Viața unui melc este, pentru unii, ceva fără mare însemnătate, un simplu animal cu 

un micuț corp moale. Și totuși... Pentru mine viața unui melc va rămâne o 

întâmplare, un cântec strigat de fiecare copil atunci când îl întâlnește, o așteptare 

ca un om mai bun să-l țină în palmă.                                                                                                                                                                       

Viața unui tigru aflat în captivitate e cel mai urât coșmar pe care cineva îl poate 

avea, iar viața unui tigru liber reprezintă libertatea unui prădător cu răget 

puternic, privire ageră și ochi pătrunzători. Cu toate acestea, viața acestei feline va 

rămâne o așteptare, așteptarea pentru găsirea unui loc mai bun și a unei prade mai 

gustoase.                                                                          Copilul m-a privit adânc în 

ochi și apoi mi-a spus cu o voce blândă :                                                                                   

- În ambele mâini, am ceva... În mâna dreapta port cu mine speranța, iar în 
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cealaltă țin strâns un vis. Îi mulțumesc, Cara! Pentru că ești exact cum am sperat 

să fii!                                                                                                                                     

- De unde îmi știi numele?                                                                                                                                                     

-În locul de unde vin eu toată lumea îți știe numele!                                                                                                   

În momentele următoare băiatul dispăruse. Am realizat că sunt atâtea persoane ce 

învață să se cunoască pe ele însele, realizează că trăiesc într-un labirint de vise și 
speranțe, într-un joc plin de obscuritate și lumină, într-o așteptare.                                                                                                                                    

Eu... încă aștept. Un apus de soare în care să țin strâns în ambele mâini fericirea. 

Azi aștept, dar mâine voi trăi ca să învăț din viața celor trei animale.  O fată, un 

vis, o speranță, o singură lume, mai mulți oameni...                                                                                 

Pământul e jos și cerul e sus.                                                                                                                                                                 

Vine o zi când uităm că cele două sunt atât de departe una de cealaltă. În acea 

clipă simțim bunătatea, răutatea, invidia, satisfacția, solitudinea, melancolia toate 

răsfrânte într-un singur loc, rămânând în poarta celor două lumi, condiționate de 

un singur inamic: timpul. Speranța e eternă, promisiunea e deșartă, iar amintirea e 

impenetrabilă.  Azi o stea poate fi un vis, iar mâine povestea mea va fi veșnică doar 

prin cuvintele: promisiune, speranță, joc, iubire, ură și timp. Și cu toate acestea mai 

e ceva, cel mai important cuvânt: omul. O ființă a cărei flacără ce se aprinde e mult 

uitată în poarta celor două lumi, e uitată într-o singură lume, într-un singur 

univers, undeva departe de stele, de cer, aproape de pământ.                                                                                                                                      

O lume în care azi se poate transforma în mâine, o lume în care știu că ei sunt 

acolo,îi aud, îi văd, mi-e teamă de ei, de schimbare,îi pot simți, nu știu viitorul sau 

cum se va termina asta, am venit aici să vă spun cum va fi într-o lume fără reguli 

sau control, fără bariere, o lume în care orice este posibil...                                                                                                                                           

O lume a muritorilor, simpli muritori cu iluzii deșarte printre care s-au născut cei 

predestinați, cei hotărâți să realizeze ceva sau cei ce se nasc cu un dar.                                                                              

Eu nu aparțin muritorilor și nu cred că asta e lumea în care m-am născut...   

Darunde?                                                                                                                                                   

Pământul e jos și cerul e sus.                                                                                                                                         

Când am privit cerul în seara aceea am știut totul, dintr-o dată nu mai existau 

semne de întrebare, ochii mei cunoșteau taina, dar încă nu reușeau să o 

deslușească. Aceștia au văzut fiecare pată neagră, fiecare bucurie inocentă a 

copilăriei, au văzut-o pe Alla, mama mea adoptivă ce mă iubește atât de mult. Era 

de neimaginat și totuși îmi aminteam totul până la optsprezece ani. Nu-mi puteam 

explica cum a ajuns coșulețul roșu în pădure. În fiecare dimineață când mă trezeam 

prima întrebare  pe care mi-o puneam era: Cine sunt părinții mei adevărați? Mă 

gândeam la oamenii pe care îi iubeam cu adevărat, cei care îmi ofereau dragoste 

necondiționată: Alla și Carl. Ei erau adevărata mea familie. Dar eu trebuia să iau 

o decizie acum sau niciodată.                                                                                                                                     

Așa că am hotărât să plec, să caut răspunsuri, să-mi găsesc părinții.                                                                                      
Atunci va veni ziua când pietricelele mele negre vor ști totul și nu va mai fi în zadar 

pentru că în momentele acelea vor reuși să înțeleagă.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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           ,, DIN LUCRĂRILE PARTICIPANŢILOR LA CONCURS” 

                ALEXANDRA MARIA BOGDAN 

                                    Craiova 

 

 

                                                   

Privelişte subiectivă                                                                      

Sunt o flacară printre resturi de tăciuni, 

stropii în plus dintr-o furtună 

ce vânturile pe geamurile casei îi azvârl. 

Sunt răul printr-atâta bunătate, 

sunt ceaţa drumului solitar 

şi stingher. Alung razele de pe cer 

şi totul cade în juru-mi 

ca un tărâm clandestin furat, 

nepreţuit şi îngheţat de ger. 

 

În juru-mi diamantele se sparg 

şi taie-n carne cu tăişurile parcă 

dintr-o amestecătură de metal şi lemn, 

fantomele bântuie, apusul plin de sfinţi şi de plăceri. 
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Iubirea e departe 

şi cotropitor aleargă îngerul rebel, 

e departe de ceea ce ţine de arte, 

căci nu cântă la harpe  

ci pe note discordante 

înecate în dureri. 

Rămân singură cu fapte, 

Degeaba scriu dacă sentimentele 

în juru-mi 

 

 

Hoinar printre casele alb  

                                                                    

 De ce totul e alb 

şi casele şi pietrele zidite 

şi zilele se scaldă în ulei? 

De ce din marea caldă 

încă mai ies glorioşii zei? 

Neînţelese sunt unduirile mării pline de candoare 

cum în lumina unui blând soare 

crestează munţii şi amuţesc orizonturi 

scuturând din evantaie. 

Neînţelese-i sunt vorbele 

când el îţi spune o mie 

şi în a astrelor pierdută licărire 

Ochii se transformă în rubine 

şi pietrele taie marea nesfârşită. 

Hoinar printre casele albe 

unde toate-s neînţelese, 

Mintea-ţi refuză să distingă 

secrete printre atâta frumuseţe. 
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                       Ştefan Cătălin Topliceanu  
                                   Vaslui                                 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Surâs 

 

atunci când surâdea, arătându-şi dinţii albi 

cădeau bucăţi de aripi retezate de îngeri 

şi zeii se băteau între ei de gelozie. 

atunci când ea îşi arcuia surâsul, 

îmi era teamă să o privesc, că mi-ar fi tăiat aripile, 

că aş putea deveni un înger doborât din Rai. 

 

mi-o imaginam în cămaşa-mi albă, mergând prin încăpere 

ca un fotomodel pe o bandă de priviri, 

mi-o închipuiam trăgând perdeaua, trezindu-mă  

cu mersul ei tiptil de pe aşternut  

şi ţipând de fericire când ne-am fi scufundat 

într-un abis alb şi permeabil de iubire. 

 

dar ea zâmbea, trimiţând săgeţi cu arcul surâsului, 

iar eu înc-o iubeam şi speram 

că toţi zeii se vor ucide între ei, 

că îngerii vor rămâne fără aripi 

şi că ea va surâde doar pentru mine  

dintre cearşafurile albe.  



 
124 

 

                                          Declaraţie 

 

 

marionetele pãrului tãu 

încheagã paşi suavi pe pielea mea, 

tãlpile ochilor tãi se ascund 

dupã toate colţurile trupului meu, 

iar râsul tãu sonor îmi mângâie 

cochilia urechii, închinzându-mã în amintiri şi în vise. 

sapi mereu în mine, 

fãcându-mã sã-ţi simt turbina 

inimii pompând energie prin cablurile sangvine ale uzinei 

atomilor tăi. 

mã apropii de tine cu sufletul, 

nu doar cu pielea şi cu îngerul negru 

simt cum dragostea se umflã în mine 

dirijabil al lumii celeşti. 
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ANA MARIA  GÎBU 

         DOROHOI 

 

 

 

 

 

 

 

 

            altă faţă a nepăsării 

oameni vin  

pleacă 

nimeni nu se oprește 

nu vede 

nu aude 

 

întinsă în mijlocul drumului 

cu brațe tatuate de soare 

sunt furtuna cu oase topite 

dezlănțuită sălbatic 

port urmele lor pe tricou 

grijile aruncate ca pe ambalaje  

de bomboane 

îngrămădite în buzunare 

necazurile de pe brațe 

mă apasă 

 

mă gândeam că măcar unul 

își amintește de mine 

duc fericire pe umeri 
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nimeni nu se oprește 

oameni pleacă  

oameni vin 

 

            știrile de la orice oră  

 

totul în jur este modificat genetic 

avioanele scurmă în pământul reavăn   

cu botul sângerând  

obligând păpădiile să-și sufle singure puful 

grâul doarme hipnotizat 

dragostea se vinde la colțuri 

 

ascunsă prin tunele de iederă roșie 

pândesc mașinile  

transformate în acordeoane  

cântă neîntrerupt același refren  

al dezastrului  

-la vecinii din nord cad avioane 

de tot felul 

-la cei din vest plouă cu broaște 

la noi - cu nepăsare  

nu știu care mă înspăimântă mai mult 

 

cu ochii ațintiți spre cer  

cu genunchii afundați în gloduri  

mă închin la valurile  

care vor să mă înghită  

nu au reușit  
m-a adoptat pe loc nucul de la poartă 

 

de Apocalipsă  

mă desparte un ecran 
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     JENY GEORGIANA CĂCIULĂ  

               SLOBOZIA 

                                             Balet existențial 

       Nu te poți numi istoric dacă nu cunoști 
trecutul, la fel cum nu ești om până nu îți 
înțelegi mugurii vieții. Istoricul studiază 

cărți. Eu explic amintiri, le citez, le 

folosesc în prezent, iar acestea definesc 

evenimentul istoric ce se desprinde de pe 

buze ca o metaforă proastă. Nu cădem în 

focul ce ne arde existența până nu 

ajungem în fața tribunalului numit 

conștiință. Doar cei ce nu o folosesc o 

transferă netedă în edenul existenței. 

Prologul meu s-a format în uterul inițierii 

omului în moarte. M-am născut în focarul 

viselor, în caverna gândurilor. Poate de aceea 

sufletul mi s-a îmbogățit cu abilitatea de a 

fabrica dezamăgiri. Am căpătat mâini cu care mă 

prindeam de rai și am trăit copilăria istoriei. Eram doar o pată de angelic supusă 

unui chin în pledoarie. Solventul timpului a dizolvat fabula în care nu mai cred 

și mi-a oferit o îmbrățișare agasată de conștiință și concepție. M-am afundat ca 

o pradă zbătându-se în baletul mecanic, depășind religia infantilă ca un amestec 

de lume și mitologie. Somnul rațiunii s-a sfârșit odată cu emanarea senzațiilor.  

     Mă plimb, ca toți ceilalți pe o stradă înfundată. Vocile difuze ale cerșetorilor 

de existență mă îndeamnă să mă alătur lor. În umbră, un biet actor împănat se 

agită pe scenă. Pentru mine, strada este un ospăț cu idei amputate de realitate. 

Mă târăsc infirm precum o părere până la capătul străzii. Nu încerc să îmi 

cumpăr un picior de plastic de care să mă ajut. Dansez în acest balet existențial, 

mă supun unei arte călcate în picioare, ca unei datorii. Poate că am văzut hora 

interzisă care m-a condus spre un stadiu crepuscular al voinței. Poezia 

piciorului mi-a poruncit să mă îndrum după o hologramă spirituală. Am reușit 
să trăiesc o fizică înfrumusețată de poezia ocultă a puterilor sufletești. Baletul 

mecanic de la început mi-a devenit o artă educată a propriului corp, ghidat de 

acțiuni individuale. M-am inițiat într-un balet de păpădie, care așteaptă să își 
scuture materia uscată. Pe o muzică andante, fericirile mele pierdute dansează 

un balet exasperat, iar eu îmi potrivesc pașii. Încep un dans convulsiv, cu 

mișcări întortocheate și răsuciri bulversante. Sunt într-o permanentă mișcare, 

absorbită de luptă. Asemenea mie, celelalte jucării mecanice sunt mișcate de 
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același regizor anonim, demiurg al gândirii soldățeilor cu minți de plumb. 

Majoritatea păpușilor de lut dansează în pereche. Eu dansez cu gândurile mele 

un balet în mocirlă, frământând în picioare propriul pământ. 

       Existența este un ansamblu de poante și ritm alert care le face să se agite și 
să regrete. Ce priveliște frigidă, plină de grație trebuie să admire regizorul! 

Pământ răsucit care se grăbește să termine dansul, fiind aplaudat pentru rolul 

principal, ori ieșind umilit. Dansatori de umplutură care își zdrobesc degetele 

picioarelor până la descărnare, restul câștigând admirația aprigului conducător 

de conștiințe nude. Pirueta mea izolată va săpa în pământ gheena patimilor, un 

tunel spre cunoaștere și o groapă în care să mă adâncesc atunci când mă voi 

confunda cu ramolirea.  
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TRAIAN VASILCĂU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Mărturisire 

  
Cel dintîi păcătos al Tău 

La picioarele-Ți, Doamne, se roagă. 

A fost cîntec și-ajuns-a hău, 

Înflorea și-acum e doar pîrloagă. 

  

Cel dintîi vinovat al Tău 

Nici nu merită să-i dai iertare, 

Pentru el și cuvîntul: Rău 

E puţin şi abia dacă doare. 

  

Ochii lui parc-ar fi de călău, 

Inima i-i o lespede moartă. 

De nu-l biciui cu dangătul Tău 

Nu va mai fi magnolie-n soartă. 

 

                    Slavă! 

Slavă Ție, Doamne, pentru tot ce-mi dai: 

Boală, bucurie, iad și încă rai, 

  

Slavă pentru spinii ce-mi par nobili crini, 

Pentru beznă Slavă și pentru lumini, 

  

Slavă și iar Slavă că-mi poți dărui 

Viață și murire, și-ncă veșnicii. 
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                 Deloc  

Cîndva, ca o fecioară dezbrăcată, 

Noaptea intra în patul meu din lunci. 

N-o pot uita nici azi, şi niciodată, 

Dar nu mai sunt copil de-atunci. 

  

Cîndva, ca o măicuţă-adevărată, 

Ziua trecea de mînă cu-ai ei prunci. 

N-o pot uita în Azi şi-n Niciodată, 

Dar tînăr nu mai sunt de-atunci. 

  

Cîndva, arhaic de modern, un tată 

Prin rouă cuvînta amurguri lungi. 

Nu-l pot uita din Azi în Niciodată, 

Dar nu mai sunt deloc de-atunci... 

                   *** 

                (variantă) 

Poemele mi-au intentat proces  

Că prea le-am veşmîntat în catifele, 

Vulgare-au vrut să fie şi rebele 

Şi cu parfum eretic şi pervers. 

 

Tăcerea lor cunoaşte mii de graiuri, 

Şi-n toate graiurile – le-am fost scris, 

Iar ele azi în cor mi-au interzis 

Să le mai cînt mirările la naiuri. 

 

Cobor urcînd, urc coborînd dileme 

Pe care-n tribunalul unui gînd 

Nu-mi este dat să le pricep nicicînd 

Şi-s vinovat c-o salbă de poeme. 

 

Poem trecut, prezent și viitor 

  

De te-a-ntrebat  cineva 

Ce ai fost: bujor sau stea? 

Le-ai tot spus, înseninat, 
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C-ai fost fiu de împărat, 

Împărat al zorilor 

Și-ncă al cocorilor. 

  

De te-ntreabă cineva 

Ce mai ești: bujor sau stea? 

Spune-le, străluminînd, 

Că ești cîntec buciumînd 

Dintr-o inimă mereu 

Spre cerdac de Dumnezeu. 

  

De te-o-ntreba cineva 

Cine-i fi: bujor sau stea? 

Să le spui, mîngîietor, 

Că ai vrea să fii pridvor 

Unde-n nopți se întîlnesc 

Crinii albi și se iubesc.  

Și din patima lor mare 

Cerul tot e-n desfătare. 

                  * * * 

Se face-n suflet frig de-acu, 

Odãile din el îngheațã, 

Odaia-n care-ai trãit tu 

Acum e magazin de ceațã.  

 

Cuvintele nu mai au viațã, 

Sunt duse-n cimitir pe rînd, 

Preot li-i vîntul fredonînd 

Tãcerea lor de dimineațã.  

 

Pãmînt mi s-a lipit de fațã, 

Eu sunt groparul suspinînd, 

La pieptul slovelor cãzînd 

Și îngropîndu-mã — Paiațã. 

 

                * * * 

Mã viziteazã-ades cuvîntul Sunt, 

În zdrențuite haine și cãrunt, 

Iar eu, plopilor împãrțind povești, 
Aștept sã-mi batã-n geam cuvîntul Ești. 
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VICTORIA COVALCIUC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Când au început să mă doară aripile 

 

Când au început să mă doară aripile, 

te-am strigat, 

să nu mă dai uitării… 

 

Orbitele ceții 

 

Orbitele ceții 

Orbitele vieții 

Pe frunte-mi adună 

praf de minciună 

 

în leagănul lunii 

se naște o noapte 

în bobul de carte 

 

mi-i fruntea plină de ceață 
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plină de viață 

greu îmi e somnul – 

de carte. 

 

Vedeam lumină 

 

Vedeam lumină 

venită din tine 

ca din surdină 

aşezându-se-n mine. 

 

În liniştea ei 

visu-mi cântam 

să vii lângă mine 

blând te-nălțam 

pe sunet de game 

în note urcam 

 

să vii lângă mine 

blând te chemam 

 

         De ce… 

Apusul coboară mai adânc în cuget, 

În palme îmi încap mai mulți nori? 

 

Cu rouă-n miez de suflet 

Străbat cărările toamnei… 

 

Concis de tomnatic 

*** 

Un cer văratic îmi sărută-n toamne ființa... 

*** 

De m-ați uita, voi, 

Frunze de toamnă... 

*** 

M-am desprins de ram, 
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Astă toamnă, 

Şi nu știam că, 

Voi rămâne în memoria pomului 

Ca o tristeţe. 

 

Ne trezim prin ţipăt 

 

ne trezim prin ţipăt 

trupuri vii de ceară 

care din ploi coboară 

 

călcăm prin ruine – 

rugăciuni albastre 

ne cresc în loc de coaste 

 

ce-i roşu ne-nfioară 

de negru-mbătrânim 

în lumini de seară 

Doamne, noi venim 

 

muribunzi de ceară 

necuvântând, urcăm 

cărarea ta, Icoană 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
135 

 

 

          Mihai Antonescu 

                                       Jurnal de pe frontul iubirii 

  
 

  

         Mă îngândur dinaintea colii albe, 

întrebându-mă cum să încep. Unde să aflu 

întâia piatră dintr-o viitoare temelie pe care să 

aşez măreţia existenţei unui OM nepereche? 

Consecinţă a multelor lecturi din şi mai 

multele lui cărţi, sufletu-mi rătăceşte prin 

istorii şi biografii cercând a prinde în contururi 

şi limpezimi fiinţa celui care pe toate le-a 

adunat în sine, despre toate mărturisind. Căci 

iată, prin pânza ochilor mai mereu umezi 

aşterne el cuvinte despre oameni şi ale lor, 

despre răul din multe şi binele mai mereu 

năzuinţă, punând amaruri şi disperări fix sub 

tuşa unei aşa iubiri cum numai sfinţii o pot 

avea. Oricum doar cei înzestraţi poartă în ei adânca înţelegere a fenomenului în 

care omul stăpân şi omul rob nu-şi mai recunosc începutul comun, tulburând, 

astfel, sângele istoriei în mers.  

         Ioan Barbu. „Nenea”. Adică cel mare, îngăduitorul cu vârstele, 

povăţuitorul, cumpăna dintre „aşa nu” şi „aşa da”, pilda, încrederea că 

urmându-i sfatul şi îndemnul nu ai cum rătăci calea. „Delavâlcea”, să se ştie, 

cum vrerea celor ce-i sunt aproape şi-l preţuiesc au hotărât că trebuie. Poet, 

prozator, eseist, cronicar şi jurnalist, Nenea Ioan Barbu Delavâlcea este o 

enciclopedie de frumuseţi şi miresme, cum şi de lacrimi sfârâind lângă candela 

vremuirii unui trecut aspru şi colţuros. La icoana demnităţii nenumăraţilor 

martiri ai neamului românesc stă de veghe omul care scrie Vulturul albastru ori 

Diavolul şi stewardesa. Mari caractere, mari suferitori precum Radu Gyr sau 

Dumitru Cristea, aproape ies din paginile acestor cărţi cu umbra lor cu tot, cu un 

surâs amar în colţul gurii şi-n zornăit de lanţuri  ce-mi îngheaţă inima în piept. 

„Să nu ne răzbunaţi” a şoptit îngerul-poet dinaintea morţii lui. Din acest îndemn 

– rugăciune parcă – îşi croieşte toiag vârstelor şi condei întru scriere Nenea Ioan 

Barbu, căci e uluitoare forţa transcederii suferinţei în literatură şi document 

totodată, la el. Uluitor stropul de bunătate şi mângâiere ce-l presară pe rănile 

crudei realităţi făcând-o cumva mai suportabilă inimilor slabe, dar poate tocmai 

şi prin asta demonstrând calităţile unui scriitor de excepţie. Mă alătur bucuros 
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celor ce au adeverit asta cu mult înaintea mea, bunăoară lui Aureliu Goci, Emil 

Lungeanu ori Ion Andreiţă.   

        Îngerii emigraţiei, În drum spre Bruxelles, Constelația dalmată, Clopote în 

lacrimi, Vulturul albastru, Diavolul și stewardesa, Fântâna Albă, Întoarcere la 

izvoare etc.  Interviuri, consemnări, memorialistică, povestiri, romane...  Despre 

cei plecaţi cu trupul să-şi afle vindec şi o răsplată a trudei zilnice. Cu trupul, 

căci inima le-a rămas acasă, aici, rouă pe iarba etern verde, pe graiul în care au 

şoptit întâia oară cuvântul „dor”. Unii alţii, din pricini de neacceptare a 

vremelnicelor politici, au plecat. Unii alţii, învinşi de mirajul depărtării şi-al 

credinţei că altă lumină le va întocmi umbra pe străine meleaguri. Că astfel 

vântul unei libertăţi interzise acasă le va zvânta lacrima. Transpare asta cu 

asupra de măsură din interviuri memorabile, cum ar fi cel luat poetului George 

Filip ori lui Alex Cetăţeanu unde, cum bine spune Ilie Purcaru în prefaţa la 

Îngerii emigraţiei: „Ioan Barbu interlocutor cu o desăvârşită politeţe, de o 

perfectă civilitate, care nu ascunde sub întrebări capcane în care să cadă 

preopinentul, dar care sub eleganţa conversaţiei aşează fermitatea propriilor 

convingeri, lăsându-i cititorului libertatea de a opta pentru ce crede el sau 

pentru ce crede cel cu care discută”.   

            Pelerin printre oameni şi destinele lor,  Ioan Barbu adaugă la răbojul 

cărţilor şi-al rămânerii fapte, întâmplări, dând consistenţă iluziei care adeseori 

speranţă se numeşte, subliniind biografii demne de istoria lor care până la urmă 

tot literatură de cea mai bună calitate se vădeşte a fi.  

            Citesc şi mă îngândur, iată. Omul, mai frumos ca muntele şi mai blând 

ca somnul privighetorii, îmi stă alături trăgând cu urechea la foşnetele 

dinlăuntru-mi. Foşnete verticale, mişcând cetini şi înfiorând apa Lotrului 

dintotdeauna. Acum îmi amintesc! L-am întâlnit pe Ioan Barbu mult înainte de 

a-l fi cunoscut cu adevărat. Pe atunci aduna în el miresme de brad tânăr răstignit 

pe crucea vie a cerului, întru odihna vulturilor. Pe atunci vorbea puţin. Aduna 

cuvinte – seminţe pentru cărţile de mai târziu. Purta cămaşă albă de in, iar ochii 

lui înserau pe izvoare, pe pietre şi inimi ca o binecuvântare. Aşa era, aşa a 

rămas, aşa ESTE.   

            Uitându-mă acum la el, aş voi să-i spun: Te iubesc, Nenea, pentru tot ce 

eşti, pentru tot ce însemni în alcătuirea asta de viaţă, bună - rea, dar a noastră. 

Surâde, semn că mi-a auzit gândul. Îi întind în tăcere prima filă dintr-un posibil 

Jurnal de pe frontul iubirii. 
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                            REZULTATELE CONCURSULUI 

                           

                      În urma jurizării lucrărilor sosite  la redacţie în cadrul 

concursului organizat de revista noastră, pentru faza finală, au fost 

selectati următorii concurenţi: 

                     1. Ionela Mădălina Grosu -Todireşti-Suceava - poezie 

                     2. Diana Frumosu - Criuleni – Basarabia - poezie 

                     3. Mihai Florin Donţu  – Reşiţa - Proză 

                     4. Mihai Florin Donţu – Reşiţa - poezie 

                     5. Maria Ana Gîbu – Dorohoi - poezie 

                     6. Alexandra Maria Bogdan – Craiova - poezie 

                     7. Tania Ioana Marcea – Făgăraş - proză 

                     8. Tania Ioana Marcea – Făgăraş - poezie 

                     9. Jeny Georgiana Căciulă - Slobozia          

                     10. Silvia Maria Brassoi – Făgăraş – proză 

                     11. Elena Costache - Bucureşti - poezie 

                     12. Ciprian Iulian Şoptică - Botoşani - eseu 

                     13. Ciprian Iulian Şoptică - Botoşani - poezie 

                     14. Şterfan Cătălin Topliceanu - Vaslui -poezie 

                     15. David Luceac -  Rădăuţi – proză    

                     Pentru secţiunea de critică literară şi Istoria literaturii 

române, nu s-a primit niciun material. 

                    Toţi cei nominalizaţi mai sus, vor fi anunţaţi telefonic şi prin 

revistă despre data când va avea loc cea de a IVa sesiune naţională a 

Cenaclului literar ,,Gând românesc”, în luna noiembrie 2014 în cadul 

căreia se vor înmâna premiile la Alba Iulia. 

                     Toţi concurenţii sunt rugaţi să ne trimită grabnic o fotografie 

alb negru sau color şi 2  poezii, 1 proză scurtă şi un  eseu pentru a fi 

publicate în revista „Gând românesc” din luna noiembrie a.c.  

                      Premiile vor consta în bani, obiecte, publicarea unui volum la 

editura ,,Gens Latina”,  publicarea în paginile revistei  şi abonament 

gratuit pentru 6 luni la revista ,,Gând românesc”. 

 

                                                Comisia de acordarea premiilor                  
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                              ÎN ATENŢIA COLABORATORILOR! 

 

  Toate materialele trimise spre publicare vor fi tehnoredactate şi corectate de 

către dvs. respectând următoarele: 

1.  format  JIS B5 

2. redactare cu diacritice româneşti (ă î ş ţ â) 

3. font titlu: Times New Roman, caractere de 16 Bold (Aldin) 

4. font ,,nume autor”: Times New Roman, caractere de 14 Bold (Aldin) 

5. font text conţinut: Times New Roman, caractere de 12 (Aldin) 

6. margini: stânga: Sus: 3 cm, Jos: 3 cm  Stânga: 4 cm, Dreapta: 3cm,  

7. text nota de subsol: Times New Roman, caractere de 10 

 Toţi colaboratorii noştri sunt rugaţi să trimită CV-urile şi o fotografie. 

 Lucrările care conţin fotografii, fie le puteţi insera dvs. în text, fie le trimiteţi 

separat. De preferat fotografiile să aibă o rezoluţie cât mai clară.  

 Redacţia nu are corectori. Atenţie mare la corectură. Vă rugăm să respectaţi 

indicaţiile de redactare precizate. Manuscrisele în caractere pe care nu le 

recunoaşte programul Word nu vor fi publicate. Manuscrisele nepublicate nu se 

restituie. Revista nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul materialelor. 

Această responsabilitate, revine autorilor.  

        Revista se poate procura de la redacţie contra cost: 15 RON  prin 

rezervare anticipată. 

        Revista apare lunar la data de 30 a fiecărei luni. URMĂTORUL NUMĂR 

AL REVISTEI, APARE ÎN DATA DE 20 DECEMBRIE 2014 

MATERIALELE VOR FI EXPEDIATE PÂNĂ LA DATA DE  10 

DECEMBRIE 2014 INCLUSIV. 

       Abonamentele se pot face direct la redacţie, costul unui abonament anual 

fiind de 120 lei, plus 50 lei taxele poştale. Nu se fac decât abonamente anuale.                             

         ADRESA REDACŢIEI: Alba Iulia, str. Arnsberg nr.3 Bloc B1, ap.30, 

judeţul Alba.Telefoane: 0734/198447 sau 0741/721601 Adresa Internet;  

virgil_serbu_cisteianu@yahoo.com 
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